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Renskötselsnomenklaturen
i Norrkaituml
Av Björn Collinder
Med förord av Israel Ruong

Förord
Yrkesspråk hör till det intressantaste inom språkforskningen. Här om
någonsin kan man med Ludwig Wittgenstein tala om språket som karta
av verkligheten. Studiet av yrkesspråk inkluderar med nödvändighet
verkligheten. Det inbegriper i sig självt med nödvändighet en undersökning av både »Wörter und Sachen».2
Carl von Linné förundrade sig — då han 1732 reste genom södra delen
av Lule lappmark — över samernas förmåga att i en hjord, som för honom
tedde sig som en enda grå massa, urskilja och identifiera enskilda renar.
Hans förvåning är begriplig, ty han kunde ej samiska och kunde ej
utfråga sina värdar.
Omkring 25 år senare utgav Pehr Högström sin bok Beskrifning Öfwer
de til Sweriges Krona lydande Lapmarker (1747).3 Han behärskade
samiska. Han hade som missionär vistats bland Kaitum-samerna och
blev den förste kyrkoherden i det nybildade pastoratet Gällivare och
1749 ledamot av Vetenskapsakademien.
I Björn Collinders uppteckningar om renskötselnomenklaturen i Norrkaitum (ULMA
1225: 3) är återgiven i stort sett oförändrad. Dock har omedelbart före Collinders finfonetiska beteckningar ordet insatts med nuvarande lulesarnisk stavning. Om ett tornesamiskt
belägg avses, har den nu gällande nordsamiska stavningen tillämpats. I de få fall då
Collinder själv använt grov beteckning, har denna ersatts med ovan beskrivna normaliserade stavning. Normaliseringen har utförts av Susanna Kuoljok-Angus och Bo Wickman.
I ett par fall har stavningen av svenska ord moderniserats.
2 Inom svenskt språkområde har åtskilliga undersökningar gjorts över ämnet »Wörter und
Sachen». Som exempel kan nämnas Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Skogsbruk (Lund
1950), Lars Levander, Övre Dalarnas bondekultur under 1800-talets förra hälft (Lund
1943-47), Georg Chambert, Ord ock uttryck inom möbelhantvärket (SvLm XVIII.!) och
Osvald Högberg, Fiske i Lule skärgård (SvLm 1926). Yrkesspråk med betoning av den
språkvårdande aspekten behandlas i tvenne häften som ingår i Svenska språknämndens
skriftserie: nr 57, Fackspråk. En antologi redigerad av Bertil Molde, och nr 63, Per A.
Pettersson, Sjukvårdsspråk.
3 Faksimil av originalupplagan. Umeå 1980. ISBN 91-85920-02-9.
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Högström berömmer renen såsom tamdjur. Renarna har små behov
ifråga om föda och är »täcka och hyggelige kreatur. Då man kommer tul
Lappens koja, har man med nöje at beskåda, huru desse tamde, artiga
och renlåtige djuren, stora och små, wanka fram och åter omkring
kojorna, och göra hermed, at omkring Lappens hemvisten äro alltid
wintertiden hårda wallar på alla kanter. o. s. v. ». Man anar och förstår,
att det var en intensiv renskötselform som rådde i Kaitumområdet. Än
mera övertygad blir man därom då man läser vidare: »Om en rätt Herdes
egenskap är, at han känner sin hjord och boskap, så måste man gifwa
Lappen det berömmet, at han i det målet sin Herde-plikt ej å sido sätter.
Ty, förutan det, at om han än hade öfwer tusende Renar, hwar af många
äro egare, så har han särskildt namn på dem och känner dem: har jag ock
märkt, at han i stor hastighet kan skönja, om allenast en Kalf är borta.
Jag har sedt, at då hans Dräng eller Piga kommer tul kojan med dem på de
ställen, som äro slätte, hwarest han når på en gång se öfwer dem, då kan
han mycket snart säja om han har dem alla i behold eller ej, ändock de
löpa om hwar andra i oordning.»
Högström har lagt märke till indelningen i åldersklasser och efter kön.
Hanrenens åldersbenämningar anför han helt riktigt. Renarna märks i
öronen, »nästan på det sättet, som man hos plägar märka Får».
Det skulle dock dröja ända till vår tid, innan en språkforskare gör en
systematisk genomgång av renskötselnomenklaturen. Det skedde i samma språkområde, där Pehr Högström gjorde sina iakttagelser. Björn
Collinder befann sig 1926 i Norrkaitum (Girjes) hos Johan Eriksson
Venni för att dokumentera den nordliga art av lulesamiska, som talas
där. Såsom Collinder berättat för mig »föreläste» Venni för honom om
benämningarna på renen efter färger, kön och ålder, efter hornkronan
och dess form samt öronmärken.4 Han hade endast att anteckna. Resultatet blev Renskötselsnomenklaturen i Norrkaitum, bestående av 29
folioark, som förvaras i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala med
accessionsnummer ULMA 1225: 3 och som härmed utges från trycket.
Före den finsk-ugriska ljudskriften anges termerna enligt den rättskrivning som används i dag för lulesamiskan. De återfinns i alfabetisk
ordning i slutet med hänvisningar till de sidor där de förekommer. Det
har gjorts av pedagogiska skäl, eftersom den gamla renskötselterminologin börjar falla i glömska hos det yngre släktet av renskötare, som på
grund av motoriseringen av renskötseln ej längre har samma närkontakt
med renen och renhjorden som förr.
Björn Collinders meddelare behärskade finska vid sidan av sitt moSe också min minnesruna över Collinder i SvLm 1983 s. 244. Renskötselterminologien
har egentligen en djupare dimension än yrkesspråk i vanlig mening. Renskötseln är
dominant i samernas kultur.
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dersmål. Venni har ibland angett de samiska termernas betydelse och
innebörd på finska, med inslag av lånord från samiskan och svenskan, så
t. ex. om en rensort »kenkki ja arka, niinkuin metsällinen» (s. 13) eller
om en lugn kastrerad hanren, som under betningen »on niinkuin karjan
baassi» (basen för hjorden, s. 20).
Av stort intresse är att Venni i förekommande fall jämte de lulesamiska också anger termer som används av de från Kautokeino och
Karesuando inflyttade samerna. Omtalas bör att nyligen har på nordsamiska utarbetats en beskrivning och analys av renskötselns (renarbetarens) språk.5 I en uppsats i Svenska landsmål 1943-55 har jag försökt ge
en systematisk beskrivning av skötselnomenklaturen i min hembygd
ifråga om färger och färgteckningar, den som var i bruk på Barturte,
fjället söder om Pite älv, varvid jag som jämförelse använde mig av
Collinders uppteckningar. När det gäller ålderbenämningar har jag även
anfört motsvarande sydsamiska termer.6
Renskötselsnomenklaturen i Norrkaitum har indelats i fyra kapitel. Det
första innehåller benämningarna på renens färger, omfattande tio sidor
av manuskriptet. I det andra kapitlet, som utgör åtta sidor, redogörs för
benämningarna efter kön och ålder, i tredje kapitlet på fem sidor ges
hornkronans terminologi och i fjärde kapitlet egendomsmärken i öronen
på renen.
Symbiosen med renen enligt den gamla renkonsten, som kännetecknades av närkontakt dagligen under årets skiften, har utvecklat ett
fyrledat benämningssystem, som ger den för sitt yrke intresserade renskötaren möjlighet att identifiera och vid behov beskriva, eller namnge
varje enskild ren i en hjord. Detta benämningssystem ger intryck av att
ha utvecklats under en lång tid, vilket väger tungt i vågskålen, då det
gäller att bilda sig en uppfattning om den tidrymd som renen varit i
människans tjänst. Man måste också därvid beakta, att samiskan har två
olika ordstammar för att beteckna tamrenen, boazu, och vildrenen,
goddi. Att hanrenen byter namn för varje år upp till sju års ålder bör
också kunna ses som ett sannolikhetsbevis för att hanrenen som bruksdjur varit tämjd sedan mycket lång tid tillbaka. Renskötselformer med få
och mycket tama renar synas vara gamla i förhållande till former med
stora hjordar med växlande tamhetsgrad, en typ av monokultur med
renhjorden som det enda underlaget för livsuppehälle, jfr eallu, 1pL ällo
'renhjord' med betydelsedubbleringen 'det man lever av'. Åldersbenämningarna är med något undantag desamma i de samiska dialekterna,
vilket talar för deras höga ålder.
5 Nils Isak Eira, Boazobargi giella. Diebut nr 1. 1984. Sämi Instituhtta, Guovdageaidnu,
130 s., ill. With an English summary: Saami reindeer terminology.
6 Israel Ruong, Studier i lapsk kultur i Pite lappmark och angränsande områden. SvLm
1943-44 s. 123-194.
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När det gäller färgerna och färgteckningar är skiljaktigheterna mellan
olika dialekter framträdande även om själva systemet är i grunden
likartat. Härvid torde man också böra taga hänsyn till omständigheterna
vid själva dokumentationen. Meddelarens individuella observationsförmåga och graden av hans intresse för de enskilda renarna ger utslag
ifråga om nomenklaturens fullständighet och exakthet. Vennis terminologi inte minst ifråga om färger och färgteckningar ger intryck av att det i
hög grad är ett resultat av hans egen skarpa iakttagelse och hans förmåga
till systematisering. I vart fall skulle jämförande studium av rennomenklaturen i olika samiska dialekter indirekt ge besked om väsentliga drag
av renskötseln såsom boskapsdrift, också ifråga om dess ålder.
Några exempel på skillnader och överensstämmelser mellan den terminologi som Venni använde och den som min sagesman Per Nilsson
Ruong redogjorde för må anföras. Hos Venni är t. ex. vielguk en underklass till tjåhppat, P. N. Ruongs velkuk motsvarar Vennis bejuk och är
där en av sju grundfärger i hans färgskala. Vennis bejuk, tjalmak bejuk är
en albino, som i min sagesmans terminologi på Barturte kallas slieknavelguk eller klassa-velguk 'glasvit'. Hos nordsamerna kallas albino för
riggagabba 'svavelvit' eller hillagabba 'glödvit' (se Nielsen samt Eira s.
20, 87 och 106). Vennis giehpa-rijmek uppfattas i Barturte som en
särskild grundfärg suortak och sähko-suortak (hos den senare är även
klövborsten svarta). Tjuojvak (Uivuk) är en färgterm, som med variationer finns i hela centralsamiska området, den vanligaste färgen på renen.
Teckningarna på huvudet är viktiga i terminologin. Tjuosek är enligt
Venni en ren med vit rand på nosen (bläs) från ögonen nedåt och enligt
P. N. Ruong är uosse-njuonne en ren med vita fläckar på nosryggen (i
stället för bläs). I nordsamiskan förekommer ej e'uosse som färgteckning,
varken hos Nielsen eller hos Eira. Där betyder ordet »skinnet mellem
Orene og litt bakover». En färgteckning som finns över hela det centrallapska området är de på lädni (egentligen 'duk, huvudduk' som första
sammansättningsled eller avledning: Eira (s. 26, 92) lädnioaivi (även
gabbaoaivz), Venni lijn-oajvve, P. N. Ruong lärzak eller lärzak-stålek,
enligt Nielsen och Eira, hela huvudet vitt, enligt Venni och Ruong 'vit
kring hela nosen från och ögonen och pannan nedåt'.
Ren med 'små vita fläckar eller klickar framför ögonen och ned på
nosen' finns framförallt under huvudklassen tjuojvak och kallas av Venni
girjje-njunnje (jfr gittat 'utsira' — en slöjdterm), så ock Eira (s. 26, 82)
och Nielsen. På Barturte kallas den iömak (tjiömak). Nåsste-gällo 'ren
med en vit fläck på pannan' finns också som term över hela det centralsamiska området.
Beträffande hornkronans terminologi fattar jag mig kort. Det är naturligt att hornen blivit ett individualiserande kännemärke, så framträdande
som de är för blicken och blickfånget. 1 stort sett bygger den på ord och

Renskötselsnomenklaturen i Norrkaitum

11

termer som eljes finns i vederbörande idiom. Men den är icke desto
mindre mycket rik och detaljrik. Hornkronan kan vara rikt förgrenad på
en ren, som då kallas suohkkis oajvve. Är endast hornstammarna rikt
förgrenade medan framtaggarna åvdåmannam är oförgrenade kallas
renen suohkkis tjoarvve giehtje. Oförgrenade horn kallas gåjtsa-tjoarvve
eller sjnjaktse, respek. spijkka beroende på lutningen sett från sidan. En
specialterm, som annars inte finns i språket, är njåidi, njåjdde 'ren med
bakåt mot nacken riktade horn'.
Ren med något framåtriktade horn kallar Venni snåg-oajvve, så också
i nordsamiskan. Då hornen är brett ställda kallas renen länts-oajvve.
En sakkunnig illustrering av renhorn har Ole A. Isaksen Vars från
Kautokeino gjort, se artikeln om horn i Nielsen-Nesheim, Lappisk Ordbok IV s. 97-105. Den kom ut 1956.
Björn Collinders uppteckning av Johan Eriksson Vennis rennomenklatur är likväl den första systematiska som gjorts. Det är hög tid att
liknande genomgångar görs i olika delar av det samiska språkområdet.
Nordsamiskans rennomenklatur har blivit känd genom Nielsen-Nesheims Lappisk Ordbok och systematiserats av Nils Isak Eira. Man
väntar flera sådana arbeten från andra dialektområden för att ett jämförande studium skall kunna göras.
Israel Ruong
Meddelare: Johan Eriksson Venni, Norrkaitum.
KAPITEL I. BENÄMNINGARNA PÅ RENENS FÄRGER
Efter grundfärgen — fl. emäkarva, som dock torde vara en av Venni
uppfunnen term; någon motsvarande lapsk term finns ej — indelas renarna i följande fem huvudklasser:
I rijmek, rifim.->k
II tjähppat, t'keppat
III tjuojvak, du'Ojva'k
IV ränak, rändk
V bejuk, pejuk
Ryggens och bukens färg äro de huvudsakliga kännetecken, genom
vilka dessa klasser särskiljas från varandra. Klass II intager en särställning därigenom, att buken har en helt annan färg än ryggen, medan
däremot hos de övriga buken är av samma färgslag som ryggen, om ock
hos en del sorter av en avsevärt ljusare nyans. II och III — i viss mån
även I och V — indelas i underavdelningar med ledning av sidornas färg;
II därjämte även efter halsens färg, något som i någon ringa mån även
gäller beträffande IV. 1 och V indelas i det stora hela efter ljushetsgra-
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den; för V gäller, jämte sidornas färg, regnbågshinnans färg som indelningsgrund. Såsom speciella kännetecken tillkomma slutligen fläckar
eller teckningar av olika slag (bläs, stjärn osv.). Dessa teckningar betraktas samt och synnerligen som skönhetsmärken och kallas på finska
koristukset; den motsvarande lapska termen torde vara herva hårvah.
En ren som är prydd med vackra teckningar säges hiervvit hkvit, fl.
koristella.
Härnedan följer en beskrivning av de olika färgklasserna med deras
underavdelningar och varieteter. Termer som nyttjas endast av de från
Torne lappmark, respektive Kautokeino inflyttade lapparna, »siirtolaiset», ha betecknats med T. L.; de termer som egentligen höra hemma i
»siirtolaiskieli» men ha vunnit spridning jämväl bland infödda Norrkaitumlappar, anges med (T. L.). Gränsen mellan dessa bägge kategorier av
termer är givetvis något flytande. Termer som tillhöra det genuina
Norrkaitumspråket, ha i några fall uttryckligen betecknats med (G.).

I. Rijmek, rijkine )k, T. L. muzet mutsi't
Rygg och buk av svart, svartbrun eller mörkbrun färg.
Giehpa-r., k4eopa-r. Glänsande svart eller svartbrun.
Dåbålasj-r., tävålak-r. Brun, med någon inblandning av ljusare hår.
(T. L.) gålkko-r. , kål5kcb-r, (G.) luostak-(sijduk-)r., luOstak-(sijtuk-)r. Brun, med en ljus rand utefter sidan.

Teckningar: se under II!

II. Tjåhppat, deppat, fl. musta
Ryggen mörkbrun eller brun, buken ljusgrå, vitgrå eller smutsvit.
A. Dåbålasj tj., tjtvåld t',I., fl. tavallinen m. Sidorna bruna (men
ljusare än ryggen).
Dåbålasj tj., tävälal t' Halsen grå.
Rusjkuk, ruk'kciik, russjkis-tjiebet, ruPkis-dkipå. Halsen gulaktig.
B. Vielguk, vil< kuk, fl. vaaleva. Sidorna (ljus)grå, ej ljusare än buken.
Vielguk, vil`kuk. Halsen grå.
Vielggis-rusjkuk, vilekis-runa)k. Halsen gul(aktig).
C. Luostak, lu'Osta'k. Sidorna ljusgrå eller vitgrå, ljusare än bukens
sidopartier (så att sidan avtecknar sig som en ljus rand: luosste 1"031i).
Luostak, lu'Osta'k. Halsen grå eller gulaktig.
Vielggis-tjiebet, vilelcis- dhå, vielggis-luostak, virkis-lu'Ota'k.
Halsen ljusgrå eller vitgrå.
Båjtte-luostak, petiad-luOta'k. Den ljusa sidoranden synnerligen
ljus, så att den riktigt lyser på långt håll.
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Teckningar
Sutjåk,
tjåhppat, deidfiat med inblandning på sidorna av längre
hår, som till färgen påminna om rimfrost på träd (suhtje, su3tW). Sällsynt.
Sutjåk-vielguk, suekk-vKlcuk, vielguk, vl<kuk med dylik teckning.
Mycket sällsynt.
Anm. Detta slags teckning kan även förekomma hos rijmek,
som då kallas sutjåk-r., sudäk-r.
Sutjåk-sielgge, sudåk-sPirld, (G.) kiedde-sielgge, IkedDl.-såPk, (T.
L.) gåhtto-sielgge, kelat-to-sår/d, tjähppat, dt:apat med en rand eller
kam av längre rimfrostfårgade hår längs ryggraden. Mycket sällsynt.
Vielggis-juolgge, virkis-juOlek, vielguk, vekuk (vanligen) eller dåbålasj tjähppat, tävälai dåopat, vars ben äro vita upp till den punkt, där
man skär av bellingen, framtill dock i regel något mörkare; en sådan ren
är vanligen samtidigt sutjåk, sudrik. Denna rensort är smärt - (T. L.)
tjoalihin, dö'Vehin, högbent och smalbent - (G.) spånok, spända, (T.
L) spanok, spancö'k - och till sin natur skygg - gäririga, kka, npl.
geriga, kiktka> »kenkki ja arka, niinkuin metsällinen» - och tros vara
fallen efter vildren: gåttenålle, kötanäla, fl. peuranalainen.
(Tjähppis-)gåjråk, (deoPis-)14,råk, fl. kairanenä. Med en 2-3 fingrar
bred vit rand från pannan mellan ögonen och ned på nosen.
Tjuosse-njunnje, tiku4ssd-tiutirg, tjuosek, t'kuOsa, (T. L.) siegrianjunnje, 344a-li. Med en smal vit rand, som börjar nedanför ögonen och
går ned på nosen.
Gålbe-njunnje, kårpd-huritie. Med vit nos.
Tsåhppe-gällo, tsödi5J-kånd.). Med en ljus eller vit liten tofs mellan
hornen.
Biddo-juolgge, pidDcti-fOrld. Nedre delen av bellingen vit (vanligen
på ett eller två, sällan på tre, aldrig på alla fyra benen; samma inskränkning gäller beträffande nästa sort).
Biddo-gadtsa, pidDcti-kadsa. Med vit klöv och en rand av vita hår
ovanför.
Nåsste-gällo, nåkd-kållcti. Stjärn.
Vielggis-sjnibttjo, vijelcis-riik`ek). Vit fläck i övre ljumsktrakten. Sällsynt.
Anm. I den mån dessa vita teckningar uppträda hos rijmek, rijkm;C>k,
får denna namnen rijmek-gåjråk, rijind'k-käiråk, tjuosse-njunj-r.,
du4ssd-tiuti-r. etc.
III. Tjuojvak, du'qiva)k
Denna klass varierar med avseende på ryggens ljushetsgrad ända från
brunt till gulaktigt ljusgrått. Dess väsentliga kännetecken är att bålens
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färg alltid stöter i smutsgult (gulaktigt grått, gulgrått eller isabellafärg).
Sidorna äro alltid ljusare än ryggen och buken ljusast.
Gudna-tjuojvak, kuina-tkie*iva'k, (T. L.) duolvva-tj., tuOsva-tik.,
T. L. muzet-broivvat, mutsi't-e.f. Liknar med avseende på ryggens
ljushetsgrad tjåhppat, deiapat; sidorna äro gulgrå med inblandning av
rijmek-, rijind )k-hår; buken ljusare, men ej så ljus som hos följande sort.
Dåbålasj tjuojvak, teivålal t'ku'Oiva'k. Ryggen ljusare än på tjåhppat, tleidfiat; sidorna gulgrå, buken vitaktigt gulgrå.
Vielggis-tjuojvak, vi1ekis-du'Oiva )k.7 Sidorna ljust gulgrå.
Hårmån-tjuojvak, hårmån-t'ku'Oiva'k. Något ljusare än föregående
sort.
Skävle-tjuojvak, skäudlessfu'Oiva'k. Har ratt sitt namn efter vattenfågeln skävlle, skårp/d. Sidorna gulaktigt vitgrå, benen nästan vita,
nedtill alldeles vita.
Teckningar
Vita teckningar
Tjuosse-njunj-tjuojvak, tluOssJ-riuri-tiku'Oiva'k. Se under II!
Gålbe-njunj-tjuojvak, kerrptLriuti-du'Oiria'k. Se under II!
Lijn-oajvve, l4n-61,v'e , fl. Iiinapää. Hela pannan, trakten kring ögonen
och övre delen av nosen vita.
Niera-biel-tjuojvak, tkera-pdl-eiu'Oiva'k. Liinapää på ena sidan.
Girjje-njunj-tjuojvak, kirg-tiuri-eiwOiva'k. Små vita fläckar eller
klickar nedanför ögonen och ned på nosen.
Girjje-oajvve, kirg-bit4, girj-åjvak-tjuojvak, kirj-åivak-t'iwOiva'k. a)
Vita fläckar på hela framsidan av huvudet; b) liinapää överstrött med
mörkare fläckar.
Girjje-gallo, kirg-kålkti. Vita fläckar på pannan.
Lijn-oaj-girjak, lifn-bi-kirjak, lijn-oaj-girjje-gällo,
Liinapää med mörkare fläckar på pannan.
Liinapää med mörkare fläcLijn-oaj-girjje-njunnje,
kar nedanför ögonen och nedpå nosen.
Girjje-juolgak-tjuojvak, kirg-juOrkak-elte0iva'k, girjje-juol-tj., kirgju01-ei. Vita klickar på bellingarna.
Gidje-bat-tjuojvak, kirg-pdt-du'Oiva )k. Vita klickar på länden.
Svarta teckningar
(Tjähppis-)dieblak-tjuojvak, (dadpis-)keblak-Klu'Oiva'k. Med en (mer
eller mindre rund) svart fläck på bålen (eller flera sådana: skäck).
(G.) avudis-tjuojvak, avu>tis-eiu'Ova'k, (T. L.) avuhas-d. Med en
bred svart rand från ryggen ned på sidan (den kan även gå över ryggraden en kort stycke ned på andra sidan).
7

Jfr J. (NensM) suoive-wielakok 'grauweiss'.
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IV. (T. L.) rånak, räna'k, npl. -a', (G.) måsåk mösijk, måsåk, mösåk, npl. -a'.
Skimmel, med mest ljusa hår; buken något ljusare än sidorna. Mindre
vanlig, högt skattad ur estetisk synpunkt.
A. Duolvva-rånak, tuOlava-råna'k, även: rijmek-r., rigmJ.)k-r. De
mörka håren äro av rijmek-, rijind )k-färg.
D.-r., r.-r. Huvudet ej ljusare än bålen.
Tjuorggis-oajv-rånak, durekis-biv-rändk. Huvudet ljusare än bålen.
B. Dåbffiasj rånak, tävalak-rändk. De mörka håren äro av tjåhppat-,
tikäppat-färg.
C. Vielggis-rånak, vilekis-rätza )k. Med mycket ringa inblandning av
mörka hår.

Teckningar
Duolvva-rånak, t"Olava-ritna'k kan ha gåjra-, kaira-nenä och biddojuolgge, pidDtb-juorki; ävenså vara dieblak, keblak, men fläckarna äro
då av ljusare färg än bålen i övrigt.
Vielggis-rånak, vilekis-rändk kan ha avudis, avu'tis och kallas då
avudis-rånak, avu )tis-rändk; den kan även ha svarta klickar på bålen
och kallas då tjåhppis-dieblak-rånak, tighopis-keblak-råna'k.

V. Bejuk, pejuk
Vit. Mindre vanlig.
Skävle-bejuk, sketud-peiuk. Ej alldeles snövit; regnbågshinnan
mörk. Sidorna ha samma färg som hos skåvle-tjuojvak, skaudM-t'ku'Oiva'k.
Tjåhppis-tjalmak-bejuk, t'ssletpkiis-dalmak-pefuk.
Vit över hela bålen, men ej alldeles snövit, regnbågshinnan mörk. Stundom vita klövar.
Sliedda, seedda, även tjäskok, eiåskcifk, tjiesskis bejuk, deg•kis
ptuk eller beju-tjalmak-bejuk, peitt-da/mak-pgiuk. Snövit; regnbågshinnan vit. Vanligen — men ej alltid — vita klövar. Denna sort är stillsam
och trög av sig; den blir lätt ett byte för rovdjur. Skor av sliedda-, seeddabellingar anses i Norrkaitum vara de prydligaste (»giljareskor», irggålam-gåbmaga, irekalam-käpmaka').

Teckningar
De vita renarna äro ej sällan rikt tecknade och anses under sådana
förhållanden vara synnerligen sköna.
Avudis, avu>tis. Detta märke är även hos bejuk, pekuk enfärgat, men
förekommer i tre olika färgslag: 1) rijmek-guolgan-avudis, rijime'.>k-ku01-
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<kan-avu'lls; 2) tjälippis-guolgan-avudis, depfiis-kulkan-avu'tis; 3)
tjuojvak-guolgan-avudis, tik( Oiva>k-kuOrkan-avu> tis.
Dieblak-bejuk, keblak-pgiuk. Med några större mörka fläckar (skäck).
Girjak-bejuk, kirjak-p«uk, (G.) tjåjnak, tikäilnak-peLuk. Med (till största delen helt små) fläckar av olika färger över hela bålen.
Tjåhppis-dieble-juolgak-bejuk, e:slå3pis-kbli.-juigkak
Tillägg
Ujvak, uipak, ujvva-guolgak, uiva-kuOrkak. Hos tjåhppat, tlåopat förekommer någon sällsynt gång, att det i ljumsktrakten på en större eller
mindre yta växer fram rätt långa, tjunartade, ljusbruna hår, som gå
mothårs och lägga sig över de övriga håren (jfr ujvva, uiva, apl. ujvajt,
'tjun, det finaste dunet, exv. på sjöfågel').
KAPITEL II. RENENS BENÄMNINGAR
EFTER KÖN OCH ÅLDER
§1
Hanren överhuvud heter å'res, &å, gsg. årråsa, örråsa; kalv av hankön:
'å'res-miesse, åriv-in«ss&• den maskulina delen av hjorden, respektive
flocken, kallas åres-ällo,
åres-tjårå, öres-tlårå. Rentjuren
kallas sarves, sarvå, gsg. sarvvå, saravå. Renoxens allmänna benämning är hiergge, häreld, gsg. hierge, hiirk. Honrenens allmänna benämning är nitifielis, nirmäis eller (spec. om den är till fullmogen ålder
kommen) våtjav, våda, gsg. vålitjama, veiddatna kalv av honkön:
nirmJlis-mOs den feminina delen av hjorden, respektive flocken: våtj(av)-ällo, veid(a)-111K våtjav-tjårå, väda-dörä.
Under första levnadsåret kallas renen miesse, nkessi:, under andra
levnadsårets första tredjedel tjermak, dikniak. Först på hösten under
andra levnadsåret (då den fäller hornhuden) får den ett namn som i och
för sig anger könet. Rentjuren får sedan varje höst ett nytt namn t. o. m.
sjunde året; honrenen byter namn (i allmänhet) på hösten varje år t. o. m.
det femte; det namn den därvid erhåller är beroende av huruvida den det
ifrågavarande året har kalv eller inte. En renko som kalvar vartannat år,
passerar sålunda växelvis från den ena feminina namnklassen till den
andra.
Ålldo, eifici) är den allmänna benämningen på till fullmogen ålder
kommen renko, som har kalv eller är dräktig; den fäller hornen först
efter kalvningen, som normalt äger rum i maj och i det stora hela brukar
vara avslutad omkring den 20 maj. Tjoaj vek, es'f0f.i>k kallas dräktig eller
parturient renko. — Tjoajvek-tjårrågasj ruohtaj bahtten vårråj, dOisvd )kdörrakak ru'qataipliaiå värreii, säges när de dräktiga renkorna fly bort
då födelsevärkarna komma.
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Rådno, röka är den allmänna benämningen på till fullmogen ålder
kommen renko som under vederbörande år saknar kalv eller ej är
dräktig; är sommartid i regel fetare än ålldo, åficii; fäller hornen i mars.
Om vintern, då även åldo, årtcif äro feta och det är svårt att skilja mellan
de bägge klanerna, kan det förekomma att alla fullmogna renkor över en
kam kallas råno, röncti> .
Om en ålldo, åttä.) på ett eller annat sätt mist kalven på våren eller
sommaren, kallas den så länge sommaren varar miesedis ålldo, mestis
åttcti, eller, om man mjölkar den, in specie tjoabtjes, ekb"keijs. Frampå
hösten får den namnet rådno, rötncti eller tjoabtjes-rådno, t'Sfo"keiåröincti.
Om en renko nått fyra års ålder utan att någonsin kalva, börjar den
betraktas som gallko och får namnet ståjnak, stäind k, stundom ståjnakrådno , stäina'k-röincti.
När rentjuren — och den icke dräktiga renkon — på våren börjar sätta
nya horn, får den namnet tjoarvve-dahkke, t'iört4-tadQ, som fogas till
det namn den får påföljande höst (ex. se nedan).
När rentjuren — och den icke dräktiga renkon — på vintern eller
vårvintern fäller hornen, fogas benämningen nulppo, nuluvci) till det
namn den redan förut bär. Benämningarna på tjoarvve-dahkke, eiörvdtaaQ och nulppo, nurainti äro dock endast accessoriska och nyttjas vid
sidan av årsnamnen.
Som ovan nämnts, är tiden för hornhudens fällande det egentliga
nyåret i renens kalender; när renen börjar tjallat, danat, får den ett nytt
årsnamn. Attributet dievas, tevas framför årsnamnet anger att hornhudsfällningen är fullt avslutad; sålunda får ex. hanrenen under tredje
levnadsåret i regel i mitten av augusti namnet vuobes, vuOpiv, men får
först fram i september heta dievas vuobes, t«vas vuöpÅs.
I de efterföljande tabellerna avser varje uppgift den tidpunkt, då renen
erhåller vederbörande namn.

2-849076 Sv. Landsmål
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§2. Kalven

augusti
sept.
oktober
maj

mienne, mOtud; köttet kallas miene-biebbmo,
trken-p-?eriima)
2-3 dagar ruoppsis-miesse, ru' k< sis nkessi-', ruopsok,
ruOlescifIc
2-3 veckor tjålgak, där kak (då den kan springa)
6-7 veckor muojvåk, muöiyä ) k, muojve miesse, muöitÅ
nkes.Q-: när den är i färd med att fålla den röda
pälsen
bilssa-miesse, piPsa-mOssj.,
(T. L.) bårgge-miesse, pöreld'-tn&ss
tsäk-bårgge, tsdk-pörek (duger ej
till förstklassig päls)
ålles-guolgak-miesse, öllds-kuörkak m4.es.d
1 år
tjermak, er`mak, npl. -a'

2 året:
aug.

småvas, smävas, npl. småvvasa, smavvasa )

§ 3. Den osnöpta hanrenen
2 året:
sept.
mars
apr., slutet
3 året:
aug.

febr.
maj
4 året:
aug., slutet
nyårstid
apr., slutet

årek, (G.) ör'k, (T. L.) varek, vati'k
nulppo-varek(-årek), nulualzpcb-uark
vuobes-tjoarvve-dahkke, vuöpAs-tikörv-taalij
2 år

3 år

vuobes, uuöpÅs, npl. -a'; gurra-vuobesasj,
kurra-vuöperva(t)i få r den heta
om den är småväxt
nulppo-vuobes, nurapå-vuOpå
gåttudis-tjoarvve-dahkke, k6ttutis-e16rt4-taaQ

gåttudis, kött utis, gåttudas(-sarves),
köttutas(-sarvå)
gåttudis-nulppo, köttutis-nuluapd)
goasedus-tjoarvve-dahkke,
kOsåus-tiörv-ta3ki

Renskötselsnomenklaturen i Norrkaitum
5 året:
4 år
aug., slutet
dec., början
april, slutet
6 året:
aug.

goasedus(-sarves), kOsåus(-sarvi's)
goasedus-nulppo, k4såus-nu1uppo)
måhkan-tjoarvve-dahkke, måakan-tikörv-tapfd

måhkan(-sarves), måakan(-sards) eller boares
sarves, pOrAs sarvå; det senare namnet får den
allt framgent behålla

nov.,
början
maj, början

7 året:
aug.
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måhkan-nulppo, måakan-nurapcb
nammalä.hppe-tjoarvve-dahkke,
narnmalaafie'•-tikörvJ-taaQ
6 å'r
nammalåhppe,

§4. Renoxen
Att snöpa genom tuggning (det enda brukliga sättet att kastrera renar)
kallas gåssket, kedkdt; att snöpa med kniv, gälla (gumsar etc.) heter
bulldit, purtit, gålldit, kåhit.
Gåskek, kåskd'k: kastrerad ren; in specie under året närmast efter
kastreringen. Vuobes-g., uuöpå-k., gåttudis-g., köttutis-k., goasedus-g.,
ksåus-k., måhkan-g., makan-k. kallas den alltefter det år då den
kastrerats. Vuobes, vuOpAs kastreras endast i undantagsfall, exv. om
den är särskilt småväxt. Gåttudis, kåttutis kastreras i den mån behovet
av arbetshärkar så föreskriver (särskilt om ägaren är fattig). Goasedus,
ksåus kastreras i regel, dock ej gärna särskilt ståtliga exemplar. Förr i
världen, då ej mycket renar såldes, sparade man ofta gamla tjurar i och
för betäckning.
Vuobes-härgåsj, vu0As-hår`kål, gåttudis-härgåsj, köttutis-hiirckal
säges liksom i nedsättande mening om vuobes-gåskek, vuöpAs-kåski?k
och gåttudis-gåskek, köttutis-kåskJ.>k, emedan de kastrerats vid unga år;
men däremot goasedus-hiergge, kOsilus-hiireld etc.
Kastreringen brukar ske i augusti, innan brunsttiden, ragåt, rakåt,
börjar. Ren som kastrerats först efter brunsttiden — då resultatet lätt blir
dåligt — kallas gålguk-gåskek, kölckåk-kåsk )k; nåmme-tjår-gåskek,
namtrz-tikor-kåskJ>k; tjallam-oajv-gåskek, dallam-åiv-kåski.'k; tjallamtjårvak-gåskek, dallam-ekruak-kåskå'k; rahkå-hiergge, raaka-heireki.;
njärvåstallat, tiårvåstallat. Se kap. III, § 1!
Svåjlek std4/4 )k, (T. L.) spåjlek, spåflid'k: otämjd härk (får egentligen
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detta namn först ett år efter kastreringen). Man brukar skära ett märke i
pälsen vid kastreringen; om detta märke ej synes på en nåmme-tjårgåskek, nånuni•-ekor-käsQ>k, får den stundom av misstag heta nåmmetjår-svåjlek, nåmmbessfor-sv0A.
Dåmuk hiergge, tämd) ) k håreld, tämjd härk.
Svåljåduvvat, svöljötuwwat, (T. L.) spåjlåduvvat, spågåtuwwat säges
om tidigare tämjd härk som gått länge utan att göra något arbete och
liksom blivit otam på nytt.
Vuojån, vuOkån, npl. -a', vuodjem-hiergge, vit*cfgni-hårek: körhärk.
Mässo-vuojån, mässoi-vutälin eller vissjalis vuojån, vigTalis int&n:
rask, livlig körren, som om möjligt nyttjas endast i och för resor.
Låjdistim-hiergge, låitistim-håreee:, som lappen (låjdistiddje, laftistiM leder i grimskaft vid flyttning och som sålunda går främst i
hjorden.
Tjuovvo-hiergge, t'kupvcb-hilreld är dresserad till att följa närmast
efter låjdistim-hiergge, letigstim-hårekg'.
Råjddo-vuojån, råycb-vuOiån eller (råjddo)giehta-hiergge, (reit,tcb-)
Ikedta-håreki.: den främsta renen i raiden; den ledes i grimskaft av en
skidlöpare och bär i likhet med låjdistim-hiergge, låf,tistim-håre6 en
(mindre) skälla, hiergge-biello, håreld-p?ellcb. (Stuor-)biello-svåjlek,
(svåljek), (stuOr-)peellcb-svegiå'k — minst en i varje hjord — bär en stor
skälla (stuor-hiergge-biello, stuOr-hårld'-peelkb, (T. L.) stuor-gåmåhusbiello, stuor-kömåhus-peellcti); den anger under betningen för de mera
avsides betande renarna var huvudhjorden befinner sig; »on niinkuin
karjan baassi».

§ 5. Honrenen
2 året:
sept.
mars
maj

3 året:
sept.
mars
maj

A
B (Se § 1)
vuonjal, vuOtial, gsg. vuodnjala, vuOtitiala
nulppo-vuonjal,
nurapcti-vuOtial
2 år vuonjal-ålldo, vuOtial- vuonjal-rådno-tjår-dahkke,
åttio
vuOtial-röincti-tlor-tadk

vuonjal-rådno, vu4tial-ranci)
nulppo-vuonjal-rånusj, nuluapcb-vuOrial-rånuk
3 år vuonjal-rånusj-ålldo, rånusj-rådno-tjår-dahkke,
vuqtial-rånug-åttcti
rånetk-rand)-eior-tadld
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4 året:
sept.

rånusj-ålldo, rönukattcti

mars
maj

5 året:
sept.
maj
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rånusj-rådno, rcinui-röinci)
nulppo-rånusj-rådno, nurpa)remuk-röinci)
rådno-tjår-dahkke, röincti-ifortadQ

4 år

ålldo, åttcb
rådno, ranci)
5 år ålldo-våtjav, edto)rådno-våtjav, rana)-våda
våda el. miesse-våtjav, mOssJ-vettla
ålles-sjattuk våtjav, 611As-,Cattuk våda, å.-sj.
. nirmäis

Diminutiven vuonjal-åldusj, vuOrial-ärtuk nyttjas när vuonjal-ålldo,
vuOtial-attd) uppräknas tillsammans med äldre honrenar.
Av de tvååriga renkorna brukar endast vid pass en femtedel såväl
kalva som behålla kalven.
Att överge kalven kallas suohppit, seidfiit, och renko som övergivit sin
kalv, kallas suohppå, su0315å eller suohppå-rådno, suOafia-rancti. Ej
sällan händer det att renkon däggar sin fjolårskalv; hon får då heta
tjermak-ieddne, dijr`mak-ilanJ. Stundom händer det att en övergiven
eller moderlös kalv diar en främmande renko; en sådan kalv kallas lijgek,
eller lijgge miesse, 141d nkess. Termen lijg-ieddne,
förekommer ej i Norrkaitum. - En renko som har för vana att suohppit,
stiopit, dvs, som år efter år överger sin kalv, får heta ieme-suohppå,
Roagga, rörad renko.

a, npl. rå'kka, rö-kka' kallas en gammal mager, utmag-

KAPITEL III. HORNKRONANS TERMINOLOGI

§ 1. Hornkronans delar
Horn överhuvud: tjoarvve, tlård. För hornkronan i dess helhet finns
det ej något särskilt namn, utan den kallas tjoarve, tikörv' (i sammansättningar även oajvve, Ok se här nedan, passim).
Hornroten eller rosenstocken kallas åkse, åks, npl. åvse, aywÅ7.
Renens hornkrona är till sin byggnad sådan, att man ej utan fog kan
tala om två hornstammar - fl. valtasarvet - som utgöra kronans obligato-
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riska delar och i förhållande till vilka övriga taggar kunna betraktas som
förgreningar (i den mån sådana finnas). Någon motsvarande lapsk term
torde ej förekomma i Norrkaitum.
Förgrening eller horngren, fl. haara, heter suorgge, surek, npl.
suorge, suår`kJ ). Sårgga nyttjas ej här i denna betydelse.
Den över pannan framskjutande taggen, ögontaggen, kallas åvddågiehta, juta-6'eata, npl. åvddå-gieda, gyta-kj`td; åvddåmannam nyttjas
ej här. Fi. etusoloin, npl. etusoloimet. Ren som saknar ögontaggar kallas
åvddågiedadis, bytakOtatis attr. (ålldo, eifici) etc.); ren som saknar ena
ögontaggen kallas åvddå'giet-bielle, ötitakOt-piiW.
Den tagg som går bakåt—nedåt från hornstammen ungefär vid det ställe
där denna börjar kröka sig uppåt, kan lämpligen kallas halstagg; den
lapska termen är ales-gahtsem, alAs-kaatsm. Ren som saknar halstagg
kallas sjillis-oajvve,
När hornstammen går långt tillbaka, händer det understundom att
halstaggen nöter på halsen, så att det uppstår en hårlös fläck; en sådan
ren kallas gahkun-nisske, käolcun-niSkd.
Hos gamla arbetshärkar, som för insekters skull ej varit istånd att
gnida hornen ordentligt (se nedan), växer understundom från rosenstocken framför hornstammen ut en rak tagg, som följer hornstammen
någotsånär parallellt; den kan uppnå en rätt ansenlig längd. Denna tagg
kallas gärdo-tjoarvve, kiir`tcti-dörv, och ren som är försedd därmed får
heta gärd-oajvve, kår`t-öid..
Hornhuden kallas nåmme, nämmi'. Att fälla hornhuden heter tjallat,
kelu(t)a. Tjallam-oajvve, t'Iallam-v eller tjalåk, daliek
kallas överhuvud varje ren som fällt hornhuden, men in specie beteckna
dessa termer detsamma som tjallam-oajv-gåskek, egallam-60-1cås6>k
eller tjallam-tjårvak-gåskek, t'gallam-ekroak-käski?k, dvs. härk som
fäller hornhuden i följd av att kastreringen ej varit fullt effektiv. Metaforiskt säges om en grälsjuk människa: dat lä riekta tjalåk, ållu tj., lat lä
r?eleta daldk, ållu
Anm. Tjallam-oajv-gåskek, dallam-ofv-käskJ714 är effektivt kastrerad såtillvida att den ej kan kopulera. Om den försöker brunna, säges
den njärvåstallat, tiårvästallat, 'bjuda till, vilja men inte kunna'. Däremot betecknar rahkå-hiergge, ra3kå-härelci; en otillräckligt kastrerad
härk som är istånd att kopulera (men ej är avelsgill).
Nåmme-tjoarvve, nåmmi•-ti.'s(örv eller nåmek, nämi.'k kallas ren som
ej fällt hornhuden. Nämme-tjår-gäskek, nämmd-dor-kiiskiok, nåma-tj.g., niftma-t91-k.: effektivt kastrerad härk, som ej fäller hornhuden.
Tillägg. Mellan bakklövarna ligger en körtel, njuolla, n'u'ålla, vars
mynning är omgiven med en tofs av i ändan saffransgula hår. Den
avsöndrar ett klibbigt, aromatiskt sekret, med vilket hornen gnidas
under hornsättningen.
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Hornens förgrening
Suohkkis oajvve, sudliis-ökv: rikt förgrenad hornkrona.
Suohkkis tjoarvve-giehtje, sudkis t'lörv-idiatW (obsolet snarr-oajvve,
snarr-biv .): hornstammarna rikt förgrenade, ögontaggarna oförgrenade.
Duolb(ba)-tjoarvve-giehtje, tuOlp(v)-tikörvJ,-ktW (slabba-tjoarvve,
slabba-t'i6rvi synes ej vara brukligt här): hornstammarnas ändar handformade.
hornstammarna förgrenade endast i
Suorgge-tjoarvve,
ändarna, med två (eller någon gång tre) små grenar; ögontaggar saknas
vanligen. Anses hos kalvar som ett gott omen; förekommer även hos
åbmelbiele,
Rissta-tjoarvve, riåta-dörvj: med ett kors (bestående av en framåtriktad och en bakåtriktad gren) på ena hornstammen.
Njuolla, fzu'011a: hornstammarna oförgrenade.
Sågge-njuolla, sagg4-tiu411a: hornstammarna oförgrenade och avsmalnande i ändarna (i likhet med föreg. en patologisk form, uppkommen
genom köld, vanvård e. d.).
Gåjtsa-tjoarvve, kai'tsa-dörvi7, sjnjaktse, Diaktsi: hornstammarna
oförgrenade, raka, bakåtriktade.
Spijkka, spipka: oförgrenade, korta, raka, uppåtriktade.
Tsäkkok, tsåldcctik: hornstammarna oförgrenade, uppåtriktade, i ändarna framåtböjda.
Suohkkis åvddågieda, suokis 61,1taketa ): ögontaggarna förgrenade;
sådan ren kallas åvddågiedagis, bytalketakis attr. (ålldo, atio" etc.).
Moalkke åvddågiehta, moalk-å.-g., m61eV-ötitak4eata,
ena ögontaggen har stannat i växten och inte förgrenat sig samt bildat en
tvär krök i ändan (moalkke, mo^/eak . betecknar överhuvud tvär krök,
exv. på horn).

Hornstammarnas ställning
a) Från sidan sett
Njåjdde, hård: hornstammarna gå ända ned mot nacken och sedan i
båge framåt; vanligtvis ej brett ställda. Den vackraste hornställningen
enl. Venni.
Duolb-oajvve, tuOlp-bi,ve': måttligt bakåtriktade, sedan i båge framåt;
vanligen brett ställda.
Gavvaris-tjoarvve (gåbmåris-oajvve), kawwvris-dörver. (1c66mnris-öiv
nyttjas ej här, åtm. ej numera): böjda i halvcirkel. Denna ställning är enl.
Venni ej särskilt vacker, ty hornen äro antingen rätt små och oansenliga,
eller också alltför brett ställda, så att de lätt bli till hinders för renen.
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Råtj-oajvve, rag-öid, obsolet (G.) tsäkk-oajvve, tsäkk-öpii.: uppåtriktade, i ändarna framåtböjda.
Snåg-oajvve, snök-öW, snågo-tjårvak, snöko3-t'roak, snågok,
snökcii'lc: något framåtriktade, i ändarna böjda framåt—nedåt.
Anm. Jfr även gåjtsa-tj., kaihtsa-tj., spijkka-tj., spiaka-tj., tsäkkok,
tsäkkök ovan.
b) Framifrån sett
Länts-oajvve, länts-ökvj.: mycket brett ställda (obsolet).
Giellam-oajvve, Ikeffän-ökv: hornspetsarna löpa nästan ihop (liksom
hopsnörda med snara).
Vinj-oajvve, viti-öiik asymmetriskt ställda.

Ögontaggarnas ställning
(G.) Räppsa-tjoarvve, råk`sa-dört, (T. L.) sarvva-tjoarvve, sarvat'iört (åjdaris-oajvve nyttjas ej): grenarna, tre till antalet, ställda ovanför varandra.
Vagge-åvddågiehta, vaeJ.-öyta6edta: översta grenen böjd bakåt.

Förtvinad hornkrona
Muodjom-oajvve, muOd'from-bipi,: då i följd av köld och insekters åverkan hornsättningen avbrutits, så att renen endast får korta hornstumpar,
som äro liksom avsmälta i ändarna; likaså om renko som kalvat först
frampå sommaren — maiiiie-tjoajvek,
— och sedan får
endast helt korta, stumpartade horn.
Ruobba, ruöbBa, ruobb-oajvve, ruöbB-60-: då först kölden och sedan
insekters åverkan hindrat renen att sätta horn, så att det uppstår ett slags
skorv och inga horn komma fram utan endast ett slags knöl under
skorven.
Anm. Jfr även sågge-njuolla ovan.

Kullighet
Njåhkkå (-miesse, -ålldo osv.), fiöpka (-m4ess, -iiitcö osv.): honren som
aldrig får horn. Sällsynt och anses därför lyckobringande. T. L. goalla(-rotnu etc.), kålla (-rano etc.).
Åbmel-bielle (åbmel-biel-ålldo osv.), ey3m2-411J (eq3m1-p41-edkii
osv.): honren som aldrig får mer än ett horn; detta är alltid litet samt
mycket bakåtriktat. Sällsynt och lyckobringande.

Renskötselsnomenklaturen i Norrkaitum

25

Hornfällning
Nulppo (nulppo-varek, gåskek-nulppo osv.), nuludpo) (nuludpcti-vark,
kliska-nulu'pcb osv.): ren som fällt hornen.
Tjoarvve-bielle, tkörv-pj,0: ren som redan fällt det ena hornet men
inte det andra.

Hornbrott
Nårtsek, nör`tsa: när bägge hornen äro avbrutna.
Tjoarvve-lahkke, eiårv4aalii: ren vars ena horn är avbrutet mer eller
mindre.
Anm. Tjoarvedibme, t'kOrvhibm synes ej kunna betyda 'hornlös' om
ren, utan säges om vardera hälften av tjoarvedime, tikrvd )tim"den
översta (flikiga) delen av härnhud'.

Avsågning av hornen
Att såga av hornen heter nållat, /lånat; ren med avsågade horn kallas
(s)nålak, (s)näla'k.

KAPITEL IV. RENMÄRKEN
Med märkka, mår33ka 'märke' betecknas även ett renmärke överhuvud.
De enskilda tecken av vilka renmärkena äro sammansatta, kallas i
Norrkaitum vanligen ruovdådiså, ruOytätisd, mindre ofta (T. L.) såne,
sänt. Även ruovdde, r"Of,fd nyttjas om sådant tecken. Den finska
termen är sana. Förr: ruovdde-giedja, npl. -gieja, rui4d'-idEclja, npl.
Diminutiven ruovdådisåtja, ruOytätisåda' anger att tecknen äro för
smått tillskurna: da lä nåv unna movdådisåtja; äj-han da lä-ge gå binnisj
nibruduvvum, ta lä nby unna r"Otitätistiela'; äLhan ta' läD-ke kö pinnil
nibrutuvvum.
Omärkt ren kallas gätjo-biellje, kthibpdlej, fl. peurakorva. Det i
södra och sydöstra Gellivare nyttjade gätjok,
id& synes ej förekomma i Norrkaitum i denna betydelse.
Nyssnämnda term betecknar etymologiskt att öronen äro ostympade,
och gätjo-beljak-märkka, kåt's(cti-påljak-mår5aka säges också om ren som
har hela örsnibbar och överhuvud endast små inskärningar (såsom
biehkke, piehkki och sårgåldahka, sarckeiltahka).
Till följd av att örat råkat spricka sönder i skarp kyla — sårgganit,
sårekanit — eller genom åverkan etc. kan detsamma bli överhövan stympat och kallas då (T. L.) hubår-biellje, hup4r-pälej4- obsolet (G.) nubår,
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Fig. 1. /=biehkke, pf:edlier,; fl. pykälä. /+/=biehkIce
p4'eaker byätal-matinä eller ruossa-biehke, ruOssaMak».
Fig. 2. Den övre figuren kopia efter Vennis modell, den undre
sned urringning på ena
Vennis modell. 2a= sjkivnnje,
sidan av örsnibben (ej på annan plats). 2/3=vajåstak, vaiåsta'k, längre, mera långsgående urringning med utgångspunkt
ett stycke från spetsen. Åvdåldus-vajåstak, «daltasvaiåsta'k: på framsidan; maiieldus-vajåstak, manihus-vaiåsta'k: på baksidan. Verb: sjkivnnjidit, dlcityliitit, märka med
2a. 213+43=aldas, artas. 2)6+213 på bägge öronen = aldasbielje, artas-pki'. Kombineras ej med andra tecken.

3.'>

Fig. 3. 3=nahppa, nappa.
3+3=guovte-biel-nahpak, 004.0vtdpill-naopa'k (fullt brukligt). Termen
snuhppabiellje nyttjas ej i N. G.

Fig. 4. Guokta biehke, k"Okrte p&ald eller åjdaris, åitaris.

Fig. 5. Suorre, suOrri.. Ej skårjå, skårjåh, ej heller sjierttå,
k'Jrädta, vilket enligt Venni är Jokkmokksdialekt. Fi. hertta.

Fig. 6. 6=tjålästak, t'kålåsta'k.
3+6= nahpatja-tjålåstak, napparlaekålåsta'k. Ej tjäles, tjåks.

Fig. 7. Råjgge,

\/-

Fig. 8. Den undre figuren Vennis modell. 8=giessjka, laek'ka.
8a=måtta-g., måtta-laek'ka. 8/3=biellje-giesj-g.,
kf:ek'ka. Giessjka, leek'ka = ett någotsånär vinkelrätt urtag,
vars längre vinkelben går i samma riktning som örats mittlinje.
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Fig. 9. 9a=sjliebttje,

913=råjgge-sjliebttje, MOsMek` ek
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Fig. 10. Sjliebtj-oanådis, seek`d-d-nätis.
Fig. 11. // =sårgåldak, sårrkålta' k; fl. pistelys. //+//= s.
Tsiehkes och
åvddål-mafffiel, sår<
ruossa-tsähkkåh nyttjas ej. Inskärning rätt in brukar ej förekomma här.

Fig. 12. 12a =jåtsåk, jöisdk.
12fi=j.-oanådisjöisa'k-ö^nätis.

Fig. 13. Nahppa-sjkivnnje, naafia-s'kiipfd.

snubår, nupär, snupär. Fi. hupura. (Termerna matsår, matsår, murttsa,
murehtsa, mutsår, mutsår nyttjas ej i Norrkaitum.) Såväl i sådant fall
som i det fall då vid renens övergång från en ägare till en annan
vederbörlig ändring av renmärket ej kunnat ske, brukar man förse renen
med en liten skälla, gilkka, kinka; skällan hänger i en halsring eller träig
av björk, såsta, npl. såsstaga, såsta, npl. såkaka ). På trälgens ena sida
ristas ägarens bomärke — tsiehkes, npl. tsähkkå, tsJialds, npl. tsilokee —
(eller numera initialer), på den andra ägarens renmärke.
Vid redogörelsen för de enskilda tecknen nyttjas här nedan samma
sifferbeteckning som i Wiklunds Lulelappisches Wörterbuch, s. 111. När
bägge öronen schematiskt avbildats i ett sammanhängande stycke, anges
— på
riktningen framåt eller den sagittala riktningen — njunnje,
övligt sätt med en urtagning i kanten.

Summary
Björn Collinder, The nomenclature of reindeer herding in the Saami community
of Norrkaitum

In 1926 Professor Björn Collinder, with Johan Eriksson Venni as his informant,
made a record of the nomenclature used by the Saami (Lapps) of Norrkaitum,
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the most northerly of the Lule Saami communities, to designate the different
reindeer in a herd. The first chapter of his account describes how reindeer could
be named according to their colouring, the second what names they were given
on the basis of their sex and age, the third how their names could reflect the
appearance of their antlers, and the fourth and final chapter the names used for
owners' marks in the animals' ears. In Collinder's manuscript the Saami terms
are mainly transcribed using the Finno-Ugrian phonetic alphabet. The editors of
the present edition have inserted alongside these phonetic transcriptions the
relevant words spelt according to the principles now followed when writing the
Lule Saami language. The article concludes with an index of Lule Saami words.
Concerning Collinder's life and work, see Swedish Dialects and Folk Traditions
1983, pp. 243 ff.
Collinder's account is presented in an introduction by Israel Ruong. Ruong
considers that ways of naming reindeer can be a source of information on the
history of reindeer herding. In an earlier issue of Swedish Dialects and Folk
Traditions (1943/44), Ruong gave an account of the names, based in particular on
colouring and age, used for reindeer in the area of his own home, i.e. the
northern part of the Pite Saami area. Basically Collinder's article only informs us
about the names given to reindeer themselves. As far as the northern Saami area
is concerned, extensive information on reindeer herding terminology generally is
provided by Nils Isak Eira's Boazobargi giella ('Saami reindeer terminology').

Register över samiska ord i Collinder
»Renskötselsnomenklaturen
i Norrkaitum»

åbmel-biel-ålldo 24
åbmel-bielle 23, 24
åjdaris 26
åjdaris-oajvve 24
åkse 21
aldas 26
aldas-bielje 26
ales-gahtsem 22
ålldo 16, 17, 21, 22, 23
ålldo-våtjav 21
avudis 15
avudis-rånak 15
avudis-tjuojvak 14
båjtte-luostak 12
bejuk 11, 15
beju-tjalmak-bejuk 15
biddo-gadtsa 13
biddo-juolgge 13, 15
biehkke 25, 26
biehkke åvddål-marifiel 26
biellje-giesj-giessjka 26
biello-svåjlek 20
bilssa-miesse 18
boares sarves 19
bulldit 19
bårgge-miesse 18
dåbålasj rånak 15
dåbålasj-rijmek 12
dåbålasj tjåhppat 12, 13
dåbålasj tjuojvak 14
dåmuk-hiergge 20
dieblak 15
dieblak-bejuk 16
dieblak-tjuojvak 14
dievas 17

dievas vuobes 17
duolb(ba)-tjoarvve-giehtje 23
duolb-oajvve 23
duolvva-rånak 15
duolvva-tjuojvak 14
gahkun-nisske 22
gåhtto-sielgge 13
gåjråk 13
gåjra-nenä 15
gåjtsa-tjoarvve 23, 24
gålbe-njunj-tjuojvak 14
gålbe-njunnje 13
gålkko-rijmek 12
gålldit 19
gåskek 19
gåskek-nulppo 25
gåssket 19
gavvaris-tjoarvve 23
giehpa-rijmek 12
giehta-hiergge 20
giellam-oajvve 24
giessjka 26
gilkka 27
girjak-bejuk 16
girjje-bat-tjuojvak 14
girje-juolgak-tjuojvak 14
girjje-gällo 14
girjje-juol-tjuojvak 14
girjje-njunj-tjuojvak 14
girjje-oajvve 14
girj-åjvak-tjuojvak 14
goalla-rotnu 24
goasedus 19
goasedus-gåskek 19
goasedus-hiergge 19
goasedus-nulppo 19

goasedus-sarves 19
goasedus-tjoarvve-dahkke
18
gudna-tjuojvak 14
guokta biehke 26
guovte-biel-nahpak 26
gurra-vuobesasj 18
gåbmåris-oajvve 23
gålguk-gåskek 19
gåttenålle 13
gåttudas(-sarves) 18
gåttudis 18, 19
gåttudis-gåskek 19
gåttudis-härgåsj 19
gåttudis-nulppo 18
gåttudis-tjoarvve-dahkke 18
gälifiga 13
gärd-oajvve 22
gärdo-tjoarvve 22
gätjo-biellje 25
gätjo-beljak-märkka 25
gätjok 25
hårmån-tjuojvak 14
herva 12
hiergge 16
hiergge-biello 20
hiervvit 12
hubår-biellje 25
ieme-suohppå 21
irggålam-gåbmaga 15
jåtsåk 27
jåtsåk-oanådis 27
kiedde-sielgge 13
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låjdistim-hiergge 20
låjdistiddje 20
lijgek 21
lijgge miesse 21
lijg-ieddne 21
lijn-oaj-girjak 14
lijn-oaj-girjje-gållo 14
lijn-oaj-girjje-njunnje 14
lijn-oajvve 14
luosste 12
luostak 12
luostak-(sijduk-)rijmek 12
länts-oajvve 24
mähkan-gäskek 19
måhkan-nulppo 19
måhkan(-sarves) 19
måhkan-tjoarvve-dahkke 19
marieldus-vajåstak 26
mafifie-tjoajvek 24
matsår 27
måtta-giessjka 26
miene-biebbmo 18
mienne 18
miesedis ålldo 17
miesse 16
miesse-vatjav 21
moalkke 23
moalkke åvddågiehta 23
moalk-åvddågiehta 23
muodjom-oajvve 24
muojvåk 18
muojve miesse 18
murttsa 27
mutsår 27
muzet 12
muzet-tuoivvat 14
måsåk 15
måsåk 15
märkka 25
mässo-vuojån 20
nahpatja-tjålåstak 26
nahppa 26
nahppa-sjkivnnje 27
nålak 25
nållat 25
nårna-tjås-gåskek 22
nåmek 22
nammalåhppe 19
nammalåhppe-tjoarvvedahkke 19

nåmme 22
nåmme-tjoarvve 22
nämme-går-gåskek 19,20, 22
nåmme-tår-sväjlek 20
nåsste-gållo 13
niera-biel-tjuojvak 14
ni66elis 16
nituielis-miesse 16
njåjdde 23
njunnje 27
njuolla 22, 23
njåhkkå 24
njärvåstallat 19, 22
nubår 25
nulppo 17, 25
nulppo-rånusj-rådno 21
nulppo-varek(-årek) 18, 25
nulppo-vuobes 18
nulppo-vuonjal 20
nulppo-vuonjal-rånusj 20
nårtsek 25
oajvve 21
ragåt 19
rahkå-hiergge 19, 22
råjddo-giehta-hiergge 20
råjddo-vuojån 20
råjgge 26
råjgge-sjliebttje 27
rånak 11,15
rijmek 11, 12, 13, 14, 15
rijmek-gåjråk 13
rijmek-guolgan-avudis 15
rijmek-rånak 15
rissta-tjoarvve 23
roagga 21
ruobba 24
ruobb-oajvve 24
ruoppsis-miesse 18
ruopsok 18
ruossa-biehkke 26
ruossa-tsähldrå 27
ruovdådiså 25
ruovdådisåtja 25
ruovdde 25
ruovdde-giedja 25
russjkis-tjiebet 12
rusjkuk 12
rådno 17, 21
rådno-tjår-dahkke 21

rå'dno-våtjav 21
rånusj-ålldo 21
rår
' rusj-rådno 21
rår
' rusj-rådno-går-dalikke 20
råtj-oajvve 24
räppsa-tjoarvve 24
sågge-njuolla 23, 24
såne 25
sårgåldahka 25
sårgåldak 27
sårgåldak åvvdål-mafiriel 27
sårgga 22
sårgganit 25
sarves 16
sarvva-tjoarvve 24
såsta 27
siegfia-njunnje 13
sjierttå 26
sjillis-oajvve 22
sjkivnnje 26
sjkivnnjidit 26
sjliebtj-oanådis 27
sjliebttje 27
sjnjaktse 23
skårjå 26
skåvle-bejuk 15
skåvle-tjuojvak 14, 15
skåvlle 14
slabba-tjoarvve 23
sliedda 15
småvas 18
snarr-oajvve 23
snubår 25
snuhppa-biellje 26
snåg-oaivve 24
snågok 24
snågo-tjårvak 24
snålak 25
spåjlåduvvat 20
spåjlek 19
spanok 13
spökka 23
spijkka-tjoarvve 24
spånok 13
ståjnak 17
ståjnak-rådno 17
stuor-biello-svåjlek 20
stuor-gåmåhus-biello 20
stuor-hiergge-biello 20
suhtje 13

Register till Collinder »Renskötselsnomenklaturen»
suohkkis oajvve 23
suohkkis tjoarvve-giehtje 23
suohkkis åvddågieda 23
suohppå 21
suohppå-rådno 21
suohppit 21
suorgge 22
suorgge-tjoarve 23
suorre 26
sutjåk 13
sutjåk-rijmek 13
sutjåk-sielgge 13
sutjåk-vielguk 13
suohkkis tjoarvve-giehtje 23
svåljåduvvat 20
svåjlek 19, 20
tjåhppat 11, 12, 13, 14, 16
tjåhppis-dieblak-rånak 15
tjåhppis-dieblak-tjuojvak 14
tjålippis-dieble-juolgak-bejuk
16
tjälippis-gåjråk 13
tjälippis-guolgan-avudis 16
tjähppis-tjalmak-bejuk 15
tjåjnak-bejuk 16
tjalåk 22
tjälästak 26
tjäles 26
tjälgak 18
tjallam-oajv-gåskek 19, 22
tjallam-oajvve 22
tjallam-tjårvak-gåskek 19, 22
tjallat 17, 22
tjermak 16, 18
tjermak-ieddne 21
tjiesskis bejuk 15

tjoabtjes 17
tjoabtjes-rådno 17
tjoajvek 16
tjoajvek-tjårragasj 16
tjoalihin 13
tjoarve 21
tjoarvedibme 25
tjoarvve 21
tjoarvve-bielle 25
tjoarvve-dahkke 17
tjoarvve-lahkke 25
tjuojvak 11, 13
tjuojvak-guolgan-avudis 16
tjuorggis-oajv-rånak 15
tjuosek 13
tjuosse-njunj-rijmek 13
tjuosse-njunj-tjuojvak 14
tjuosse-njunnje 13
tjuovvo-hiergge 20
tjäskok 15
tsiehkes 27
tsåhppe-gällo 13
tsäk-bårgge 18
tsäkk-oajvve 24
tsäkkok 23, 24
ujvak 16
ujvva 16
ujvva-guolgak 16
vagge-åvddågiehta 24
vajåstak 26
varek 18
våtjav 16
våtjav-tjårå 16
vätj(av)-ällo 16
vielggis-juolgge 13
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vielggis-luostak 12
vielggis-rånak 15
vielggis-rusjkuk 12
vielggis-sjnibttjo 13
vielggis-tjiebet 12
vielggis-tjuojvak 14
vielguk 12, 13
vinj-oajvve 24
vissjalis vuojån 20
vuobes 17, 18, 19
vuobes-gåskek 19
vuobes-härgåsj 19
vuobes-tjoarvve-dahkke 18
vuodjem-hiergge 20
vuojån 20
vuonjal 20
vuonjal-åldusj 21
vuonjal-ålldo 20, 21
vuonjal-rådno 20
vuonjal-rådno-tjår-dahkke 20
vuonjal-rånusj-ålldo 20
ålles-guolgak-miesse 18
ålles-sjattuk ninfielis 21
ålles-sjattuk våtjav 21
årek 18
åres 16
åres-miesse 16
åres-tjårå 16
å'res-ällo 16
åvddågiedagis 23
åvddå-giehta 22
åvddåkiet-bielle 22
åvddåmannam 22
åvdåldus-vajåstak 26

Från den sydsamiska ordboken
Av Sven Söderström

I september 1983 utkom del 2 av Gustav Hasselbrink, Södlappisches
Wörterbuch. Sista ordet i denna del är nuäggietidh. Den tredje och sista
delen beräknas utkomma under första halvåret 1985. Medan Hasselbrink
levde blev det min uppgift att hjälpa honom med utgivningen. Se därom
minnesruna i SvLm 1982. Efter hans död 1982 fick jag i uppdrag att
fullfölja utgivningen.
I SvLm 1981 och 1982 behandlade jag i anslutning till arbetet med den
sydsamiska ordboken vissa svenska ord som med rätt eller orätt betraktats som lån från samiskan. Därvid har jag inte berört termer i renskötseln, inte heller sådana ord som har mycket begränsad utbredning i
svenska dialekter. Ordförrådet i de svenska dialekter där kontakterna
mellan samer och svenskar varit mest intensiva och där tvåspråkigheten
varit mest utbredd (Sorsele, Malå, Arjeplog, Jokkmokk) är dessvärre
endast bristfälligt undersökt. I våra dialektarkiv finns dock en rad exempel på lån från samiskan till svenska dialekter. Många av dem behandlas
av Dahlstedt 1950: 146-221. En rad andra diskuteras av Dahlstedt 1982,
1983 och 1983 b . Till dem som icke återfinns hos Dahlstedt hör Sorsele
,swap och fw6pcen best. sing. 'kasttöm, lasso' (DAUM ordreg.). Det kan
förmodas, att dettaord finns i flera svenska dialekter än arkivens samlingar vittnar om. Det motsvaras i 1pMalå av suahpanja och IpS av
suoppenje 'kasttöm'. Till detta subst. finns ett verb, 1pMalå suahpoot
'mit Wurfleine einfangen', med svensk motsvarighet, Sorsele fwob,
Arjeplog swoopapte, (DAUM ordreg.).
En ordsamling från Arvidsjaur (ULMA 20729) nämner vid sidan av
nordiska namn ett par namn på fårmärken som hämtats från samiskan.
Ett av dem är krpke, jfr 1pMalå kri,iehkee 'Haken; Ohrenmarke: keilförmiger Einschnitt' och lpS gruökkie 'hake'. Detta märke ser ut som det på
s. 26 fig. 8 I ovan i detta nr av SvLm. Ordet torde ytterst ha nordiskt
ursprung: krok. Märket näpakrj2ke liknar föreg. men örats spets är
avskuren. Jfr 1pMalå nahpa- 'eine Ohrenmarke', väl till verbet nahpat
'abschneiden'. Märk också 1pL nahppa 'detalj av örmärke: spetsen av
örat avskuren tvärs över'. Ytterligare ett är skckutnce. Därmed avses det
fårmärke som avbildas ovan a. s. fig. 1. Om detta ords samiska ursprung

Från den sydsamiska ordboken

33

vittnar 1pMalå skeådrija 'ovaler Einschnitt im Ohrrand' och 1pL sjkiu'nffl
'1. längdsnitt 1. långsträckt urringning [. .]; 2. som beståndsdel i örmärke
[..]'. Samma ordsamling tar upp orden glesa [!] 'renens seltyg' (jfr
1pMalå giässås 'Zaumzeug' och lpS geäsaas 'sele på ren'), låNge 'tömmen för ren' (jfr 1pMalå låb'tjee 'Leitseil' och 1pL lab'tje 'töm'), råkme
'bukträ hos ren' (jfr 1pMalå råktsa 'Zugleine' och L&Ö Raktes, lorum,
quo rangifer ad traham junctus illam trahit, drag-rem hvarmed ren
drager lasset); såpesa 'tarmknippe' (jfr L&Ö Sappus, n.s. intestina
pecudum, kreaturs inelfvor) och vålsäin 'skinn av honren' (om ordet
vaja se Dahlstedt 1982: 21-66 och 1983a: 26-28).
I ett svar från Arjeplog på ULMA:s frågelista nr 37 Fiske återfinns
orden ölga 'del av not närmast kilen'. Jfr 1pMalå åtgee 'Schulter' och
1pL ål' '1. skuldra, axel [--] 4. den del av en not som är närmast pahta
(notkilen)', 9åkäålma 'det mellersta stycket av notarmen' (senareleden
är lpPiteå tiar mHr 'nätmaskor', förleden är troligen bildad till verbet
njähkat 'smyga sig på något' — märk uppgiften hos Grundström om att
verbet skämtsamt kan användas om noten). Vidare möter vi där med
avseende på fiske under isen orden rackifiske, -krok, -lina och -stång,
som visserligen kan vara av nordiskt ursprung (se SKES rakko2 s. 725
och SAOB racka v.4 R24) men i första hand bör sammanställas med
1pMalå raahkoo 'Fischen unter dem Eis' och L&Ö Rakko, rete, quod
sub glacie ponitur nät som utsättes under isen, 1pL rahkö 'fiske under
isen', jfr fl. rakko 'rad av nät som lagts under isen'. Ordgruppens
samhörighet med fl. rahe 'vinternot varmed man fiskar under isen', fl.
raaka 'stång' och sv. dialekter rage 'lång, smal trädstam' bör prövas.
I ett svar från Fredrika på frågelistan om fiske berättas om fångst av en
mycket liten fisk, huttj, best. sing. huttjen — »det sades att det gick
sextiofyra i en snusdosa». Efter denna fisk bar folket i Storlögda, by i
Fredrika, ortsboöknamnet Lögdahuttjen. Något ord huttj finns inte belagt annorstädes i svenska dialekter.1 Det bör enligt min mening föras
ihop med lpS uttje [uhes'r] 'liten'. Uddljudande h i huttj har troligen
uppstått på svensk botten genom metates av vokalen u och följande
aspiration.
I en liten ordsamling från Strycksele i Jörn (DAUM 2403) finner vi
följande lånord ur samiskan: gålak 'arbetet att flå pannhud på ren'
gålafer 'flå pannhuden av ren' (jfr 1pMalå gålloo 'Stirn, Stirnhaut des
Rentiers' och gållöhka 'Schuh aus der Stirnhaut des Rentiers'), kiäo
'dålig (om skidföre)' (bör med tanke på akut accent och avvikande
ändelse -o vara ett samiskt ord, möjligen en ombildning av 1pMalå
njaahtsoo 'wässriger FrOhjahrsschneel mårk 'land som inte är torr
' Lars-Erik Edlund har gjort mig uppmärksam på att 0. P. Pettersson i Sorsele upptecknat
ett huckar hetpkr [sic] m[ask.] 'fisk: emberiza'. Pettersson avser antagligen fisken elritsa.
Belägget ser ut att vara ett samiskt-svenskt blandord: huttj-are.
3-849076 Sv. Landsmål
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mark men inte heller blötmyr' (jfr lpS moårkie 'ed mellan sjöar' och
L&Ö Muotke, muorke, istmus, tractus angustus inter duos lacus sive
fluvios, ett smalt land emellan tvenne sjöar eller elfver — senast behandlat
av Olavi Korhonen i en icke publicerad uppsats med den preliminära
rubriken Ortnamnet Jokkmokk) och ;ålas 'kyssas' (jfr 1pMalå tjääkstit
'kyssas').
Av de ord som jag i tidigare nummer av SvLm mera ingående behandlat var muädda— mudd det tionde och sista. Jag vill här ta upp ytterligare
två ord, som förekommer både i samiskan och i svenskan.

11. Måvkaa 'byxa' — skelleftemål mauk 'ljumske, byxgren'
Det i hela det sydsamiska området förhärskande ordet för 'byxa' är
måvkaa [måuhkå], vanligen plur. tantum måvkaah. Därmed avses
'byxor med långa ben'. Närmare beskrivning finns hos Ågren s.
163-165.1 För Undersåker anger dock Wiklund bet. 'byxgren'.
Det syns mig möjligt att sammanställa lpS måvkaa med mauk mask.
'ljumske, byxgren' i norra Västerbotten, dvs. i de dialekter som här
sammanfattas med benämningen skelleftemålet. I våra dialektarkivs ordsamlingar har jag funnit följande belägg där detta ord ingår: Byske
måtiljan best. sing. 'ljumske, byxgren', si/nikt/Jan 'som har nedhasade
byxor', Jörn mao,k 'gren i byxor', mitujje,n best. sing. 'ljumske', ma9kfbr 'foder som syddes fast i gren i byxor', simaum 'som har nedhasade byxor', Malå maptk 'ljumske, underliv', båkstnåggan je ne säges
om byxorna skridit ned, simaelke, 'som har byxorna nedhasade', Norsjö
simiacke, 'med nedhasade byxor'. Äldre belägg är Fr. Widmark år 1860
mäuk 'ljumske, skref?' (ULMA 149: 20, s. 89), år 1863: 7 mäuk 'ljumske,
underlif , båda från Västerbotten, och J. A. Linder år 1863 från norra
Västerbotten Mäuk 'ljumske, underlif (LUB Rietz 11: 12, s. 1409). Från
Degerfors i södra Västerbotten finns i ULMA ett belägg: mouj§ el. moj§
'underliv, byxgren'. Ordet uppges här vara neutr., något som kan bero
på osäkerhet i utkanten av ordets utbredningsområde. Vokalvariationen
i mauk o. dyl. är att se som dialektala utvecklingar av den fornspråkliga
diftongen au. 1 simåtjka, o. dyl. ovan är si- identiskt med adj. sid 'långt
nedhängande och vid'. En jämförbar sammansättning är -sibrok hos
Stenberg, Umemålet s. 98, i ordet pö' nsibrok [..] är ett skällsord åt
karlar, som tillika utmärker någon klunsaktighet, [—]. Förutom sid ingår
här brok, som enligt SAOB (B 4275) inte bara betyder 'byxa' utan också
'om det som skyles af byxorna: underlif .2
Om den samiska byxan se f. ö. Hatt, Laquist samt Drake s. 173 f.
Första sammansättningsleden är möjligen pund neutr. Annorlunda i Gusten Widmarks
upplaga av Stenberg. Märk dock blad med rättelser som Widmark delade ut vid sin
disputation.
I
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Det samiska ordet måvka finns hos Schlachter (lpMalå måuhka 'Hosenboden') men inte i ordböcker från det central- eller det östsamiska
området. På min förfrågan svarade Petter Spik från Sirkas sameby (Stora
Luleälvs vattudal och sydväst därom), att han inte kände till ordet.
Däremot var Nils Thomas Parfa från Tuorpons sameby (området omkring Tarradalen, Saggats och Pärlälven) och Lars Pirak (också från
Tuorpon, tidigare bosatt vid Karatssjön, nu i Jokkmokk) väl bekanta
med ordet. Pirak angav betydelsen 'långa, påsiga el. nötta vadmalsbyxor'. Anders Larsson i Tårrajaur (ca 3 mil söder om Jokkmokk),
tidigare bosatt i Nausta, kände väl till ordet och angav betydelsen 'byxor
vilka som helst'. Den pejorativa betydelsen var väl bekant även för Lars
Rensund från Njarg-Semisjaurs sameby (numera bosatt i Arjeplog). I ett
brev (ULMA 1983-10-15) skriver han: »Om du t. ex. har gamla väl
använda byxor hängande i ett uthus, då kan du säga: 'Dah muo gambal
måvkah'. » Men Rensund känner också till en annan, intressant betydelse: »Måvhka betyder helt enkelt ... byxors översta del från grenen
uppåt runt hela baken, stussen, påsen, fördjupningen runt hela stussen.»
Samma betydelse anger Israel Ruong från området mellan Tjeggelvas
och Hornavan: möOpkå 'byxan utom benen, skrevkläde'. Därmed är det
möjligt att inte bara formellt utan även betydelsemässigt föra samman
skelleftemålets mauk 'ljumske, byxgren' och samiskans måvkaa
'skrevkläde, byxa'. En parallell finns hos SAOB i brok 'byxa' och 'det
som skyles af byxorna'. Den samiska byxan var tidigare två »självständiga plagg som vuxit ihop till ett enda» (Laquist s. 60). I sydsamiskan är
den äldre bet. 'skrevkläde' antydd endast i Undersåker 'byxgren'.
Därmed kan man ställa frågan om måvkaa-mauk är ett samiskt eller ett
svenskt ord. För att det är av samiskt ursprung talar att det i svenska
dialekter finns bara i norra Västerbotten medan det i samiskan finns från
Härjedalen och Röros i söder t. o. m. den sydligaste av de lulesamiska
byarna i norr. Detta skäl för ett samiskt ursprung skulle dock ha varit
avsevärt bärkraftigare, om ordet kunde återfinnas i nord- och östsamiskan eller i östersjöfinska språk.3 Att uppställa en samisk-finsk etymologi
finner jag därför inte möjligt. Lättare är det att finna en etymologi på
nordisk grund. Till adj. mjuk finns en avljudsform mauk, företrädd i
många norska dialekter (se Aasen s. 484b och Ross s. 504b), i Västergötland och Dalsland (se Rietz s. 457b och SvLm B43 s. 176) liksom i
nyisländskan. Betydelsen är dock 'spad, vätska i mat, välling o. dyl.' och

3 1 fl. finns ett maukku 'mjölke (i fisk)', som dock anses kunna vara ett nordiskt lån, dvs.
mauk 'spad o. dyl.'. Märk att mauk i karelskan också kan betyda 'mage' liksom mauttfi i
votiskan betyder 'tarm'. Dessa senare betydelser kan ha utvecklats ur bet. 'mjölke'. Se
Widmark 1963:7 och SKES s. 338.
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ordet är neutrum.4 Trots att mauk med syftning på en kroppsdel saknas i
nordiska dialekter utanför norra Västerbotten kan enligt min åsikt lpS
måvkaa innehålla ett nordiskt mauk. Betydelseutvecklingen bör ha varit
'mjuka kroppsdelar'>'det plagg som täcker dessa kroppsdelar'>'skrevkläde'>'byxor' En parallell till utvecklingen 'kroppsdel'>'det
plagg som skyler kroppsdelen' finns i orden bål, krage och liv. En del
etymologer räknar med denna övergång i ordet brok, som då äldst skulle
ha betytt 'stuss' (Falk 1919: 116, Jöhannesson s. 633f., Nielsen s. 45a
och Torp s. 43).
Sammansättningar som måo_kfcir och böksmåwjan tyder närmast på
att betydelsen 'skrevkläde' uppstått på nordisk botten. Dock torde det
inte heller finnas något hinder att tänka sig att ordet lånats tillbaka från
samiskan till skelleftemålet, då med betydelsen 'byxa, skrevkläde'.

12. Saamie 'same, lapp' — sv. same
När samerna talar lapska, kallar de sig själva lpS saamie, 1pMalå såbmee, 1pL sapm, 1pN sabme, lpTer samme. Men de kan också bruka
andra benämningar. Sydsamerna kan säga ålmedje, vilket egentligen
betyder 'människa'. Därjämte finns lånordet laappe. I Arvidsjaur kan i
självironisk mening benämningen duokyas 'skinn- el. tyglapp' brukas av
samerna själva (Ruong 1951:113).5
SAOB (S 449 år 1964) säger att same är ett samiskt ord men lämnar
f. ö. ingen etymologi. SKES, den finska etymologiska ordboken, för s.
97 samman same etc. med Häme 'Tavastland' genom att räkna med en
gemensam stam *kiniä. Samerna skulle möjligen ha bott i omedelbar
närhet av tavasterna och antagit dessas stambeteckning. SKES förbinder
inte *jämä med något ord i andra fi.-ugr. språk. Ordboken ställer sig
Dessutom finns ett verb möka 'göra mjuk'<*maukian. Se Torp s. 447, Vendell s. 633,
OÖD s. 1661 och SAOB M2104.
5 Ordet lapp vill de flesta svenska etymologer betrakta som lån från fl. Lappi 'Lappland' (i
äldre fl. också 'same'). Se von Diiben s. 390 if., Hellquist 1922, 1939 och 1948, Levander &
Wess&i, WesAn, SAOB L 277. Betydelsen skulle tidigare ha varit 'ödemarken i norr'.
Man har därvid knutit an till ett fl. lappea 'sida', som även finns i vepsiskan som napt
'sida, avlägset ställe' och i estniskan som lape 'avlägset belägen trakt' gr SKES s. 277).
Med denna etymologi skulle betydelsen av lapp kunna förbindas med Sit(h)ones, namnet
på ett i Skandinavien bosatt folk som Tacitus (död omkr. 120 e. Kr.) nämner i sitt verk
Germania. Rytkönen för samman namnet Sithones med det germanska ord som representeras av sv. sida och anser att det betyder 'de som bor vid sidan om, i en avlägsen trakt,
dvs. samerna'. SKES as. tar upp en etymologi av E. Itkonen och föreslår att Lappi är
lånat från sv. lapp, fsv. lappe och lapper, vilket i sin tur skulle kunna vara en översättning
av det samiska stamnamnet vuowja 'same' till grundordet lp. vuoufje 'kilformig lapp i
kläder'. Detta vuotvie (<urfi. *vakja) skulle också ingå i fl. vatja(lainen)'voe , ett folk med
vilket samerna en gång haft närmare förbindelse. Se också Ruong 1951 s. 113.
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tveksam till tanken att tavasterna skulle ha fått sin finska stambeteckning från baltiska språk, där det bl. a. i fornpreussiskan finns ett same,
sem~ 'land'.
Det tidigaste belägg på ordet same som anförs av SAOB (S 449) är från
1839 och hämtat ur Carl Jonas Love Almqvist, Menniskoslägtets saga. I
en not s. 87 skriver Almqvist om »Lapparne (Samierne)» och i registret
s. 595 tar han upp »Samier».6 Dessa pluralformer ser ut att återgå på
sydsamiskans saamie. 1 en opublicerad dikt »Om Sabme sjunga jag vill
en Sång», skriven under landsflykten, använder han former ur centralsamiskan: sabme, sabmelajnen [lapskt-finskt hybridord]. Dikten består
dock till stor del av en uppräkning av lapska glosor (Westman Berg
1966).
Den numera brukliga formen same kan inte gärna vara bildad till
centralsamiskans starkstadieform sapme men väl till dess svagstadieform säme. Troligare är dock att den är identisk med L&Ö same, som
ser ut att vara en kompromiss mellan lpS saamie och nordligare dialekters sapme. L&Ö har visserligen också denna senare form som uppslagsord men hänvisar här i stort sett bara till same som är huvuduppslagsord.
Fastän ordet same enligt SAOB uppträder i svenskspråkigt sammanhang först år 1839, torde det dock långt tidigare ha varit bekant för
många svenskar att samerna begagnat detta ord om sig själva. Därom
vittnar titeln till en liten skrift som Olof Rudbeck d. y. publicerar 1701:
Nora Samolad eller uplyste Lapland — Nora Samolad sive Laponia
illustrata. Nora Samolad betyder uppenbarligen 'norra Lappland', varvid -lad är att se som en förvanskning av ladde 'bondeby, landsbygd'
(L&Ö), vilket är samma ord som sv. land.
I sitt första nummer, ett provnummer som utkom i november 1918,
inledde Samefolkets Egen Tidning (redaktör var Torkel Thomasson,
bördig från Vilhelmina) första sidan med texten Same, pl. sameh är
det folk som svenskarna kallat och kalla lapp, lappar. Folket självt kallar
sig dock same, pl. sameh. Även nr 1-3 inleddes med denna ruta.
Fr. o. m. nr 4 var texten ändrad till Same = lapp, plur. samer (rent samisk
plur. heter: sameh), adj.: samisk. Till och med år 1957 inleddes sedan
varje nummer med denna text. I tidningen förekommer inte ordet lapp
som synonym. Omhuldade är sammansättningar som samelman, -kvinna
och -folk. Den första tiden förekommer också i svensk text lapsk plur.
sameh, en form som sedermera togs upp i tysk text av Eliel Lagercrantz
i Wörterbuch des Sfidlappischen — också i sing. betydelse.
6 Almqvist a.a. s. 20 använder också formen samer men detta anförs inte av SAOB,
förmodligen därför att det inte är klart att han därmed avser de nordiska lapparna:
»Afkomlingarne af dessa folk — Tschuder, Skyther, Uigurer, Ugrer, Finnar, Suomer,
Samer, Samojeder, Lappar — skola vi framdeles i historien återse på vandringar och
eröfringståg i söder och vester.»
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Denna intensiva propaganda från Samefolkets Egen Tidning ledde så
småningom till resultat. Åttonde upplagan av SAOL (1923) saknar ordet
men i nionde (1950) är ordet same infört. I Svensk uppslagsboks andra
upplaga (band 17, tryckt 1953, sp. 817) läses under lappar: »Bland 1.
själva, i sht de sydligare [sic!], råder en välförklarlig strävan att få det
egna namnet infört i svenskan och norskan med formen same, plur.
samer.» År 1964 uttrycker sig SAOB (S449) utan några som helst
förbehåll: »Samerna själva föredra ordet same framför ordet lapp.» Tre
exempel må belysa vad som hänt. År 1953 utkom Björn Collinder,
Lapparna. En bok om samefolkets forntid och nutid. Där brukas lapp
och same som helt synonyma ord, också stilistiskt sett. År 1969 utkom
första upplagan av Israel Ruong, Samerna. Ruong använder vanligen
ordet same och bildningar till detta, men även lapp kan förekomma. Han
skriver t. ex. om skoltlapparna, om den lapske författaren Anta Pirak
och om att tidningen Samefolket har en lapskspråkig avdelning. I inledningen s. 9 anser Ruong att i »Sverige är lapp och same ungefär lika,
dock med vissa stilistiska skillnader. [- -] I officiella sammanhang brukas
av myndigheterna endast lapp, t. ex. i författningar, lagar och utredningar. I någon enstaka utredning har dock same använts omväxlande med
lapp.» En blick i riksdagens epokregister (=10 år av sakregistret) ger en
översikt av situationen. För åren 1931-1940 finns där endast Lapp(-).
För 1941-1950 kan man finna hänvisningen: Samer; se Lapparna. En
motsvarande hänvisning finns för 1951-1960. En enda hänvisning med
användande av ordet same görs, nämligen Samernas bostadsfråga.
Dessutom anvisar riksdagen 1954 ett bidrag på 5 000 kr till »kursverksamhet bland samerna». År 1961-1970 står att läsa: Lappar se (bl. a.)
Samer. I detta epokregister finns 5 uppslagsord på Lapp- och 2 på Same-.
I registret för 1971-1980 finns inget uppslagsord på Lapp-, bortsett från
Lapska, varvid språket åsyftas. Dock talas det om samiska (= språket)
redan 1973. År 1975 kom utredningen Samerna i Sverige. Stöd åt språk
och kultur. Så vitt jag kan se, saknas där helt ord bildade på lapp-. Vi
kan konstatera, att ordet same under 1960- och 1970-talen nästan helt
trängde ut ordet lapp.
Först med att låna in ordet same och bildningar till detta synes man ha
varit i norskan, där man tidigare brukat ordet finn. Eftersom detta
språkbruk inbjöd till förväxling med bet. 'person från Finland', fanns i
Norge ett gott skäl till namnbyte. Att bruka det i norskan redan förefintliga ordet lapp som allmänt ord var otänkbart av skäl som framgår hos
Aasen s. 424 b: »Lapp, som Navn paa et Folkeslag, er her fremmedt og
anses helst som et Spottenavn.» Norsk riksmålsordbok I av år 1937 sp.
1042 redovisar same som synonym till finn, icke lapp. 1 början av 1960talet började man i finskan införa saame och saamelainen (jfr Ruoppila).
Första gången orden brukades i finsk text var möjligen 1922 i nr 2 av
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Samefolkets Egen Tidning, som var svensk-finskspråkigt. Stavningen
var då same subst. och samelainen adj. Motsvarande utbyte av det
gamla ordet håller på att ske i engelskan (Saami subst. och adj.) och i
ryskan.7
Några hållbara skäl till att i svenskan sluta använda lapp och lapsk
finns enligt mitt förmenande inte. Om ordet används med förklenande
klang, är det inte ordets fel utan dens som använder det. Utan att
fördenskull bli oanvändbara för all framtid har också andra ord drabbats
av detta öde. Under 1600- och 1700-talen brukade bonde användas i bet.
'ohyfsad el. obildad person, tölp'. Stiernhielm skriver om »bönder och
dylijka pack» och så sent som i början av 1900-talet utropar en av Ludvig
Nordströms personer: »Lomark är en förbannad bonde och hypokrit!»
(SAOB B 3848 bet. 1 g.) De som ivrat för byte till same har i viss mån
motarbetat sin egen sak. Den dag då lapp inte längre kan användas i
objektiv betydelse, uppstår ett semantiskt tomrum som kan fyllas av den
pejorativa betydelsen. Det ord vi då får är mer än umbärligt i vårt språk.
Om vi däremot vill förkasta orden lapp och lapsk, därför att de inte
brukas i lapskan, är skälet till ett namnbyte ännu svagare. Ingen har ju
yrkat på att vi skall börja kalla finnar för suomer, tyskar för deutscher
eller ungrare för magyarer. Om ordet lapp försvinner ur svenskan, har
samerna fjärmats från sin egen historia. Ortnamn som Lappland, Lappfjärd, Lappträsk, Lapp-porten, djur och växtnamn som lappmes, lappuggla, lappljung, lappvide, andra substantiv som lappfogde och lappkast
förlorar då sin nära anknytning till det folk som gett dem sitt namn. Det
är ett hälsotecken att det bland samerna själva finns en reaktion mot det
ensidiga bruket av same i svenskan. Se därom Samefolket 1976 nr 3 s.
72.8
Förutom de samer som nämns i artikeln om måvkaa-mauk vill jag tacka
professorerna Bo Wickman och Olavi Korhonen för olika synpunkter på det
material jag behandlat i SvLm 1981, 1982 och 1984. Jag tackar fil. kand. Ingvar
Svanberg för att han gjort mig uppmärksam på Rudbecks skrift 1701 och riksdagsstenograf Stig Djurström för att han lämnat uppgifterna ur riksdagens epokregister. Skilda arkiv i Finland, Norge och Sverige har lämnat mig hjälp. Av dem
vill jag särskilt nämna Ordbok över Sveriges dialekter, som jag varit lycklig nog
att kunna rådfråga ett stort antal gånger.
Vissa svenska språkmän som skriver på engelska tycks ha gått i bräschen för att Lapp
och Lappish i engelskan byts ut mot Saami — trots att de därmed riskerat att bli sämre
förstådda.
8 Även vid andra tillfällen har namnfrågan diskuterats i Samefolkets Egen Tidning. I nr 4
av år 1921 s. 31 refereras ett inlägg av K. B. Wiklund i Norrbotten 1921, s. 208f., där
Wiklund talar för att svenskan skall bibehålla »det urgamla namnet lappar». S. E. T.
utfäster sig att i följande nummer återkomma till ämnet. I detta nr, dvs. nr 1 år 1922, finns
det ingen gensaga mot Wiklunds resonemang. Namnfrågan tas endast upp s. 8 i ett brev till
redaktionen från en norsk same, som skriver om situationen i Norge.
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SUMMary
Sven Söderström, From the South Lappish Dictionary
The author continues from the 1982 issue of this journal and deals here with
certain words which can be assumed to be loans from Lappish into Swedish. He
shows that South Lappish måvkaah krousers' and Swedish dialect mauk 'groin'
are identical words and how same, samisk ('Saami') have replaced lapp, lapsk
('Lapp, Lappish') in Swedish.

Språkanvändning och språkliga
attityder i grundskolan
i övre Dalarna
Av Erik Olof Bergfors

På vårvintern 1971 blev jag kontaktad av dåvarande skolinspektören vid
länsskolnämnden i Falun Ingvar Norrby. Han ville att jag skulle hjälpa
till att undersöka språkförhållandena i grundskolan i Mora kommun och
inbjöd mig att besöka ett antal låg- och mellanstadieklasser tillsammans
med honom, för att jag skulle kunna skapa mig en uppfattning om
förhållanden och eventuella problem. Detta skedde i månadsskiftet
mars—april. På hösten samma år besökte jag högstadieskolan i Morastrand i samma ärende. Bakgrunden till dessa åtgärder var följande:
Huvudläraren i svenska vid högstadieskolan i Mora hade i en rapport till
skolstyrelsen i maj 1970 påtalat de dåliga resultaten på standardproven i
svenska och som främsta orsak till dessa angivit att många elever talar
dialekt och därför har svårigheter med högsvenskan. En huvudlärarkonferens för länet tog i oktober samma år upp frågan till debatt och begärde
i skrivelse till Skolöverstyrelsen (SÖ) att en konferens skulle ordnas för
diskussion av frågor som rör undervisning av barn i områden med från
standardspråket starkt avvikande dialekter och att en expertutredning
skulle tillsättas. SÖ beslöt att överlämna ärendet till länsskolnämnden i
Kopparbergs län »för åtgärder som på nämnden ankommer». Det var
alltså i samband med dessa åtgärder som jag blev ombedd att medverka.
För denna medverkan har jag redogjort i en artikel i tidskriften Språkvård 1974. Min undersökning år 1971 ledde fram till ett förslag till
forskning, där språklig, pedagogisk, sociologisk och statistisk expertis
skulle samarbeta. Detta tvärvetenskapliga projekt, vars huvuddrag framgår av artikeln i Språkvård, blev av olika skäl aldrig utfört. Men forskning på området kom ändå till stånd, om ock i annan form och i betydligt
mindre omfattning än jag föreslagit. Sven 0. Hultgren, då studerande vid
institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, blev intresserad
av problemet. Under höstterminen 1973 påbörjade han sina enkätundersökningar gällande språkanvändning och attityder till språkanvändning-
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en bland elever, föräldrar och lärare i grundskolorna i Malung, Mora och
Älvdalen. Resultatet av undersökningarna presenterades i en doktorsavhandling med titeln »Skola i dialektal miljö. Språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna», som ventilerades den 17 december 1983.
Jag var då fakultetsopponent, och därmed kan man säga att cirkeln var
sluten.
I avhandlingens inledning redogör förf. klart och lättfattligt för undersökningens syfte »att kartlägga dialektens resp. standardspråkets fördelning på olika sociala situationer och att blottlägga de språkliga normer
och attityder som finns inom undersökningsområdet». Han säger sig
vara »speciellt intresserad av relationerna mellan dialekt och standardspråk i skolans värld: de dialekttalande elevernas eventuella skolproblem och lärarnas attityder till dialekter och dialektbruk». Han ställer upp
nio viktiga frågor som han vill ha besvarade genom sin enkätundersökning. Av dessa gäller fyra språkanvändningen, tre attityder till denna, en
eventuell skillnad i betyg i svenska mellan dialekttalande och icke dialekttalande elever och en svenskundervisningens uppläggning i en bygd
med särpräglad dialekt. Förf. grundar sina frågor på »hypotesen att det
inom området förekommer en funktionellt betingad växling mellan dialekt och standardspråk och att de båda språkarterna är bärare av skilda
sociala betydelser och har olika prestige». Han antar »att motsättningen
mellan språkarterna återspeglar sig inom skolans värld». Det är som
synes sociolingvistiska frågeställningar och undersökningsmetoder som
kommer till användning. Förf. redovisar klart att 1970 års debatt om de
dialekttalande elevernas skolprestationer utgör en viktig bakgrund till
undersökningen och att det är de problem som då aktualiserades som
han vill bidra till att lösa. Samtidigt framhåller han att det är viktigt att
också kartlägga språkförhållanden utanför skolan, eftersom eleverna inte
enbart agerar i skolan utan även i en mängd andra sociala roller.
Förf. har personlig erfarenhet av språkmiljön i övre Dalarna. Han är
född och uppväxt i Grimsmyrheden, en by ca 2 km från Malungs
centralort, och han talar malungsmål sedan barndomen. Han har gått på
gymnasium i Mora, vilket givit honom viss kännedom om dialektförhållandena i Mora och det övriga Ovansiljansområdet.
Inledningen följs av en redogörelse för språksituationen i »övre Dalarna». I själva verket gäller denna inte hela det område som dialektforskare brukar avse med termen övre Dalarna' utan den är — av naturliga
skäl — huvudsakligen begränsad till förhållandena inom undersökningsområdet jämte Orsa socken.
Författaren börjar med en historisk tillbakablick, där han främst tar
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fasta på vittnesbörd i litteraturen om bidialektism i äldre tid och om
språkförhållanden i skolan.
Därefter följer en redogörelse för språkmiljön, som bygger på författarens egen upplevelse av denna och på hans egna iakttagelser (»så som
jag själv uppfattar den»). Det är alltså inte fråga om en systematisk
undersökning. De exempel som konkretiserar framställningen är hämtade från författarens hemsocken Malung. Bidialektismen beskrivs på
följande sätt: »den lokala dialekten används i situationer där lokala eller
personliga värden aktualiseras, medan standardspråket används i de
sammanhang som saknar denna personliga eller lokala anknytning» (s.
22). Det framhålls också att det naturligtvis bor personer inom undersökningsområdet som inte talar dialekt, företrädesvis inflyttade. Dialekttalande personer finns främst i byar och ytterområden. Inom centrumområdena, särskilt i Mora, är språksituationen en annan. I det centrala
Mora har urbaniseringen gått långt, och därmed har dialekten försvunnit
därifrån, medan sockenmålet ännu har en stark ställning i Malungs
centralort.
Författaren redovisar också iakttagelser som gäller skillnader i språkbruk beroende på ålder, kön och socialgrupptillhörighet. I fråga om
generationsskillnader framhåller han att dessa inte i sig är föremål för
undersökning utan att det som intresserar honom är förekomsten hos
personer tillhörande olika generationer av en funktionell skillnad mellan
å ena sidan vad dessa personer uppfattar som lokalt mål och å andra
sidan standardspråket. Beträffande könsskillnader har han gjort iakttagelser som tyder på att även i Malung (yngre) kvinnor är mer medvetna
än män om standardspråkets högre prestige och låter detta på olika sätt
komma till uttryck i sitt tal. Bland förändringar av attityder och språkvanor som hänger samman med språkbrukarens ställning eller önskade
ställning i samhället nämner han företeelsen att dialekttalande föräldrar
uppfostrar sina barn på svenska. Denna övergång till standardspråk som
uppfostringsspråk anser han vara en språklig modeföreteelse. Ett intressant inslag i bilden av den nutida dialekten är exemplen från Malung på
hur inlånade standardspråksord anpassas till dialektens fonologiska och
morfologiska mönster: fatsä 'facket', botitsin 'boutiquen', på lasarettn
(dat.) 'på lasarettet', på jöbbin (dat.) 'på jobbet'. Denna beskrivning av
den nutida språkmiljön är avsedd att utgöra bakgrund till den kommande
redovisningen av undersökningens resultat. Denna skall visa om författarens uppfattning av språkmiljön äger allmängiltighet.
En annan bakgrund till undersökningen, som måste betraktas som
mycket behövlig när det gäller dalmålen, är en beskrivning i någon form
av dialekternas struktur inom undersökningsområdet. Att göra en sådan
är ingen lätt uppgift, eftersom det gäller några av vårt språkområdes
mest särpräglade mål som visar upp dels gamla drag (arkaismer), dels
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genomgripande förändringar (novationer). Detta gäller både fonologi och
morfologi. Författaren har valt att ge en bild av dialektsplittringen inom
området sådan denna visar sig på det fonologiska området.
Vid närmare påseende finner man en hel del att anmärka mot beskrivningen av dialektsplittringen, särskilt när det gäller Moraområdet (s.
26 ff.). Jag kommer därför att mera ingående granska denna beskrivning.
Det bör framhållas att den omfattar bara två sidor text jämte en tabell.
Författaren använder termen Moramål på ett sätt som vållar oklarhet.
Detta beror dels på att han inte definierar begreppet Moramål, dels på att
han inte genomgående brukar ordet i en och samma betydelse. För det
mesta menar han med Moramålet målen i Mora socken utom Bonäs by
och dessutom i socknarna Sollerön och Venjan eller om man så vill i
nuvarande Mora kommun utom Våmhus och Bonäs. (Jfr nedan om
undersökningsområdets olika delområden.) Denna innebörd har Moramålet också i Adolf Noreens Inledning till Dalmålet. Om man har detta
klart för sig, förstår man att författaren kan påstå att Solleröuttalet åus
för hus är Moramål. Att h-bortfall råder i »större delen av Mora» verkar
förvirrande på en läsare som vant sig vid att anse att det är helt genomfört i genuint Moramål. Efter att ha läst ytterligare några rader får han
klart för sig att det är kvarstående h i norra Venjan som avses.2 Tyvärr
betyder inte termen Moramål genomgående detsamma. I en mening
brukas det först i betydelsen 'målet i Mora socken utom Bonäs' och
därefter med den definition som anförs ovan: »Dialekterna i de gamla
socknarna Venjan och Sollerön ligger betydligt närmare Moramålet än
vad Våmhus-Bonäsmålet gör men skiljer sig dock på väsentliga punkter
från andra Moramål» (s. 27). Längre ned sägs Sollerömålet ingå bland
Moramålen: »Följande drag skiljer Sollerömål från andra Moramål.» En
sådan brist på konsekvens i terminologin gör det naturligtvis onödigt
svårt för läsaren.
Bland viktiga drag som skiljer målet i Våmhus-Bonäs och Älvdalen
från Moramålet nämns att det förra har två olika typer av ordmelodi i
gravisord, en jämn (fallande) och en bruten (fallande—stigande), medan
Moramål har endast jämn ordmelodi i gravisord. Denna upplysning blir
begriplig först när man studerat den källa varifrån den hämtats: Adolf
Noreen, Inledning till dalmålet (1881), s. 8f. Vad Noreen där säger är att
ord som fårå 'fara', dvs. tvåstavingar med jämviktsaccent, enligt hans
mening har »ett jämt (fallande)» tonfall (dvs. ordmelodi), medan ord
som brinna, dvs. långstaviga tvåstavingar med grav accent, har »ett
b ru tet (fallande—stigande)» tonfall. Om Moramålet säger Noreen att
»blott ett tonfall, jämt (fallande), finnes.» Att år 1983 hämta upplysningar om den övredalska ordintonationen ur ett föråldrat arbete som
2
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Noreens Inledning utan att samtidigt redovisa senare framställda uppfattningar är föga lämpligt. Levander 1925 avstår visserligen från att
närmare gå in på frågan om den musikaliska accenten (s. 49) men räknar
ändå med en särskild jämviktsaccent, »en för språket i hög grad karakteristisk accenttyp», i Ovansiljans- och Rättviksområdet (s. 55), alltså inte
bara i Älvdalen. Älvdalsmålets jämviktsaccent utmärks av att både
tryckstyrka och tonhöjd är »påfallande jämnt fördelade på stavelserna,
så att man mången gång kan vara tveksam om, på vilken stavelse
huvudtonen ligger» (s. 50). Visserligen yttrar sig Levander här om både
tryck och musikalisk accent, men hans beskrivning stämmer ändå dåligt
med den som författaren ger med Noreens Inledning som källa. I en not
(s. 242 not 24) talar Levander om »jämviktsaccentens egendomliga melodi», när han yttrar sig om förhållandena i målen i Ore och Sollerön.
Den som grundligast har undersökt de övredalska musikaliska accenterna är Ernst A. Meyer i Die Intonation im Schwedischen 1 (1937).
Hans undersökningar, gjorda 1913-1920, de flesta 1919, med den apparatur som då stod till buds, är av intresse i detta sammanhang. Den slutsats
han drar av sina undersökningar är att jämviktsintonation och gravisintonation hör nära samman och att den förra utan vidare kan härledas ur
den senare, om man bara tar hänsyn till de skilda kvantitetsförhållandena. Detta innebär att jämviktsorden i Älvdalsmålet har »tvåtoppig»
melodi liksom gravisorden — alltså inte »jämn (fallande)» — men med en
förskjutning av högsta tonhöjden i första stavelsen till vokalens slut och
en minskning av stig- och falltonsintervallen i förhållande till gravisorden. I målen i det övriga Ovansiljansområdet och i Rättvik har jämviktsorden liksom gravisorden endast en stigning och en sänkning i melodien.
Ord med jämviktsaccent har enligt Meyer en ljusare, liksom snabbare
klang än gravisorden. Han förklarar detta med att tonen i den första
stavelsens vokal i jämviktsorden ofta stiger brantare än hos gravisorden,
men framför allt med att slutstavelsens vokal vid jämviktsaccent mestadels börjar i ett högre tonläge än vid den vanliga gravisaccenten (Meyer
1937:234, 239). Av det anförda framgår att författarens uppgifter om
ordmelodin som hämtats från Noreen 1881 inte längre har något större
upplysningsvärde.
De längre ned i texten anförda presensformerna av baka bör vara
båkår för norra Venjan och bäkär—bäker för övriga Ovansiljan. Se
Levander 1928: 232. Imperfektformerna bäket och bäked, som återfinns
något längre fram, är korrekta.
Vidare står det att kort y i Venjansmålet har övergått till i (biddja
'bygga'), medan centralt Moramål har behållit y. Denna formulering kan
leda till missförstånd. Det är bättre att säga att målen i Morabyarna
väster om Siljan har behållit y, eftersom byarna öster om sjön har
övergång y > i och även dessa byar jämfört med Venjan hör till det
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centrala Mora. Med detta kan jämföras att författaren i fortsättningen
meddelar att kort y har övergått till i i östra Mora.
Bland drag som skiljer Sollerömål från »andra Moramål» nämns att »v
uttalas som v i uddljud, inte som vokaliskt w som i andra delar av Mora».
Detta är oklart framställt, för som författaren meddelar några rader
längre fram gäller denna övergång w> v även vissa byar i östra Mora
rätt över Siljan från Sollerön.
På s. 28 rad 2 har upplysningen att fsv. io motsvaras av yö i Evertsberg, Våmhus och Bonäs sidoordnats med några uppräknade likheter
mellan målen i Älvdalsbyarna Åsen och Evertsberg. Skillnaden har bara
markerats med semikolon. Uppgiften borde i stället ha stått i en mening
för sig.
Det följande stycket ägnas åt en jämförelse mellan målen i olika delar
av Malung. Mitt i detta har hamnat en mening som talar om övergång av
»gammalt rd till kakuminalt 1» i Malung och övriga Västerdalarna. Om
denna uppgift över huvud taget behöver vara med, borde den ha placerats på annat ställe. Dessutom bör formuleringen vara att »fsv. rå
övergår till kakuminalt
I detta sammanhang kan några felaktigheter gällande dalska ordformer
på andra ställen i boken påpekas. På s. 158 står formen snuggu fyra
gånger. Den uppges vara Våmhusmål och betyda 'rivit av, ryckt av' om
gräs. Formen är givetvis felaktig. Snugga, som förekommer i hela Ovansiljansområdet, böjs enligt 1:a svaga konjugationen, och supinum heter
alltså snugga på Våmhusmål. Se Levander 1928: 233.
På s. 180 citeras Orsa skoltidning nr 4, 1965. Där står verbformen
stjåla 'stjäla'. Verbet är kortstavigt, och den korrekta dialektformen är
därför stjå/å med vokalbalans-å i ändelsen. Om felet finns redan i källan
eller om denna är fel avskriven vet jag inte.
Oklarheter och felaktigheter av det slag som jag här har påtalat bör
givetvis inte förekomma i en doktorsavhandling. Det hade också varit
lätt att undvika dem om författaren anlitat sakkunnig hjälp för avsnittet
om dialektsplittring. Och det har en avhandlingsförfattare naturligtvis
rätt att göra. Undersökningens huvuduppgift skall han sköta själv. Där
skall han visa vad han duger till. Men för partier som har bakgrundsfunktion skall han ta hjälp av sakkunskapen när så behövs. De övredalska
dialektförhållandena är mycket invecklade, och ingen kan kräva att en
forskare som inte har dem som sin huvudsakliga arbetsuppgift skall vara
fullt insatt i dem. Det är viktigt för bokens framtida brukbarhet att
sådana avsnitt är korrekta. Författaren borde därför inte ha letts av en
ambition att klara allting själv, utan ha tagit behövlig hjälp för utarbetandet av detta avsnitt.
I det följande kapitlet (3) ger författaren en översikt av den forskning
som bedrivits inom framför allt dialektologi och språksociologi på olika
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håll, både i de nordiska länderna och i länder som Tyskland, England
och USA, och som har behandlat förhållandet mellan standardspråk och
dialekt. Han delar upp framställningen i två avsnitt, ett om dialekt och
samhälle och ett om dialekt och skola. Det är inte möjligt att här lämna
något referat av detta kapitel, utan jag nöjer mig med att konstatera att
författaren här visar att han är väl insatt i den svenska och — särskilt
viktigt i sammanhanget — i den internationella diskussionen av hithörande begrepp och problem och att han har givit en fyllig bakgrund till sin
egen undersökning.
I kapitel 4 redogör författaren för sin undersökningsmetod, »som är en
enkät med bundna frågor kompletterade med några öppna» (s. 49). Han
diskuterar metodens för- och nackdelar under jämförelse med en metod
där man genom deltagande observation studerar och registrerar det
språkliga beteendet. Den senare metoden innebär att resultaten framkommer genom forskarens tolkning av en språklig eller social företeelse
och rymmer därigenom enligt författarens mening ett visst mått av
godtycke och subjektivism. Enkäten gör det däremot lättare att konstruera frågor som är väsentliga för belysning av problemen och att jämföra
informanters och informantgruppers svar. Författaren inser att enkätmetoden har sina begränsningar och pekar på några av dessa: Informantema kan uppleva frågor om språkbruk och språkliga attityder som
emotionellt laddade och därför ha svårt att lämna korrekta uppgifter.
Försökspersonerna kan också ha dålig kännedom om det egna språkliga
beteendet, och svaren kan därför bli mindre tillförlitliga. Detta är väl den
vanligaste invändningen mot enkätmetoden i språkliga undersökningar.
Författaren betonar att det därför är nödvändigt att tolka svaren med en
viss försiktighet3 och att han försöker att med egna iakttagelser komplettera metoden. Han använder alltså även direkt observation.
Valet av metod beror ju till stor del på syftet med undersökningen.
Författaren framhåller att detta inte är att åstadkomma lingvistiska analyser av språkformerna dialekt och standardspråk utan i stället är att
undersöka »några grundläggande språksociala förhållanden i Övre Dalarna: språkbruk i olika situationer och språkliga attityder» (s. 50). Till det
syftet bör den använda metoden passa bra.
Undersökningsområdet omfattar Mora kommun, Malungs socken och
Älvdalens socken. Bristen på överensstämmelse mellan de tre delområdena, i ett fall en hel kommun och i två fall socknar som utgör delar av
kommuner, förklaras av att undersökningen gäller eleverna vid Strandens högstadieskola i Mora, som när undersökningen genomfördes hade
hela Mora kommun som upptagningsområde, och eleverna vid Malungs
3 Ibland går försiktigheten till överdrift som när han på s. 171 uttrycker sig så här inför en
slutsats: »Jag tror man [kan] tolka detta på ungefär följande sätt.»
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och Älvdalens högstadieskolor, som hade resp. socken som upptagningsområde. Författaren lämnar inte någon förklaring till att han valt att
utföra sin undersökning i just dessa tre delområden. Man kunde ju ha
tänkt sig andra delar av övre Dalarna. Och varför har just tre delområden
valts? Kunde det inte ha räckt att jämföra två? Kanske hade det varit
bättre att koncentrera undersökningen till ett av områdena och gå på
djupet? De överväganden som föregått valet av område för undersökningen borde författaren ha redogjort för. Han skriver att han betraktar
de tre undersökningsorterna »som representerande tre olika talegenskaper» (s. 51), men vad han menar med det är inte så lätt att förstå. Jag
kan tänka mig att författaren valt Mora bl. a. därför att det var där frågan
om dialekt och standardspråk i skolan väcktes och därför att det är den
kommun i övre Dalarna där urbaniseringen nått längst. Valet av Malung
torde motiveras bl. a. av att det är författarens hemort och att han därför
har en ingående kännedom om språkförhållandena där och av att dialekten har en stark ställning även i Malungs centralort till skillnad från vad
fallet är i Mora. Slutligen kan Älvdalen ha valts främst därför att Älvdalsmålet är det sockenmål i övre Dalarna — sannolikt även i hela landet — som skiljer sig mest från standardspråket; det är därför av speciellt
intresse att undersöka förhållandena i den socknen. Det har säkerligen
funnits goda skäl för valet av undersökningsområde, och dessa skäl har
kanske synts självklara för författaren, varför han inte tänkt på att
redovisa dem, men läsaren skulle utan tvivel ha haft intresse av att få ta
del av dem.
Kapitel 4 fortsätter med en utförlig beskrivning jämte redovisning i
tabellform av undersökningens olika delmoment och av informantgrupperna. Undersökningen består av två större enkäter (A och B). Svaren
på dessa utgör undersökningens huvudmaterial. Som komplement till
dem tjänar en förstudie i form av en mindre enkät (C) och en intervjuundersökning på Sollerön 1975 (D). Elevdelen av A-enkäten genomfördes
som gruppenkät i skolorna höstterminen 1973. Föräldra- och lärarformulären sändes ut per post. Informanter var elever i åk. 8 på grundskolans
högstadium, deras föräldrar och högstadielärarna i svenska. För att få så
stor andel dialekttalande informanter som möjligt har författaren gjort ett
urval på så sätt att han vänt sig till elever bosatta utanför centralorterna.
Eftersom det inte var möjligt att undersöka alla elever i detta urval drogs
slumpmässigt ett stickprov på 50% av dessa. Enkätformulären har presenterats i Hultgren 1974 som bilaga II—IV. B-enkäten besvarades av lågoch mellanstadielärare vid skolor i undersökningsområdet. Den innehöll
samma frågor som A-enkäten till högstadielärarna och dessutom några
nya frågor som tillkommit med utgångspunkt i de svar som högstadielärarna lämnade. Enkäten genomfördes i maj 1978, och dess formulär
presenteras i avhandlingen som bilaga 2. I informantbeskrivningen läm4-849076 Sv. Landsmål
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nar författaren bl. a. uppgifter om föräldrarnas fördelning på manuella
yrken, icke manuella yrken och hemmafruar, om lärarnas härkomst,
bostadsort (centralort : byar), antal tjänsteår inom delområdet, ålder,
könstillhörighet och skolor i vilka de tjänstgör.
Kapitlet är — med det undantag som jag anfört ovan — utarbetat med en
noggrannhet och pedagogisk åskådlighet som gör att läsaren kan gå
vidare i texten med god kännedom om undersökningens metod och
principerna för materialets insamlande. Tyvärr är det inte alltid som
språkvetenskapliga framställningar har löst problemet att informera om
undersökningens metod och materialstruktur på ett tillfredsställande
sätt. Man noterar därför med tacksamhet att Hultgren lagt ner möda på
denna uppgift och lyckats bra med att genomföra den.
Undersökningens resultat presenteras i kapitel 5 »Dialekt och standardspråk i övre Dalarna. Användningsområden och attityder utanför
skolan» och kapitel 6 »Dialekt och standardspråk inom skolan i övre
Dalarna». Enkätfrågorna tar enligt min mening fasta på väsentligheter i
sammanhanget. De grundar sig på författarens egen kännedom om
språkanvändning och attityder till språket. De är konkreta och välformulerade och bör i regel ha varit lätta att besvara. Svaren har bearbetats
med hjälp av databehandling. Därvid har informanterna grupperats på
olika sätt: elever, föräldrar, lärare, dialekttalande, icke dialekttalande,
efter delområden, efter kön, efter ålder, efter tjänsteår (de två sista
indelningarna gäller lärare) etc. Resultatet av beräkningarna redovisas i
tabeller. I anslutning till dessa jämförs och diskuteras de erhållna siffrorna, och slutsatser dras. I diskussionen utnyttjar författaren sina egna
iakttagelser, och han jämför också med andra forskares resultat inom
besläktade sociolingvistiska undersökningar. Diskussionerna är mycket
synpunktsrika. Slutsatserna dras med den försiktighet som metoden
kräver.
Utrymmet medger inte ett utförligt referat av kapitlen 5 och 6. Jag får
nöja mig med att ge några exempel för att därmed försöka ge en åskådlig
bild av undersökningen.
För att undersöka det privata umgängets språk har författaren ställt
följande fråga: »Vilket av följande påståenden instämmer Du i?
Jag umgås enbart med dialekttalande.
Jag umgås mest med dialekttalande men även med icke dialekttalande.
Jag umgås lika mycket med dialekttalande som med icke dialekttalande.
Jag umgås mest med icke dialekttalande men även med dialekttalande.
Jag umgås enbart med icke dialekttalande.»
En tabell presenterar svaren från elever och föräldrar som talar dia-
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lekt. Av den kan man se att eleverna uppger sig ha kontakt med icke
dialekttalande personer i något större utsträckning än med dialekttalande
personer. För föräldrarna är det tvärtom. Det är procentuellt fler dialekttalande i Malung än i Älvdalen och Mora som huvudsakligen umgås med
personer som talar dialekt: 64, 49 resp. 44%.
Av en annan tabell framgår var elever och föräldrar som inte talar
dialekt och de olika lärarkategorierna anser sig ha sina språkliga kontakter. Icke dialekttalande elever och föräldrar uppger att även de umgås
med dialekttalande i betydande utsträckning, dock långt ifrån lika mycket som de dialekttalande. De flesta högstadielärarna tycks framför allt
umgås med personer som inte talar mål och har därigenom ringa kontakt
med dialekten. Bland låg- och mellanstadielärarna är det däremot betydligt vanligare att umgås med dialekttalande. Av ytterligare en tabell kan
man se att de låg- och mellanstadielärare som har sin födelseort inom
något av delområdena umgås mer med dialekttalande personer än de gör
som är inflyttade. Ännu en tabell visar att lärarnas kontakter med
dialekten i stor usträckning beror på var de bor. De som bor i centrum
umgås mera med icke dialekttalande, medan de som bor i någon by
utanför centralorten umgås mera med dialekttalande. Detta kan förefalla
vara självklarheter, men det är förhållanden som spelar en avgörande
roll för författarens slutsatser längre fram i undersökningen.
En fråga — uppföljningsfråga till en mer övergripande fråga — som avser
att få fram avgörande faktorer vid växlingen mellan dialekt och standardsvenska, är utformad på följande sätt: »Om sammanhanget avgör om Du
väljer dialekt eller svenska, vad menar Du då med sammanhang? Bestäms Ditt val mellan dialekt och svenska av vem Du talar med, vad ni
talar om eller var samtalet äger rum? Sätt 1, 2 eller 3 i nedanstående
rutor. (1 = viktigast, 2 = näst viktigast osv.)
Det beror på den person, som jag pratar med, inte vad vi pratar om
eller var vi pratar.
Det beror på vad vi pratar om, inte på den person jag pratar med
eller var vi pratar.
Det beror på var vi befinner oss när vi pratar, inte på den person jag
pratar med eller vad vi pratar om.»
Svaren redovisas enligt två skilda metoder. Båda ger på olika sätt som
resultat att det är den person man samtalar med som är den viktigaste
faktorn när det gäller valet av dialekt eller standardspråk, inte ämnet
eller platsen för samtalet.
I en fråga fick elever och föräldrar svara på om de skulle använda
dialekt eller standardspråk i några konkret beskrivna situationer som
varierats i fråga om personrelation, lokal och ämne. Var och en av dessa
parametrar är antingen personlig eller transaktionen. Som exempel på

52

E. 0. Bergfors

transaktionell karaktär i fråga om personrelation, lokal och ämne kan
nämnas resp. polis—civilperson, polisstation och stulen cykel och som
exempel på personlig karaktär resp. granne, hemmet och ishockeymatch. I frågan beskrivs situationer som skall vara så vardagsnära att
besvararna inte har några svårigheter att tänka sig hur de skall svara: »I
vilka av följande situationer använder Du dialekt resp. svenska? Sätt D
eller S!
Om Du i läkarens mottagningsrum pratar med läkaren om någon
ishockeymatch som visats i TV?
Om Du i Ditt hem pratar med en granne från Din by om någon
gemensam bekant.
4. Om Du på polisstationen frågar en polis om Din stulna cykel.»
Osv.
Svaren på denna fråga visar enligt författaren att det inom undersökningsområdet råder »en tydlig funktionell differentiering mellan dialekt
och standardspråk», ett tillstånd av diglossi. »Dialekten — den lokalt
begränsade varieteten — används i de situationer som har med lokala eller
personliga relationer och lokal värdegemenskap att göra. Standardspråket — den supralokala varieteten — är knuten till situationer som saknar
denna lokala eller personliga anknytning» (s. 81).
Jag har tidigare framfört omdömet att frågorna är från olika synpunkter sett välformulerade. Ett undantag härifrån tycker jag mig dock
ha funnit. I en fråga (s. 111) ombads informanterna att bedöma sina egna
kunskaper i svenska: »Hur ser Du på Dina egna kunskaper i svenska?
Svarsalt.:
Jag tycker att mina kunskaper i svenska är tillräckliga.
Jag tycker ibland att jag har vissa brister i mina kunskaper i svenska.
Jag tycker ofta att jag har brister i mina kunskaper i svenska.
Har ingen uppfattning.» (s. 111.)
Både dialekttalande och icke dialekttalande elever och föräldrar har
besvarat frågan. Inom båda grupperna är det ungefär en tredjedel som
uppger att de har brister i de egna kunskaperna i svenska. Här visar båda
grupperna samma attityd. Bristerna i kunskap bör alltså inte ha något
samband med dialekten menar författaren.
Men vet informanterna vad de svarar på? Vad betyder »kunskaper i
svenska»? Gäller det muntliga färdigheter? Skriftliga? Grammatik? Eller
hela fältet? Det är givetvis det sista som avses, men vi vet inte om
svararna menar det. De kanske tänker på något delelement. Författaren
har själv påpekat att frågan kan fungera något olika för dialekttalande
och icke dialekttalande. »De förra kan med vissa rätt ha läst in ett
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underförstått 'om man tar hänsyn till att du är dialekttalande'. » Det är
väl mycket sannolikt att de har gjort det. Hela situationen är ju sådan att
den kan ge anledning till att frågan uppfattas så. Jag anser därför att det
är stor risk för att författaren har rätt i sina farhågor. Svaren från
dialekttalande och icke dialekttalande borde därför inte ha sammanställts
så som författaren gjort.
I inledningen till kapitel 6, i vilket förhållandet mellan dialekt och
riksspråk inom skolan behandlas, kommer författarens socialpolitiska
synsätt klart till uttryck. Inom undersökningsområdet råder, säger han,
ett tydligt motsatsförhållande mellan ett lokalt begränsat by- eller sockenmål och det mera riksgiltiga standardspråket. Denna motsättning kan
också komma till uttryck inom skolan. Han ser kollisionen mellan bygdemålet och skolspråket som en konflikt mellan olika gruppnormer, dels
lokalsamhällets normer, som upprätthålls inom familjen, byn och socknen, dels centralsamhällets normer som förmedlas bl. a. via katedern i
klassrummet. En viktig ambition är för honom att ur olika synvinklar
belysa denna normkonflikt (s. 116).
Enkätfrågorna i detta kapitel avser att kartlägga bruket av dialekt och
standardsvenska i skolan, där tre huvudtyper av situationer finns: raster,
lektioner och samtal mellan lärare i kollgierum.
Svaren på en fråga till högstadieeleverna, om de använder dialekt eller
svenska på rasterna, ger vid handen att det råder en ganska stor variation mellan delområdena. I Malung är sockenmålet det normala samtalsspråket på rasterna för de flesta eleverna, medan i Älvdalen och
Mora många elever använder svenska.4 Svaren speglar förhållandena i
centralt belägna högstadieskolor. Förf. förmodar att det förekommer
betydligt mer dialekt på rasterna i mer perifert belägna låg- och mellanstadieskolor i Älvdalen och Mora. Av svaren på en fråga till föräldrarna
om språkbruket under deras skoltid framgår att det då var mycket vanligt
att man talade dialekt på rasterna.
De dialekttalande lärarna har besvarat en fråga om de använder dialekt
i samtal med andra dialekttalande lärare i kollegierummet. I svaren på en
därtill fogad öppen fråga lämnas kommentarer som har mycket att säga
om de sociala regler som styr valet mellan dialekt och standardspråk i
olika situationer.
En grupp frågor gäller språkanvändningen i klassrummet (frågor till
elever): »Hur vanligt är det att någon elev under en lektion använder
dialekt i samtal med läraren? Hur brukar läraren då reagera? Har det
hänt att någon dialekttalande elev använt dialekt för att skämta med eller
reta en lärare som inte förstår dialekten?» (fråga till lärare): »Hur vanligt
Svenska är det normala lokalordet för 'riksspråk, standardspråk', och det brukas av förf.
i enkätfrågorna.
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är det att någon elev under en lektion använder dialekt i samtal med
läraren? Hur brukar Du som lärare då reagera? Hur vanligt är det att
eleverna sinsemellan talar dialekt i klassrummet? Hur brukar Du som
lärare då reagera?» Huvudintrycket av svaren på dessa frågor och av de
kommentarer som lämnats är enligt författaren att skolan fortfarande är
en standardspråklig miljö, men att inställningen till dialekten, mycket på
grund av de friare arbetsformer som numera råder i skolan, har blivit
något tolerantare än förr.
I enkäten ingår också ett antal frågor som gäller attityden till dialekter
inom skolan. Samtliga informanter — elever, föräldrar och lärare — har
t. ex. fått besvara följande fråga: »Anser Du att det är skolans uppgift att
förmå de dialekttalande eleverna att även utanför skolan tala svenska,
dvs. i samtal med kamrater och anhöriga.» En stor majoritet av elever,
föräldrar och lärare har ställt sig avvisande till detta.
Det har varit särskilt angeläget för författaren att fånga lärarnas inställning till och kännedom om dialekter och dialektbruk. Lärarna fick därför
ta ställning till sex påståenden som uttrycker en bestämd värdering (s.
136). Författarens sammanfattande bedömning av svaren är att det bland
låg- och mellanstadielärare men i inte ringa utsträckning också hos
högstadielärare finns en positiv inställning till att utnyttja dialekten i
skolundervisningen och att uppmuntra bruket av dialekt utanför skolan.
Men det finns också en liten minoritet som vill att de dialekttalande
eleverna skall övergå till att tala standardspråk och menar att detta skulle
förbättra deras resultat i ämnet svenska.
Lärarna har också fått svara på frågor om de har svårt att förstå
dialekten på platsen där de arbetar och sina elevers dialekt. Det visar sig
att mer än 80% av högstadielärarna och ungefär en tredjedel av låg- och
mellanstadielärarna har svårigheter att förstå den lokala dialekten. Ungefär en femtedel av låg- och mellanstadielärarna har vissa svårigheter att
förstå barnens mål. I båda fallen är det som väntat de inflyttade lärarna
som har de största svårigheterna.
Inom en grupp frågor som gäller lärarnas kunskaper om dialekter kan
några redovisas. Den första löd på följande sätt: »Skulle Du själv som
lärare vilja ha större kunskap om dialekter och om problem som kan
uppstå i samband med undervisning av dialekttalande elever?» (s. 146).
68% av samtliga lärare ville ha mera kunskaper om dialekter. Som man
kan vänta sig är det främst de inflyttade lärarna som känner ett sådant
behov. De som har sagt sig ha de största svårigheterna att förstå barnens
dialekt är mer angelägna än andra att vidga sina kunskaper. Svaren på en
annan fråga visar också att en överväldigande majoritet av lärarna anser
att det är ett rimligt krav att lärare med dialekttalande elever har så stora
insikter i dialekten att de utan svårighet förstår den (s. 147).
En för undersökningen särskilt viktig fråga ställd till samtliga lärare
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löd på följande sätt (s. 151 f.): »Vad tror Du att dialekten betyder i skolan
för de flesta dialekttalande eleverna? Vilket/vilka av följande påståenden
instämmer Du i?
Den är till hinder i samtliga eller flera ämnen.
Den innebär vissa svårigheter i svenska, det händer t. ex. att ord och
uttryck från dialekten förekommer i uppsatser och i det talade språket.
Den är inte på något vis till hinder i skolarbetet, men inte heller till
hjälp.
Den är till hjälp i svenska, t. ex. så att ordförrådet blir större.
Den är till hjälp i alla eller flera ämnen.»
Drygt en tredjedel av låg- och mellanstadielärarna anser att dialekten
kan skapa vissa problem. Bland högstadielärarna tycks det vara en
allmän uppfattning att de flesta dialekttalande elever får problem på
grund av sin dialekt.
I förf:s undersökningsmetod ingår inte test för att få ett mera objektivt
mått på barnens kunskaper, utan han har i stället frågat lärarna efter
deras omdömen och värderingar. Förf. rekommenderar dock att det i
den fortsatta forskningen om dialekt och skola används test, där barnens
språkförmåga både på svenska och på dialekt prövas (s. 151). Lärarna
har svarat på frågan: »Hur anser Du dialekttalande elevers aktiva språkfärdigheter i svenska vara i jämförelse med icke-dialekttalande elevers?»
Något över 40% av låg- och mellanstadielärarna anser att dialekttalande
barn har sämre färdigheter i svenska än icke dialekttalande. 45% hävdar
att det inte finns någon skillnad. Av högstadielärarna anser 13 (=ungefär
2/3) att de dialekttalande är sämre i svenska, medan 5 inte finner någon
skillnad mellan grupperna. 1 lärare har inte svarat på frågan. Även här
finns det intressanta synpunkter i svar på kompletteringsfrågor.
Elever och föräldrar har också tillfrågats om vad de anser om dialektens betydelse i skolan (s. 160): »Vad tror Du att dialekten har betytt för
Dig i skolan? Vilket/vilka av följande påståenden instämmer Du i?»
Dessa påståenden är desamma som de som förekommer i motsvarande
fråga till lärarna (se strax ovan). En minoritet bland de dialekttalande
eleverna (14%) anser att dialekten har medfört svårigheter att följa med i
undervisningen. De flesta (76%) menar i stället att den inte har orsakat
något problem. Av föräldrarnas svar på motsvarande fråga framgår att
en dryg fjärdedel (28%) tycker att dialekten har inneburit svårigheter.
Det är alltså fler föräldrar än elever som har denna uppfattning.
I ett följande avsnitt diskuterar förf. betygen i svenska som mått på
den dialekttalandes kunskaper i ämnet. Han har här en kritisk inställning
och hävdar att betyget är synnerligen olämpligt som mått på en dialekttalande elevs samlade språkliga kompetens, dvs, den kompetens han har i

56

E. 0. Bergfors

både dialekt och svenska. En elev som i klassrummet är tyst och blyg
kan utanför skolan vara frimodig och pratsam. Förf. anser att lärarnas
beskrivning av de dialekttalande eleverna som »språkligt retarderade —
hämmade i svenska, torftigt ordförråd, etc.» är »fördomsfull och missvisande, eftersom den inte tar hänsyn till att eleverna faktiskt har ett
fungerande talspråk, nämligen dialekten» (s. 163) — »en språklig sidoresurs som skolan negligerar» (s. 164). Här menar jag att förf. i sin iver att
driva sina teser har gått för långt och att man måste ta lärarna i försvar.
De kan ju bara fälla omdömen om och betygsätta det de kan iaktta i
skolan. Eftersom de inte ser något av barnens beteende utanför skolan,
kan lärarna inte ta med detta i underlaget för omdömet. Det här är ju ett
problem med allmän giltighet, det gäller inte bara i dialekttalande områden. Däremot är det naturligtvis riktigt att skolan borde intressera sig för
barnets hela språkliga utveckling genom att låta dialekten på olika sätt
komma in i skolan, så att den därigenom blir likvärdig med standardspråket, och genom att skapa metoder i undervisningen för att kunna ge de
dialekttalande barnen en lika stark kompetens i standardspråket som de
har i dialekten.
Förf. omtalar att resultat av amerikanska undersökningar tyder på att
de lärare som har minst kontakt med och minst kännedom om färgade
barn är mera negativa än andra till dessa barns språk (s. 167). Utgående
från dessa resultat vill han pröva om en motsvarande mekanism också
gäller för övre Dalarna. Bland låg- och mellanstadielärarna kan han på
grundval av de avgivna svaren på enkätfrågorna urskilja en grupp med
neutral eller positiv inställning till dialekten (D+) och en grupp med
negativ eller skeptisk inställning (D—). Han undersöker sambandet mellan denna attitydvariabel D och sex variabler som kan anta två värden,
ett som uttrycker närhet till undersökningsområdet och dess dialekter
och ett som uttrycker icke-närhet eller distans till den lokala gruppen och
dess språkvanor. De är alltså binära. Några exempel får åskådliggöra
detta: Talar dialekt (+)/ Talar ej dialekt (—); Har aldrig haft svårt att
förstå barnens dialekt (+)/ Har tidigare haft svårt att förstå barnens
dialekt (—); Född inom dalmålsområdet (+)/ Född utanför dalmålsområdet (—). Resultatet av de gjorda statistiska beräkningarna tolkar förf.
som en bekräftelse på den hypotes som han hämtat ur amerikanska
undersökningar. Lärarnas egna relationer till lokalbefolkning och dialekt
tycks enligt beräkningarna påverka deras uppfattning om dialekten och
dess effekter: »De lärare som inte härstammar från bygden, som inte
talar eller förstår det lokala målet och som inte umgås med dialekttalande
anser i betydligt större utsträckning än övriga att de barn som talar
dialekt presterar sämre i skolan än andra. Jag har funnit en statistiskt
säkerställd skillnad mellan å ena sidan lärare som har en personlig närhet
till det lokala målet och som talar det och å andra sidan dem som har en
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viss distans till den lokala kulturen» (s. 171 f.).5 Förf. drar också den
slutsatsen att man inte i denna typ av forskning helt okritiskt bör
»använda uppgifter från lärare utan att gjort klart för sig att läraren med
nödvändighet är 'part i målet'» (s. 172).
En fråga ställd till låg- och mellanstadielärarna löd: »Har det hänt att
Du i Din undervisning — i svenska eller i något annat skolämne — har
samtalat med barnen om dialekter och dialektbruk?» (s. 173). Mer än
80% av lärarna har besvarat frågan positivt (Ja, ofta 13%, Ja, ibland
70%). Som komplement i svar på en öppen fråga har lärarna gett
exempel på det innehåll som dessa samtal haft.
Förf. säger i sina avslutande ord att hans undersökning inte tyder på
att de dialekttalande har stora skolsvårigheter (s. 182). Som jag tidigare
framhållit, har han ett socialpolitiskt synsätt och ser motsättningen
mellan dialekten och skolspråket som en konflikt mellan lokalsamhällets
och centralsamhällets normer. Hans framställning färgas i stor utsträckning av detta synsätt. Ett annat sätt att betrakta frågan är att se den som
en pedagogisk metodfråga. Vad det gäller är ju att följa den gamla
inlärningsregeln att man skall gå från det kända till det okända. Avhandlingen behandlar enligt sin titel problem som gäller skolundervisningen i
dialektal miljö. Detta är inte riktigt sant. Miljön är inte längre rent
dialektal. Tore Österbergs avhandling i pedagogik Bilingualism and the
first school language (1961), som förf. flera gånger refererar till, är en
undersökning som gjordes på den tid då man i Pitetrakten ännu kunde
tala om rent dialektala områden och då det fanns skolklasser med enbart
dialekttalande elever. De klasser som lärarna i övre Dalarna nu verkar i
består dels av barn från standardspråkstalande hem, dels av barn från
dialekttalande hem. Om läraren skall följa den ovannämnda principen,
krävs det att han/hon utgår från det språk som barnen har när de kommer
till skolan: standardspråk som enda språk eller en särpräglad dialekt som
första och bäst kända språk och standardspråk som andra och endast
delvis behärskade språk. Läraren måste då ha en utbildning som gör
honom/henne ägnad att möta denna speciella situation. Hultgrens avhandling utmynnar i en rekommendation till skolmyndigheterna att utveckla en metod och en lärarutbildning för undervisning i trakter med
folkmål som avviker starkt från standardspråket. Han diskuterar den nu
ofta använda metoden för läsundervisning »läsning på talets grund
(LTG)» och Österbergs läsinlärning med hjälp av dialekttexter men
finner ingen av dessa möjlig att genomföra i sin helhet. Av Österbergs
5 En

figur s. 172 är avsedd att ge en schematisk sammanfattning av beräkningens resultat
och att underlätta förståelsen. Som framgick under disputationen kunde förf, ha försett
figuren med pilar som angett »strömningsriktningarna» mellan »boxarna» och därigenom
gjort det lättare att begripa detta hjälpmedel för förståelsen.
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metod kan han dock tänka sig en tillämpad version, som innebär att ett
dialekttalande barn vid den första läsundervisningen presenteras enkla
dialekttexter som rör vardagliga förhållanden (s. 178). Han föreslår
också bl. a. att barnen får använda dialekten i skriftlig framställning i
ämnen som ligger hembygden nära och att barnen får skriva pjäser och
sketcher på dialekt och framföra dessa. Särskilt understryker han att den
psykologiska vinsten av att dialekten får ett ökat utrymme i undervisningen skulle vara betydande. »Dialekten skulle erkännas som ett i sin
art fullvärdigt språk» (s. 179). Han framhåller särskilt att skolan bör
aktivt medverka till att öka den språkliga toleransen.
För att dessa metodiska inslag skall kunna genomföras krävs emellertid att de lärare som skall undervisa i trakter med särpräglade dialekter
får en utbildning som gör dem skickade för denna uppgift. Till de
nödvändiga insikterna räknar förf. grundläggande kunskaper om dialektens grammatiska och fonologiska struktur och om dess ordförråd. Läraren bör kunna rätt tolka olika typer av interferens och vara beredd att i
sin undervisning kontrastivt ställa dialekt och standardspråk mot varandra. Han bör också kunna systematiskt utnyttja elevernas kunskap i
dialekten.
Det är att hoppas att en lärarutbildning av det slag som Hultgren
rekommenderar kommer till stånd snarast möjligt. Den intensiva och
engagerade diskussionen och rikedomen på synpunkter i Hultgrens avhandling gör den till en självklar kursbok i en sådan utbildning.
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SUMMary
Erik Olof Bergfors, Language usage and language attitudes in primary and
lower secondary schools in upper Dalecarlia
In Sven 0. Hultgren's doctoral dissertation "School in a Dialect Region. Language Usage and Language Attitudes in Upper Dalecarlia" an account is given of
an investigation among pupils, parents and teachers in Malung, Mora and
Älvdalen in upper Dalecarlia. The dialects in that area differ very much from
standard Swedish. The investigation concerns switching between dialect and
standard language and the attitude to these language codes in society in general
on the one hand, and the use of dialect in school, the attitude to dialect among
teachers and the treatment of dialect in teaching on the other. The starting point
of the investigation is the fear among teachers in the area that pupils who speak a
dialect achieve less in the school subject Swedish than pupils who speak standard Swedish. Such fears were expressed in two letters to the school authorities in
1970. The method used in the investigation is a questionnaire survey with fixedalternative questions supplemented with some open questions. The investigation
consists of two major surveys, the answers to which form the main part of the
material, one minor survey, and an interview carried out on a special occasion.
The answers have been processed with the help of a computer. The results of the
calculations are set out in tabular form. In the discussion of the answers the
author makes comparisons with his own observations of language usage and
attitudes. A special chapter contains a survey of Swedish and international
dialectological and sociolinguistic research on the relations between standard
language and dialect in society and in schools. The author compares the results
of his investigation with some of the results of that research. The reviewer is of
the opinion that Sven 0. Hultgren's dissertation contains an energetic and
engaging discussion of the material and is rich in views and ideas, and he has no
objections to the results that the author has attained. (As for these results see the
summary and abstract of the dissertation.) On a few points, however, he criticizes Hultgren's description of the dialects of the area, especially the dialect of
Mora.

Dialekten og skolen i Danmark
En kritisk prxsentation af en dialektsociologisk
undersOgelse
Af Kjeld Kristensen

Elisabeth Hansen og JOrn Lund (red.): Skolen, Samfundet og Dialekten.
11 afhandlinger om elevers, lxreres og forxldres sprog og sprogsyn —
belyst ud fra undersOgelser af forholdet mellem skole og dialekt i Hirtshals kommune. Frederikshavn 1983 (Dafolo Forlag), 367 s.
Skolen og dialekten. Frederikshavn 1983 (Dafolo Forlag), 69 s.
Rapport fra konferencen om dialektens betydning for skoleforlObet den
5.-9. september 1983. KObenhavn 1983 (Danmarks LxrerhOjskole),
244 s.
I de sidste par generationer har talesproget i Skandinavien xndret sig
med stOrre hastighed end på noget tidligere tidspunkt i de skandinaviske
sprogs historie. De gamle dialekter aflOses af rigssprog med lokalt prxg,
de såkaldte regionalsprog. Udviklingen går langsomst i Norge, hurtigere
i Sverige, og hurtigst i Danmark, hvor dialektsamfundets overgang til et
fxllessprogssamfund nu befinder sig i slutfasen. En af de vigtigste sprogligt normerende instanser, måske den vigtigste, er skolen. I de offentlige
skoler har dialekttalende elever gennem snart 200 år mOdt den offentlige
norm, rigssproget, i skrift og efterhånden også i tale. Vi har talrige
vidnesbyrd om det tul sproglig undertrykkelse grxnsende normeringspres
på dialektbrugerne, ikke mindst i modersmålsundervisningen. Der er
derfor noget paradoksalt i at sprogforskningen fOrst nu, da dialekterne
ligger for Oden, i hvert fald de danske, er begyndt at interessere sig for
dialektens betydning for skoleforlObet, altså spOrgsmålet om dialekten er
et handicap i skolen. Forklaringen ligger vel i sprogvidenskabens stigende inddragelse af sociale, psykologiske og pxdagogiske perspektiver,
i sammenhxng med 70'ernes »grOnne bOlge«, modstanden mod de centralistiske krxfter og forsvaret for det nere samfunds vxrdier. En omtale
af den hidtidige forskning i Danmark, Norge og Sverige om dialekten og
skolen findes i Venås 1979 (en rapport fra et symposium om emnet) samt
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i rapporten nxvnt i rubrikken ovenfor. Hovedindtrykket er at man kun
har beskwftiget sig med problemkredsen i de sidste 10-15 år. Svenskeren
Tore Österbergs undersOgelse fra Piteå (Österberg 1961) er en lysende
undtagelse.
I 1983 afsluttedes en stor dansk undersOgelse af forholdet mellem
skole og dialekt. Den foregik i Hirtshals Kommune, Nordjylland. I det
fOlgende vil jeg prxsentere og vurdere denne undersOgelse, dens metoder og resultater.
Hirtshals-undersOgelsen har en ret useedvanlig forhistorie. Det var
nemlig Hirtshals Kommune selv der i 1980 tog initiativet tul den. Man
ville have opklaret det lokale sprogs betydning for skolen. Det må have
vret en Onskesituation for de forskere som blev tilknyttet projektet.
Forskergruppen bestod af 9 medarbejdere fra Danmarks LxrerhOjskole,
KObenhavn, 1 fra KObenhavns Universitet, og 1 fra Aalborg Universitetscenter. Projektleder var professor JOrn Lund, Danmarks Lxrerhfäskole. Projektet, som strakte sig over årene 1981 og 1982, er gennemfOrt
i form af delundersOgelser fordelt over gruppens medlemmer, men med
indbyrdes samarbejde under planlxgning, feltarbejde og bearbejdning af
det indsamlede materiale. UndersOgelsens håndgribelige produkter er de
to publikationer Skolen, Samfundet og Dialekten (herefter SSD) og
Skolen og dialekten (en popularisering af SSD). I september 1983 blev
der afholdt en konference i forleengelse af Hirtshals-projektet. Indlxggene herfra er samlet i en konferencerapport (se rubrikken ovenfor).
SSD indeholder fOlgende afhandlinger:
J. Normann JOrgensen: De danske sprog i Hirtshals Kommune
JOrn Lund: Dix — et middel til måling af regional variation. En
undersOgelse af dialektproget hos elever i Hirtshals Kommune
JOrgen Gimbel: Hirtshalslorernes meninger om dialekt og rigsmål i
skolen
Magda Nyberg og Mogens Baumann Larsen: Elevernes opfattelse af
eget sprog. SpOrgeskemaundersOgelse blandt elever fra 5.-10.
klasse
Elisabeth Hansen: Forteldre—bOrn—sprog. Foneldres mening om
spro get i hjemmet og i skolen
J. Normann JOrgensen: Variationsbredden hos dialekttalende
Erik Larsen: Dialekttalende Om og sproget i deres hjem
Vibeke Sandersen: Skriftsprog og dialekt. Skriftsprog i 4. og 9.
klasse
Hans JOrgen SchiOdt: »Jeg beseger en arbejdsplads«. En under,*
gelse af 119 stile fra 5. klassetrin
Ingeborg Appel: Gruppesamtale i en 6. klasse
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11. Lene »Mien Udtale og keseudvikling. L‘eseudvikling hos skoleelever i 1.-3. klasse
Alle afhandlinger begynder med et resumé.
Fortegnelsen ovenfor giver en oversigt over Hirtshals-undersOgelsens
emner, men jeg har fundet det nOdvendigt at disponere min omtale i
forhold til en rwkke temaer således at min fremstilling kommer til at gå
delvis på tvars af afhandlingernes rakkefOlge ovenfor. Derudover
blander jeg prasenterende og vurderende afsnit, men forhåbentlig sådan
at det klart fremgår hvad der er hvad. Med kursiv skrift er fremhavet
min så vidt muligt loyale formulering af undersOgelsens vigtigste resultater. Laseren kan allerede nu 10be disse punkter igennem (nr. 1-10).
Hirtshals er en havneby med ca. 6 900 indbyggere, beliggende i det
nordligste Jylland, i den del der hedder Vendsyssel. Hirtshals Kommune
har ca. 14 700 indbyggere. Hirtshals er en ganske ung by, udviklet
omkring en fiskerihavn fra 1930. Men den ligger i en del af Danmark hvor
dialekterne holder sig forholdsvis godt. Det gOr de gennemgående i de
egne der ligger langst vak fra rigsmålets udbredelsescentrum, KObenhavn. Den klassiske dialekt i Vendsyssel, vendelbomålet, karakteriseres
af bl. a. fOlgende trak: omfattende vokalsystem med bl. a. glidere (diftongisk udtale af langvokaler), klusilparasit i enstavelsesord med langt i,
y og u (ex. bi ['bitj]), udvikling af k foran fortungevokal og j til [tj] og af g
i de samme stillinger til [j], h-lyd i hl- og hy-ord (ex. hjem, hvem),
apokope, tre grammatiske genus, a for jeg. Dialekten adskiller sig temmelig meget fra dansk rigsmål og er kun delvis forståelig for en indf0dt
kObenhavner. Vendelbomålet og det Iokale regionalsprog beskrives i
Normann JOrgensens fOrste bidrag, De danske sprog i Hirtshals Kornmune; sprogudviklingen anskues i sammenhzeng med samfundsudviklingen, både nationalt og lokalt.
UndersOgelsen informerer om dagens sprogforhold i Hirtshals Kommune, specielt dens skoler, men for det meste på grundlag af indirekte
data fra spOrgeskemaer (enquete) o. lign. tt af de mest slående trzek ved
denne bredt anlagte undersOgelse af forholdet mellem skolen og dialekten er manglen på direkte, systematiske iagttagelser af elevernes talesprog i skolen, lige fra hOjtlasning i dansktimerne (hvis det kan kaldes
talesprog) til snakken på drengenes WC i frikvarteret! Mellem disse to
yderpunkter ville det vare mest narliggende at iagttage elevernes sprogbrug i den almindelige klassesamtale. Men bortset fra et par spredte og
ganske usystematiske till0b, indeholder undersOgelsens ellers meget omfattende materiale ikke observationer af autentisk skolesprog (talesprog).
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Sprogbrtig — direkte iagttagelse
Det er fOrst og fremmest JOrn Lunds fortjeneste at manglen på direkte
iagttagelser af elevernes sprog i skolen ikke bliver sxrlig belastende for
undersOgelsens vxrdi i denne henseende. Lunds delundersOgelse, med
titlen Dix — Et middel tul måling af regional variation, udmxrker sig ved
at arbejde med båndoptagelser af elevsprog, i stedet for de indirekte
oplysninger (isxr fra spOrgeskemaer) som andre af projektets delundersOgelser betjener sig af. Nu er det principielt ikke elevernes skolesprog
Lund har samlet prOver på, men deres sprogbrug i et interview med en
rigsmålstalende person som interviewer, en situation der bestemt ikke
hOrer tu skolens hverdag. Intervieweren har dog på forskellig måde sOgt
at sxnke situationens formalitetsgrad, så det må antages at elevernes
sprogbrug i interviewet ligger teet ved deres skolesprog, vel at mxrke
deres sprog i klassesamtalen. Der er gennemfOrt optagelser med 116 ud
af 121 elever, disse udgjorde 5% af alle kommunens elever og blev
udvalgt tilfaeldigt og repraesentativt (men der er nogen uenighed om
proceduren mellem Lund og hans statistiker, jf. SSD s. 38 og s. 57f.).
Inspireret af forskellig dialektsociologisk litteratur (bl. a. Kristensen
1977), har Lund udviklet en metode tul måling af lokalprxget, dialektgraden, for de enkelte sprogprOver. Han udvxlger fire lydlige dialekttrxk og
analyserer optagelserne med hensyn til disse fire treek. Trxkkene er
udvalgt ud fra nogle kvalificerede forventninger om deres forskellige
resistens, dvs. modstandsdygtighed overfor rigsmålspåvirkning. Udprxget dialekttalende elever skulle således have alle fire trxk i deres sprog,
hvorimod regionalsprogstalende elever kun skulle have ét eller to af
trxkkene, evt. slet ingen. Analysedata for en optagelse udtrykkes i en
vxrdi mellem 0 og 1 for hver enkelt af de fire lingvistiske variable: 0 =
udelukkende rigsmålsforekomster, 1 = udelukkende dialektforekomster.
Derefter adderes de fire vxrdier, summen kaldes dix (dialektindex) og
opfattes som et mål for dialektprget i den pågx1dende elevs skolesprog,
skalaen går fra 0 = rent rm. tul 4 = ren dial. Jeg vil om et Ojeblik
kommentere dette dix-instrument.
ForelObig anfOrer jeg nogle af de resultater dix-målingen har givet.
Dix-vxrdierne for de 100 analyserede optagelser speender over intervallet 0,33-3,5. Der er altså ingen elever uden lokalprxg i udtalen, og ingen
elever uden rigsmålspreeg. Lund deler dernxst de 100 elever i tre grupper
efter dix-tallet, idet han lxgger to grxnser ved 1,50 resp. 2,25. Han
skriver at grxnserne er lagt »efter en sproglig vurdering« (SSD, s. 45),
men man savner en redegOrelse for disse sproglige kriterier. Tredelingen
tegner fOlgende billede af elevsproget:
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karakteristik

dixtal

antal elever

svagt lokalprag
midtergruppe
starkt lokalprag

0-1,50
1,51-2,25
2,26-4,0

25
66
9
(SSD, s. 45)

Ovenstående resultater kan udtrykkes således:
1. Som skolesprog viger dialekten hurtigt, men egnsprteget i udtalen
består.

I Lunds materiale er der ingen sammenhang mellem elevernes dix og
alder, men det er der mellem dix og socialgruppe, og isar mellem dix og
kOn: pigernes sprog er betydelig mindre lokalpraget end drengenes. Om
disse tre relationer, se senere.
Nu et par kommentarer om Lunds dix-instrument. Jeg har navnt at
han baserede sin trakudvalgelse på nogle forventninger om trakkenes
forskellige resistens i lokalsproget. Det er klart at man må begynde et
sted, men valget af trak burde nok vare foregået på et mere objektivt
grundlag, nemlig en analyse af mange trak i en mindre del af materialet.
Det er mere markeligt at Lund tilsyneladende ikke har kontrolleret hvor
vidt forventningerne om de fire trzeks forskellige resistens slog til. Det
kunne han have gjort ved at studere de 100 st treekvardier som forelå
efter analysen. Men dette skema får vi ikke i afhandlingen, derimod tre
grundige og i og for sig nyttige sproganalyser (dix er 1,25, 2,0 resp. 3,0)
som viser en tilfredsstillende sammenhang mellem dix-tal og sproglig
substans, men også lader ane en h0j grad af samforekomst mellem
trakkene to og to. Hvis to af de fire trak er lidet resistente, og de to
andre trak tvartimod meget resistente, kan ophobningen af dix-tal omkring vardien 2 i hvert fald let forklares. Imidlertid har man som laser
ingen mulighed for at fortsatte disse spekulationer, da de afgOrende data
mangler.
tt af delundersOgelsens vigtigste resultater var at kun ret få elever (ca.
10%) taler dialekt i en samtale med en rigsmålstalende interviewer. På
den anden side er det klart at Lunds undersOgelse ikke med nogen
sikkerhed kan vise hvor mange af de 100 elever der kan tale dialekt.
Interviewsituationen er forholdsvis formel og gOr et rigsmålspraget
sprog naturligt, ligesom den almindelige klassesamtale ggir det, men det
er muligt at mange elever desuden behersker dialekten og bruger den i
uformelle situationer. Andre af projektets delundersOgelser sOger netop
at belyse dette spOrgsmål om tosprogethed og kodeskift, og det vender
jeg naturligvis tilbage til.
Selv om Lunds dix-metode kan kritiseres, er der tale om 6.1 af det
store projekts bedste og vigtigste undersOgelser. Man får her sikker
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viden, baseret på fOrstehåndsoplysninger, om sprogforholdene i Hirtshals Kommune.

Sprogbrug — indirekte iagttagelse
JOrn Lunds hovedresultater stemmer ganske godt med nogle af de resultater projektets spOrgeskemaundersOgelser har givet. Der er gennemfOrt
tre:
611 for lxrere (alle kommunens lxrere; 182 besvarelser af 190 mulige),
udfOrt af JOrgen Gimbel, hvis bidrag ffi SSD hedder Hirtshalskerernes menin ger om dialekt og rigsmål i skolen
én for elever (538 elever fra skolernes 5.-10. klasse), udfOrt af Magda
Nyberg og Mogens Baumann Larsen, hvis bidrag hedder Elevernes
opfattelse af eget sprog
6.1 for forxldre (forxldrene til alle kommunens elever i bOrnehaveklasse, 1. og 2. klasse; 606 besvarelser af 649 mulige), udfOrt af
Elisabeth Hansen, hvis bidrag hedder Forwldre—bOrn—sprog
Som man ser, er disse undersOgelsers omfang og besvarelsesprocent
imponerende; fx er det nok fOrste gang at hele lxrerkorpset i en kommune har besvaret spOrgsmål om sproget i skolen.
Man må efter min mening opfatte Lunds resultater om sprogbrug som
en bekrxftelse på de tre spOrgeskemaundersOgelsers tilsvarende resultater, og ikke omvendt. Det skyldes den generelt stOrre usikkerhed der
er forbundet med enquete-metoden når det gwlder indsamling af fakta
om virkeligheden, her sprogbrug. De fleste mennesker har ikke noget
seerlig bevidst forhold til deres eget sprog, det er bare et redskab for
dem. Hvis man derfor spOrger en person om hvordan han/hun bruger
sproget, så er svaret ikke altid udtryk for den faktiske sprogbrug, hvorimod svaret godt kan udtrykke en anden form for virkelighed, nemlig
personens attitude fil og oplevelse af sprog og de sociale feenomener som
sprog knytter sig til. Disse attituder kan man dog få et mere direkte
udtryk for ved simpelt hen at spOrge om dem, og enquete-metoden giver
vel derfor bedre besked om folks attituder til sprog end om deres
faktiske sprog. Det vil her fOre for vidt at opregne og diskutere enquetemetodens fordele og ulemper, men den har absolut sine svagheder og
begrxnsninger, fOrst og fremmest det at de oplysninger den tilvejebringer, ofte må karakteriseres som andenhåndsinformation.
Det er derfor gleedeligt at der virkelig viser sig en ret god overensstemmelse mellem Lunds resultater på den ene side og de tre spOrgeskemaundersOgelsers resultater på den anden. Jeg skal give et par eksempler. 1
lxrenindersOgelsen blev lxrerne bedt om at vurdere elevernes sprog i
forhold til kategorierne dialekt, regionalsprog (kaldt »lettere egnsprxget
5-849076 Sv. Landsmål
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sprog«) og rigsmål (for Ovrigt en anden klassifikation end den Lund fandt
frem ffi). 77% af lxrerne angav at under 1/4 af eleverne i deres klasse
kun taler dialekt, mens blot 4% angav at halvdelen eller flere udelukkende taler dialekt — altså ret få ensproget dialekttalende (af spOrgsmålene om elevernes sprog fremgår det dog ikke om der sigtes tu sproget i
eller uden for timerne). Lund fandt ca. 10% dialekttalende i interviewsituationen.
Dette sidste resultat kan også sammenlignes med & af de vigtigste
resultater fra Nyberg og Baumann Larsens elevundersOgelse. Dennes
mest interessante metodiske greb er nemlig en bestemmelse af elevernes
sprogbrug gennem en test. Bestemmelsen er foretaget af eleverne selv
ved at de fOrst hOrte fire sprogprOver på bånd: klassisk dialekt, yngre
dialekt, regionalsprog og let jyskfarvet rigsmål, og så skulle de ved
afkrydsning placere deres eget sprog (og i Ovrigt også deres forxldres
sprog) i forhold til disse fire slags sprog. SpOrgsmålsformuleringen var
ret vag (»hvilken slags sprog taler du mest i det daglige, hvad fyiler du
mest naturligt?«), men der var mulighed for at angive tosprogethed.
Elevernes sproglige selvkarakteristik fik fOlgende udfald:
rigsmålsnxrt sprog
lettere egnsprxget sprog (altid eller sommetider)
dialektnxrt sprog (altid eller sommetider)

29,4%
63,2%
8,1%

Opg0relsen, som findes i Lunds bidrag i konferencerapporten, s. 37,
kan sammenlignes med opstillingen s. 64. Der er god overensstemmelse.
Denne sammenligning, ligesom flere andre, burde vzere foretaget i SSD,
hvor forfatterne for ofte Mes med blot at henvise tu hinandens resultater.
Jeg vii gerne gOre et par bemxrkninger om testen. SprogprOverne er
alle indtalt af voksne personer, prgiven med klassisk dialekt af en 80-årig
meddeler. Af hensyn til sikkerheden i sprogbestemmelsen ville jeg have
foretrukket sprogprOver indtalt af skoleelever, men så måtte man selvfOlgelig have givet afkald på prOven med klassisk dialekt og dermed
måske også nOjagtigheden i den sproglige bestemmelse af elevernes
forxldre. Det fremgår ellers af afhandlingens sproglige analyse af pr0verne med klassisk og yngre dialekt, at de m. h. t. en lang rwkke segmentale dialekttrwk ligger ret tt på hinanden, ligesom også de to rigsmålsnxre prOver gOr det. Når de fire sprogprOver alligevel blev oplevet
forskelligt af eleverne (SSD, s. 122), må det skyldes at andre lingvistiske
trxk, bl. a. prosodiske og paralingvistiske, spillede ind. Dette kom
stxrkt ffi udtryk da en kObenhavnskprxget rigsmålsprOve (indtalt af
Baumann Larsen) blev erstattet af en let jyskfarvet rm.prOve (indtalt af
Nyberg) under et forfors0g. Derved skiftede elevfordelingen regionalsprog—rigsmål fra mest rigsmål til mest regionalsprog. En overraskende
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xndring i elevreaktionen hvis man txnker på hvor små segmentale
forskelle der er på de to slags rigsmål, men forklarlig hvis man tager
prosodiske og paralingvistiske trxk i betragtning og dertil lxgger at
eleverne ved forforsOget må have tillagt den kObenhavnskprxgede prOve
prestige på bekostning af den lokale regionalsprogsprOve. Nu endte det
heldigvis med at mange elever erklxrede sig for regionalsprogstalende,
men man er alligevel utryg ved at farvningen af rigsmålet (som vel blot
ganske få elever taler) åbenbart har betydet så meget for elevernes
sproglige selvkarakteristik. Det ser ud til at for mange sproglige variable
har vret ude af kontrol under testen. Der er dog ingen tvivl om at
resultatet af testen er mere pålideligt end hvis eleverne ikke havde haft
sprogprOverne som referencegrundlag ved afkrydsningen på spOrgeskemaet. Ideen var god.
De tre spOrgeskemaundersOgelser og Lunds undersOgelse belyser endvidere sprogbrugen i relation til nogle demografiske variable: alder,
socialgruppe, urbanisering (af det område hvor skole og hjem ligger) og
kOn. Hvad angår alder, er to aspekter undersOgt: eventuelle sprogbrugsforskelle mellem generationerne, og evt. sprogbrugsforskelle mellem
yngre og xldre elever. Som omtalt ovenfor, skulle eleverne i Nyberg og
Baumann Larsens test angive fOrst deres eget og dernxst deres forxldres
sprog (mor og far hver for sig). I redegOrelsen for dette og andre punkter
i deres undersOgelse anvender de to forfattere stOrrelsen dialektprocent,
defineret som den procentdel af en given elevgruppe (eller forzeldregruppe) der altid eller sommetider bruger et sprog der er mere dialektprxget end regionalsproget; stOrrelsen hviler på en reduktion af den
oprindelige sproglige differentiering tu to grove kategorier, dialekt og
rigsmål/regionalsprog. Efter denne, rimelige, forenkling bliver elevernes
dialektprocent 23,9, ~renes 38,6, og fxdrenes 45,2. Eleverne oplever
altså generationsforskellen som en forskel i bl. a. sprog. Forskellen
fremgår også af Gimbels lxrerundersOgelse: kun 1 % af lxrerne betegner
sig selv som ensproget dialekttalende, hvorimod en fjerdedel af dem
opgiver at deres forxldre kun taler/talte dialekt (de fleste af lxrerne er
fra Vendsyssel eller det Ovrige Jylland). I Hansens forxldreundersOgelse
angiver 12% af forxldrene at barnet taler dialekt (kaldt »vendelbomål«) i
hjemmet, mens 40% af forxIdrene mener at de (mor og far indbyrdes)
taler dialekt. Generationsforskellen er i alle tre tilfx1de klar.
Lund fandt som nzevt s. 64 ingen sammenhxng mellem dialektprwg og
elevalder. Af spOrgeskemaundersOgelserne har kun elevundersOgelsen et
resultat herom, og dette resultat er endda tvivlsomt. Dialektprocenten
for eleverne i 6. og 7. klasse under ét er 20,6; for eleverne i 8. og 9. klasse
er den 23,9. Både i SSD (s. 129) og i den populariserede udgave (s. 22)
overfortolkes denne ringe procentforskel; det påstås »at de reldre elever
angiver deres egen udtale som mere dialektprxget end de yngre« (sidst-
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nxvnte sted). SkOnt begge procenter baserer sig på et par hundrede svar,
kan denne forskel på 3,3% ikke vxre signifikant, når man tager den
almindelige usikkerhed ved testen i betragtning og dertil inger at de to
dialektprocenter er fremkommet efter en reduktion af den oprindelige
differentierede svarfordeling. Dette er det mest markante eksempel jeg
har kunnet finde i SSD på den almindelige og — indrOmmet — også
nxrliggende tilbOjelighed tu at lade sig fange af tallene fra en enquete,
overfortolke dem eller forsOge at forklare selv ret små forskelle (et
eksempel på dette sidste findes i Gimbels afhandling, SSD s. 72). I
forbindelse med det kvantitative bOr det forresten også noteres at afhandlingen om elevundersOgelsen angiver procenttallene med 61 decimal
(tre betydende cifre); denne nOjagtighed er overflOdig, ja vildledende. —
Men det er altså uklart om sprogets lokalpmg har noget med elevernes
alder at gOre.
Lunds og Hansens undersOgelser har resultater for relationen mellem
dialektprxg og socialgruppe (alle afhandlinger opererer med en opdeling
i tre statuslag). Lunds resultat er ikke så klart fordi den hOjeste socialgruppe er beskedent reprxsenteret blandt hans 100 elever, men tendensen er at »bOrn fra socialt Nät placerede hjem taler mindre egnsprxget
end andre bOrn« (SSD, s. 51). Hansens foreeldreunders0gelse viser det
samme, dog sådan at der i hendes materiale er sprogforskelle mellem alle
tre socialgrupper. Det tyder på at dialekten i Hirtshals-området er et lavsocialt korreleret sprog, hvilket ikke må glemmes i pedagogisk sammenhxng, se senere.
Elisabeth Hansen har i sit indlxg i konferencerapporten s. 122ff. nogle
interessante overvejelser over om socialgruppe eller kommunikationskreds er den bedste variabel når mOnstrene i hendes materiale skal
klarleegges. En persons kommunikationskreds (-radius, eller kontaktflade) kan fx udtrykkes som det antal mennesker vedkommende taler
med hver dag. Hansen viser at socialgruppe bedre end kommunikationskreds passer med foreeldrenes oplysninger om bl. a. sprogbrug.
Imidlertid kunne variablen kommunikationskreds, set i relation tu Hirtshals-projektet, have den fordel at den udover det sociale også afspejler
urbaniseringsgraden for det milj0 hvor skolen og/eller hjemmet ligger: på
landet har man ikke daglig kontakt med så mange mennesker som i byen,
og derfor holder dialekten sig bedre på landet. Nyberg og Baumann
Larsens testreaktioner Niger et sådant regionalt variationsmOnster. Elevernes sprogbestemmelse som funktion af deres bopazI danner en fordeling med stigende dialektprocent fra by via forstadskvarterer til land.
Elevernes oplysninger om deres forxldres sprog fordeler sig på nogenlunde samme måde. Lund har ingen klare resultater om urbaniseringens
betydning for sprogbrugen, idet eleverne fra skolerne på landet er sparsomt reprxsenteret i hans stikprOve på 100 elever. 1 Gimbels lxrerunder-
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sOgelse er der meerkeligt nok ingen seerlige udsving i lxrernes vurdering
af elevernes dialektprxg fra skole til skole. Derimod genfindes elevundersOgelsens sammenhxng mellem urbanisering og sprog i foreeldreundersOgelsen; korrelationen ser ud til at gx1de både bOrn og forxldre.
Som nxvnt tidligere, fandt Lund en tydelig kOnsbestemt forskel i
elevernes dialektprxg: pigerne taler mindre dialektalt end drengene.
Pigerne er altså sprogligt mere normorienterede end drengene, et resultat
der kendes fra andre sociolingvistiske undersOgelser, både i Norden og
andetsteds. SpOrgeskemaundersOgelsernes resultater stemmer overens
hermed. I elevundersOgelsen er pigernes dialektprocent 18,1, drengenes
29,8; forskellen er mindre mellem ~renes dialektprocent, 38,6, og
fxdrenes, 45,2. I forwldreundersOgelsen er spOrgeskemaernes oplysninger om bOrnenes sprog ikke sat i relation til deres kOn, og forxldrenes
angivelse af deres eget sprog gx1der deres indbyrdes sprog — dog sådan
at også fOlgende spOrgsmål skulle besvares: »Hvilket sprog taler moderen til barnet?« og »Hvilket sprog taler faderen til barnet?«. Mens
40% af forxldrene erklazrer at de indbyrdes taler vendelbomål, er det,
efter svarene at (kimme, kun 19% af ~rene og 27% af feedrene der
bruger vendelbomål i samtale med barnet. Man kan dog ikke, som
Elisabeth Hansen Or det (SSD, s. 178 og 184), opfatte disse tal som
udtryk for at ~rene i hOjere grad end fxdrene skifter sprog når de
henvender sig til barnet, for sandsynligvis taler ~rene i forvejen mere
rigsmålsprazget end fxdrene. Det er nok det procentforskellen 19-27
afspejler.
De to klareste og interessanteste resultater af Hirtshals-projektets
fors0g på at korrelere sprogbrugen med nogle demografiske variable, er:
Eleverne taler betydeligt mindre dialektprce get end deres forceldre.
Piger og kvinder taler mindre dialektprceget end drenge og mwnd.

Tosprogethed — kodeskift
Isxr de fire hidtil omtalte delundersOgelser tegner billedet af et lokalsamfund hvor dialekten stadig står nogenlunde stxrkt hos den voksne befolkning, men er på overraskende hastigt tilbagetog som skolesprog.
Forskergruppen har netop sgigt at kortlxgge sprogforholdene både i og
uden for skolen, vel vidende at der kan opstå pxdagogiske og socialpsykologiske problemer når der sprogligt er afstand mellem elevernes hjemlige milj0 og skolen. Og det er der endnu i Hirtshals-området for mange
elevers vedkommende. I en stor del af hjemmene taler forxldrene dialekt
eller dialektnxrt, hvorimod de allerfleste lxrere taler regionalsprog eller
rigsmål (i skolen). Lunds undersOgelse sandsynligg0r, og lxrerne bekrxfter det, at kun ret få elever kan fastholde dialekten som skolesprog (i
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timerne). Ensproget dialekttalende er der forholdsvis få af, selv i de små
klasser. En anden sprogudvikling ville da også vxre naturligere for
eleverne fra de dialekttalende hjem, nemlig udvikling af funktionel tosprogethed dialekt—regionalsprog. Erik Larsen er i sin lille studie af
Dialekttalende bOrn og sproget i deres hjem inde på dette forhold. Han
fors0gte at få nogle elever, udvalgt som dialekttalende, 61 at bruge
dialekten for åben mikrofon »ved en samtale et stille sted på skolen«,
men i de tilfx1de hvor det så nogenlunde lykkedes ham, havde han ofte
fornemmelsen af at »meddeleren var på nippet tul at slå over i det sprog,
han instinktivt ville bruge over for en ikke-vendelbo« (SSD, s. 228).
Projektgruppens interesse for tosprogethed og kodeskift er tydelig,
emnet har jo stor relevans for moderne skolepxdagogik, men jeg synes
ikke projektets empiri står mål med interessen. Igen er den direkte
belysning for lille i forhold tul den indirekte. Men det skal selvfOlgelig
medgives at observation af kodeskift er sociolingvistikkens klassiske
metodiske problem.
Hirtshals-projektets almindelige 10sning på dette metodeproblem er
den mest nxrliggende: enqueten — med 61 vxsentlig undtagelse! Jens
Normann JOrgensens bidrag Variationsbredden hos dialekttalende drejer
sig nemlig om et fors0g på udlOsning af kodeskift hos 25 voksne dialekttalende af forskellig alder (14-100 år!). Der er foretaget optagelser med
hver meddeler i to situationer: en hOjtkesning af en tekst, og en gruppesamtale hvor meddeleren var sammen med andre dialekttalende samt
den rigsmålstalende forsOgsleder. Tanken var at oplxsningen skulle
udlOse den formelle kode, ikke-dialekt, gruppesamtalen den uformelle
kode, dialekt. Dette design er jeg kritisk overfor, idet jeg mener at
oplxsningen er et metodisk fejlgreb. Oplxsningssprog er ikke naturligt
talesprog, og man har ingen garanti for at de ikke-dialektale udtaler man
udlOser, nu også findes i meddelerens naturlige talesprog. Det modsatte
gx1der hvis der på trods af det skriftlige forlxg kommer lokale udtaler; så
må de også findes i meddelerens naturlige talesprog. Men her skulle
oplxsningen altså udlOse ikke-dialekt, og jeg tror ikke man kan regne
med de optagelser man får på den måde. Nu viser det sig også at
Normann JOrgensen anvender et andet design end det han fOrst har
beskrevet. Han bruger nemlig oplxsningssproget som en slags reference
for sprogvariationen i gruppesamtalen. Denne variation beror på at
meddeleren har samtalepartnere af to typer: nogle dialekttalende versus
en rigsmålstalende. Nogle af meddelerne skifter sprog afhxngigt af hvem
af parterne de taler tu. Når sproget i replikker rettet tul forsOgslederen
afviger fra sproget i replikker rettet til de dialekttalende og samtidig
nxrmer sig oplxsningssproget, kan man vel sige at man har påvist to
koder hos en meddeler. Men opleesningssituationen forekommer overf10dig her. Mere hensigtsmeessig ville en helt tredje metode have vret,
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hvor man sOgte at udlOse naturligt talesprog i to situationer med ekstremt
forskellig formalitetsgrad, fx interview (med en rigsmålstalende som
interviewer og i formelle omgivelser) og gruppesamtale (helst uden rigsmålstalende deltagere).
Resultatet af Normann JOrgensens delundersOgelse er at meddelerne
kan inddeles i tre aldersgrupper: de eeldste meddelere er ensproget
dialekttalende med enkelte kontekstbestemte rigsmålsudtaler, de yngste
meddelere taler regionalsprog, evt. med rigsmålspåvirket dialekt som
hjemmesprog (men dette sidste er ikke påvist), mellemgruppen er enten
tosprogede eller også betjener de sig af et situationsfOlsomt blandingssprog. Dette resultat hviler dog på et ret svagt empirisk grundlag, der er
som sagt ikke mere end 25 forsOgspersoner, og kun en enkelt eller et par
er kodeskiftere, så kodeskiftets udbredelse aldersmassigt og i Ovrigt er
ikke sikkert belyst. Og så burde Normann JOrgensen have arbejdet med
skoleelever, projektets overordnede formål taget i betragtning. Hans
afhandling indeholder desuden et interessant teoretisk afsnit om regionalsprogsbegrebet med en omtale af hidtidig dansk regionalsprogsforskning.
Kodeskift er også i focus i Nyberg og Baumann Larsens elevunders0gelse. Ved den sproglige selvkarakteristik havde eleverne, som tidligere
navnt, mulighed for at satte kryds ved to (eller flere) slags sprog og
derved erklare sig som to- (eller fler-)sprogede. 35,6% af eleverne har
gjort dette (33,3 % to sprog, 2,3 % tre sprog). Mwrkeligt nok er dette tal
(35,6%) ikke anfOrt i afhandlingen, endsige sammenlignet med spOrgeskemaundersOgelsens Ovrige data om tosprogethed. For elevenqueten
indeholdt også dette spOrgsmål: »Bruger du det sprog, som du anser for
at vare dit dagligsprog (dit naturlige sprog), i alle tilfalde?«. Jeg synes
dette spOrgsmål er for bredt stillet, selv i betragtning af at der forinden
har vret nogle spOrgsmål om dialekt, regionalsprog og rigsmål (testen).
Sagen er jo at også sprogbrugere i traditionelt ensprogede miljOer behersker flere slags sprog, nemlig stilarter eller registre (isar syntaktisk
og leksikalsk definerede), og det er muligt at en del af de ca. 220 elever
(ca. 40%) der har svaret nej på ovenstående spOrgsmål, har tankt på
denne vekslen mellem stilarter. Alligevel er der ganske god overensstemmelse mellem andelen af nej-svarere og andelen af tosprogede ifOlge
testen (35,6 %), men afhandlingen har desvarre ingen redegOrelse for
den evt. konsistens i elevernes svar. Imidlertid justerer Nyberg og
Baumann Larsen fordelingen af en- og to-sprogede (=ja- resp. nej-svarere), idet de tager hensyn til at 150 elever fOrst svarer ja på spOrgsmålet
om samme sprog altid og dernast, i svarene på nogle supplerende
spOrgsmål, beskriver hvornår de skifter sprog (er person, sted eller
samtaleemne afgOrende?, de fleste elever mener det er personen). De
150 elever som svarer ulogisk, er rubriceret som tosprogede; det juste-
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rede antal tosprogede elever bliver derved 370 (69,4 %). Nyberg og
Baumann Larsen forsvarer justeringen med at de tosprogedes gennemsnitlige dialektprocent på den måde bliver markant hOjere end de ensprogedes (31,5-6,7), men tilf0jer (SSD, s. 143f.) at der må foreligge en
forskel mellem den traditionelle opfattelse af tosprogethed og elevernes
opfattelse af samme. Elevernes opfattelse må åbenbart inkalkulere samspilsbetinget tilpasning i sprogbrugen, noget sprogforskere ikke vii kalde
kodeskift. Grunden til at Nyberg og Baumann Larsen må argumentere
sådan er at de mener at have fundet så mange tosprogede elever (nxsten
70%), men efter min mening er det hOje tal fremkommet ved en kombination af et (for) bredt formuleret spOrgsmål og en for kodeskiftteorien
favorabel behandling af ulogiske svar.
ElevundersOgelsens resultat om tosprogethed afviger en del fra hvad
det store projekt ellers har givet af resultater om dette emne. Jeg har
allerede omtalt Normann JOrgensens resultat, at de yngste meddelere
muligvis er tosprogede, de talte imidlertid ikke dialekt i den uformelle
gruppesamtale. I Gimbels lxrerundersOgelser angiver 25% af lzererne at
de selv er tosprogede, men 39% af lxrerne mener at der i deres klasse
ikke er nogen eller kun en enkelt eller to tosprogede elever (mange
lxrere giver dog eksempler på hvordan kodeskiftet fungerer!). Forxldre
(og lxrere) oply ser i forxldreundersOgelsen at 10-15% af skolens yngste
elever er kodeskiftere. Men disse enquete-svar om tosprogethed må
tages med meget store forbehold; fx har lxrerne begrxnsede muligheder
for at iagttage kodeskift mellem hjemmesprog og skolesprog!
Tilbage står det indryk at det ikke er lykkedes forskergruppen at
trxnge til bunds i det vanskelige spOrgsmål om tosprogethed og kodeskift. Metoderne slog ikke til. På den anden side ville en udbredt og klar
tosprogethed i Hirtshals givetvis vxre slået igennem i undersOgelserne.
Man kan derfor formulere fOlgende resultat:
4. Det ser ikke ud til at tosprogethed er swrlig udbredt blandt eleverne.
Den moderate lingvistiske afstand mellem yngre vendelbomål og det
lokale regionalsprog er heller ikke den rette grobund for bilingvisme.
Når dialekten er i kraftig tilbagegang som skolesprog, og tosprogethed
hos eleverne ikke er almindelig, kan 61 af grundene vxre den form for
kodeskift som blev omtalt i sidste afsnit, s. 69, nemlig at en del
forxldre taler mindre udprxget dialekt til deres bOrn end ellers. Derved
bidrager disse forxldre bevidst eller ubevidst til at dialekten får svxrere
ved at holde stand, både i skolen og i hjemmet.

Dialekten i skolen — attituder
De foregående afsnit prxsenterer og diskuterer Hirtshals-projektets
beskrivelse af dialektens stilling i området, navnlig i skolen. En ganske
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betydelig del af beskrivelsen bygger på lokalbefolkningens udsagn om
sprogforholdene, indsamlet ved tre spOrgeskemaundersOgelser. Imidlertid havde disse tre delundersOgelser som hovedformål at indhente viden
om lxrernes syn på dialektens betydning for skoleforlObet, om elevernes
vurdering af deres egen sproglige situation, og om forxldrenes meninger
om sproget i hjemmet og i skolen. De tre enqueter har således karakter af
attitudeundersOgelser. Nedenfor Niger en redegOrelse for deres resultater.
Lwrere. SpOrgeskemaet for lxrere omfatter fire sektioner:

Om personlig baggrund
Om dialekttalende elevers forhold i skolen
Om praktisk/metodiske forhold
Om didaktiske problemer: skolens opgave i forhold til rigsmål/dialekt
Om lxrernes personlige baggrund gx1der det at over halvdelen af dem
er fOdt i 1945 eller senere, og at ca. to tredjedele er vokset op i
Vendsyssel og også uddannet &r. Hirtshals Kommune har altså et ret
ungt lxrerkorps, og de fleste leerere er vendelboer. Praktisk taget alle
lxrere angiver at de kan tale regionalsprog eller rigsmål, en fjerdedel
mener dog at de også kan tale dialekt, 1 % (=2 lxrere?) erklxrer sig som
ensproget dialekttalende.
I spOrgeskemaets sektion II konfronteredes lxrerne med nogle sporgsmål, eller rettere påstande, om dialektens indflydelse på udbyttet af
skolegangen. Påstandene har formen: »Lxseindlxringen vanskeliggOres,
hvis eleven taler et dialektpreeget sprog«. Udtrykket klialektprxget
sprog' forekommer ikke helt velvalgt, idet alle Hirtshals-elevers sprog er
mere eller (isxr) mindre dialektprxget, og det var vel ikke meningen at
også regionalsprogets rolle i skolen skulle belyses her. Det er dog
tvivlsomt om formuleringen er blevet opfattet så bredt af svarerne. Det
vxsentligste af resultaterne er at 70% af lxrerne er overvej ende uenige i
en påstand om at skolens arbejde generelt vanskeliggOres hvis eleverne
taler et dialektprwget sprog. Og samme procentdel (66%) er senere
overvejende enige i en påstand om at elevernes dialektprzeg ikke har
indflydelse på deres udbytte af skolegangen. Dog finder 50-60% af
lxrerne at arbejdet med retstavning og skriftlig fremstilling vanskeliggOres i tilfx1de af dialektprxget sprog.
Lxrernes oplysninger om elevernes sprogbrug har jeg omtalt tidligere
(s. 65 f., 68f. og 72): der er få ensproget dialekttalende; der er ingen
stOrre udsving i denne fordeling fra skole til skole; der er ikke mange
tosprogede elever.
Sidste punkt i sektion II er formuleret som fOlgende påstand: »På
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seminariet burde man here mere om dialekter«. 55 % af lxrerne er
overvejende enige heri.
En stor del af spOrgsmålene i sektion III drejer sig om lxrernes
pxdagogiske kurs over for dialekttalende elever i den daglige undervisning. Ca. halvdelen af lxrerne svarer ja til at man skal rette eller
kommentere dialekttalende elevers sprog i timerne, de fleste ja-svarere
mener dog at det kun er danskIxrerens opgave. Mange lxrere har
markeret at de foretrxkker at kommentere frem for at rette. Men der er
over 40% af lxrerne som mener at man skal lade vxre med at rette/kommentere dialektalt sprog, og en lignende procentdel erkleerer senere i
enqueten at de ikke forsOger at here dialekttalende elever at tale rigsmål.
Dansklxreren b0r, ifOlge svarene på nogle supplerende spOrgsmål, rette
elevernes skriftsprog, i mindre grad deres hOjtlxsningssprog, og i mindst
grad deres talesprog i timerne. De fleste leerere finder at den sproglige
normering skal ske tidligt i skoleforlObet.
Ca. to tredjedele af lxrerne er enige i at dansklxreren byk inddrage
egnens dialekt i undervisningen, og nogenlunde samme procentdel angiver at de faktisk taler med eleverne om de sproglige forskelle.
Sektion III indeholder desuden nogle spOrgsmål om lxrerens sprog i
timerne. Her mener et flertal at det er en fordel hvis lxreren i undervisningen og i personlige og uformelle situationer kan tale egnens dialekt.
Derimod stiller lxrerne sig afvisende over for en påstand om at det ville
vxre en fordel hvis undervisningen kunne foregå på dialekt; kun 2% går
ind for den tanke. Der er lidt flere (11 %) som synes at begynderundervisningen gerne kunne foregå på dialekt. Den udbredte enighed her er i
Ovrigt ikke karakteristisk for lxrerundersOgelsen; det almindelige er at
svarene spreder sig over hele registret af muligheder.
Endelig svarer 86% af lxrerne nej til at sprogforskellene på egnen
skulle påvirke samvaeret i klassen. Også her samler lxrerne sig om et
bestemt svar.
I lxrernes svar på spOrgsmålene i sektion III viser der sig det mOnster
at unge leerere er mest positive over for dialekten. Er det udslag af
almindelig ungdommelig tolerance over for det afvigende, eller er »den
grOnne bOlge« (med opvurderingen af dialekterne) slået kraftigst igennem hos ungdommen? Det spOrgsmål får vi ikke svar på i enqueten.
SpOrgsmålene i sektion IV retter sig mod skolens målsaaning i forhold
til rigsmål og dialekt. SkOnt ca. en tredjedel af lxrerne mener at skolen
ikke kan xndre elevernes talesprog og heller ikke skal beskxftige sig
dermed, er der en meget klar tendens i leerernes svar på spOrgsmålet om
hvad de opfatter som skolens mål i forhold til rigsmål/dialekt. 89% af
lxrerne mener at skolen skal give eleverne mulighed for at blive tosprogede, enten dialekt—rigsmål (62%), eller dialekt—regionalsprog (27 %).
Heroverfor står så lxrernes erklxrede praksis (jf. foregående side): op
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mod halvdelen af dem prOver ikke at Ixre deres dialekttalende elever at
tale rigsmål!
En af Gimbels afsluttende bemxrkninger er: »Hovedindtrykket efter
gennemfOrelsen af den undersOgelse, der er beskrevet i det foregående,
er, at det store flertal af lxrere i Hirtshals kommune oplever det sproglige område som relativt problemfrit i skolen, når det gx1der forholdet
mellem dialekt, regionalsprog og rigsmål« (SSD, s. 90). Jeg finder ingen
anledning til at rokke ved denne opfattelse (dog visse problemer med
retstavning og skriftlig fremstilling); lxrere må formodes at have stor
erfaring og h0j bevidsthed m. h. t. sprog og pxdagogik, og jeg synes også
at undersOgelsen er grundigt og sobert gennemfOrt. Men & er selvfOlgelig
12erernes oplevelse af sprogsituationen i skolen, noget andet er elevernes. Og her n2evner Gimbel at de ret mange »ved ikke«-svar kan
dxkke over uerkendte problemer. Desuden tager han forbehold for den
forskel der måtte vxre mellem lxrernes holdninger (som de kommer til
udtryk i enqueten) og deres faktiske adfxrd i skolen.
Elever. ElevundersOgelsen består i det vxsentlige af to momenter: en
test og en enquete. I det foregående (s. 66 f.) har jeg udfOrligt behandlet
test-metoden og dens resultater om elevernes (og deres forxldres) sprogbrug, og jeg har også omtalt undersOgelsens belysning af tosprogethed og
kodeskift (s. 71 f.). Enqueten gx1der elevernes oplevelse af deres sproglige situation i og uden for skolen.
Enquetens spOrgsmål om eventuelle sprogligt betingede problemer i
skolen ber0rer dels det faglige, dels det sociale. Eleverne bliver spurgt
om de på grund af deres sprog har haft vanskeligheder med mundtlig
fremstilling, skriftlig fremstilling, oplxsning og ordtagning. Nej-svarprocenten for disse fire spOrgsmål er meget h0j, ca. 90%, en elevreaktion
der ikke stemmer serlig godt overens med lxrernes svar på de tilsvarende spOrgsmål (i hvert fald ikke hvad skriftligt arbejde angår), men nok
med lxrernes opfattelse af at skolens arbejde generelt ikke vanskeliggOres hvis elevernes sprog er dialektprxget. Det er bem2erkelsesvxrdigt
at både elever og lxrere anser de mundtlige vanskeligheder for at vxre
mindre end de skriftlige.
Sprogets betydning for det sociale samvzer i skolen er sOgt klarlagt ved
nogle spOrgsmål om drillerier og gruppedannelser på grund af sproget.
28,5% af eleverne har svaret ja til at der forekommer drillerier p. g. a.
sprog. Af ja-svarerne mener halvdelen at dialekttalende og ikke-dialekttalende driller hinanden indbyrdes, en fjerdedel mener at det kun er de
dialekttalende der drilles. Det er interessant at dialektprocenten (beregnet som tidligere beskrevet) er stOrst for disse sidste elever. Men i Ovrigt
ser det ud til (som påvist af Bengt Loman i konferencerapporten s. 87) at
sprogdrillerier er hyppigere i byen (mindst dialekt) end på landet (mest
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dialekt). Loman mener at dialekttalernes udpragede mindretalsposition i
byen kan vare en forklaring. Hans rasonnement modsiges måske af at
kun 16,0% af eleverne angiver at der er tilbOjelighed til gruppedannelse
på grund af sprog; der er ingen tydelig regional fordeling af svarene.
Enqueten indeholdt også spOrgsmål om sprogets rolle i elevernes liv
uden for skolen. På spOrgsmålet: »Har du vret ude for, at dit sprog ikke
var godt nok (du er måske blevet drillet, man har ikke forstået dig, man
har rettet på dit sprog)?« svarede 21,2% af eleverne ja, et ikke ubetydeligt antal. Desuden var der tre spOrgsmål som satte sproget i relation til
elevernes fremtidsudsigter: uddannelse og senere arbejde, ansattelsesmuligheder, samt sikkerhed i personlig fremtraden. 49,9, 27,4 resp.
62,3% af eleverne mente at rigsmålet har betydning i disse sammenhange. I alle tre tilfalde ligger procenten naturligt nok hOjest i de aldste
klasser, der hvor fremtiden snart begynder i og med at eleverne forlader
skolen.
Som navnt tidligere (s. 71), har Nyberg og Baumann Larsen tilsyneladende ikke undersOgt om der er konsistens i elevernes angivelser af
tosprogethed. På linje hermed er elevernes oplysninger om sprogproblemer i skolen osv. almindeligvis ikke relateret til deres angivelse af
sprogbrug. Det var det Loman var inde på i konferencerapporten, jf.
ovenfor. Det burde i stOrre grad have vret undersOgt om det i sarlig
grad er de dialekttalende elever der har problemer med sproget osv. Men
på nogle punkter imOdekommer undersOgelsen denne fordring. Således
er de elever udsorteret der har svaret ja på spOrgsmålet om sprogdrilleder. Det viser sig nu at netop disse elever åbenbart Mer (skole-)tilvarelsen mere problemfyldt end de Ovrige elever, for de har hOjere ja-procent
end gennemsnittet ved spOrgsmålene om vanskeligheder i skolearbejdet,
gruppedannelse og sanktioner p. g. a. sprog, samt rigsmålets betydning i
et personligt fremtidsperspektiv. Det kunne se ud til at denne elevgruppe
fOler sig alment usikker betinget af sproglig baggrund, men overraskende
nok viser denne sig at vare identisk med gennemsnittet for så vidt
dialektprag angår (dialektprocenten er den samme). Forfatternes konklusion er at de problemer der af disse elever opleves som sproglige,
snarere bunder i generelle tilpasningsvanskeligheder. Konklusionen
hviler på elevernes sproglige selvkarakteristik, udtrykt i stOrrelsen dialektprocent, og er således behaftet med usikkerhed. Sprogtesten er det
metodisk mest interessante ved elevundersOgelsen, som dog er praget af
en del empiriske svagheder.

Foneldre. Ligesom de to andre spOrgeskemaundersOgelser sOger Elisabeth Hansens foraldreundersOgelse at klarlwgge sprogbrug og attituder
til sprog i Hirtshals-området. SpOrgeskemaet er opdelt i fire sektioner:
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Baggrundsoplysninger
Om forxldre
Om skolen
Om sproget
Sektion D indeholder spOrgsmål om sprogbrug. Resultaterne heraf har
jeg tidligere omtalt: sproglig generationsforskel (s. 67), sprogbrugens
sammenhxng med socialklasse (s. 68) og urbaniseringsgrad (s. 69), forwldrenes overgang til regionalsprog i samtale med bOrnenene (s. 69).
Sektionerne B og C indeholder spOrgsmål om attituder. Der er spOrgsmål om hvilket sprog forxldre bOr tale til deres bOrn, om hvorvidt
dialekten giver problemer i skolen, og om hvilket sprog lxrere og elever
bOr tale i skolen. Det skal tilfOjes at de fleste af forxldreundersOgelsens
spOrgsmål om sprog opstiller en modswtning mellem kun to slags sprog:
dialekt og regionalsprog (kaldt »bysprog«).
FOrst spOrgsmålene om hvilket sprog foreeldrene bOr tale til barnet.
Knap halvdelen af forxIdrene er overvejende enige i at forxIdrene bOr
tale dialekt, godt halvdelen er overvejende enige i at de bOr tale bysprog.
42% er overvejende enige i at forxIdrene ligefrem skal lxre barnet at tale
dialekt. Svarene er regionalt og socialt fordelt efter det forventede
mOnster, altså mest positiv forxldreholdning til dialekten på landet og i
den laveste socialgruppe.
Mere interessant er formldrenes opfattelse af om de selv havde, eller
deres barn nu har problemer i skolen på grund af dialekten. Kun 7%
resp. 1 % har svaret ja på disse to spOrgsmål. Elisabeth Hansen diskuterer i sit bidrag (SSD, s. 165 f.) forskellige årsager til at dette sidste
procenttal er så lavt (kun 5 forxldrepar ud af over 600!). Imidlertid
passer det ganske godt med lxreres og elevers opfattelse af dialektens
betydning for skoleforlObet. Vi kan formulere det samstemmende resultat således:
5. Hverken lerere, elever eller foreldre opfatter dialekten som et viesentligt pedagogisk problem i skolen.
Endelig spOrgsmålene om forxldrenes holdninger til sproget i skolen.
71% af foreeldrene er overvejende enige i at det er skolens opgave at lxre
bOrnene at tale korrekt rigsmål. Derimod er kun 24% overvejende enige i
(og 55% uenige i) at det er skolens opgave at leere bOrnene dialekt.
Svarene fordeler sig regionalt og socialt som ventet (se ovenfor). I
sammenhxng med spOrgsmålene om skolens opgave i forhold til rigsmål/dialekt, bliver forxldrene spurgt om hvilket sprog lxrerne bOr tale i
skolen. 65% er overvejende enige i at alle Ixrere bOr tale rigsmål; endnu
flere mener at dansklwrerne bOr tale rigsmål. Forxldrenes favorisering af
rigsmål som skolesprog er mindre udtalt når det gx1der eleverne. 49% er
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overvejende enige i at eleverne bfår tale rigsmål i alle fag, og også her er
der endnu flere som mener at der skal tales rigsmål i dansktimerne.
Forxldresvarene udviser social variation, men kun når der spOrges om
lxreres og elevers sprog i dansktimerne. - Det fremgår af svarene på to
spOrgsmål om lxrernes forhold tul elevernes sprog at de fleste forxldre
ikke Onsker at lxrerne skal rette bOrnenes evt. dialektale sprog i timerne.
Nok skal eleverne hOre rigsmålet og lxre at bruge det, iseer i dansktimerne, men det skal efter forxldrenes mening ikke ske ved at elevernes
talesprog direkte korrigeres. - Der er hos forxldrene delte meninger om
hvorvidt lxrerne skal opmuntre eleverne tul at bruge dialekt; der er dog
flere uenige end enige. Disse reaktioner kan sammenholdes dels med
forxldrenes reaktioner på spOrgsmålene om skolens opgave i forhold tul
rigsmål/dialekt, dels med lxrernes syn på dialekt som undervisningssprog. Lad os udtrykke resultatet således:
6. Kun få lcerere og forteldre Onsker undervisning på dialekt.

Skriftlig fremstilling
spOrgeskemaundersOgelserne blev både lxrere og elever spurgt om
dialektens betydning for arbejdet med skriftlig fremstilling, mundtlig
fremstilling og lxsning. Svarene giver udtryk for en vis uenighed lxrere
og elever imellem: eleverne afviste gennemgående at dialekten kunne
have nogen betydning i disse sammenhxnge, hvorimod 50-60% af lxrerne mente at arbejdet med skriftlig fremstilling (incl. retstavning) vanskeliggOres hvis eleven taler et dialektprwget sprog. Hirtshals-projektet
omfatter fire punktstudier af de tre ovennxvnte momenter i skolearbejdet. Deraf drejer de to sig om skriftsproget, nemlig Vibeke Sandersen:
Skriftsprog og dialekt, og Hans JOrgen SchiOdt: »Jeg besOger en arbejdsplads».
Vibeke Sandersens undersOgelse gx1der skriftsprogets formelle side:
stavning, grammatik m. v. Hendes hensigt var at finde dialektnedslag i
skolestile skrevet af elever fra Hirtshals Kommune. UndersOgelsens
materiale er 328 slik fra alle skoler i kommunen, dels stue fra folkeskolens afgangsprOve (efter 9. klasse), dels stue skrevet af elever fra 4. og 9.
klassetrin. Materialet er udvalgt sådan at hver enkelt af de implicerede
skoleklasser er reprxsenteret af 8 stile, de 4 skrevet af de (efter klasselxrerens vurdering) mest dialekttalende elever, de 4 andre skrevet af
elever uden noget sxrligt dialektprxg (stadig efter klasselxrerens vurdering). Ved fejltypeanalysen af stilene viste det sig at de dialektalt
betingede afvigelser fra skriftsprogsnormen kun udgjorde en lille del af
det totale antal fejl i stilene. UndersOgelsen blev da udvidet til et bredere
studium af fremstillingsformen i stilene (på skriftsprogets formelle plan).
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Sandersens bidrag i SSD er en forkortet version af en publikation der
dokumenterer den brede undersOgelse (Sandersen 1983). Afhandlingen i
SSD indeholder en registrant over formodet dialektalt betingede afvigelser fra rigssprogsnormen m. h. t. stavning, bOjning, syntaks og sprogbrug (bl. a. ordvalg). I en efterfOlgende kommentar drOftes afvigelsernes
mulige dialektale baggrund, hvorefter en endelig tolkning rubricerer dem
som sikre eller mulige dialektalt betingede fejl. Ved drOftelsen og tolkningen har ca. 70 slik fra Ostdanmark dannet sammenligningsgrundlag.
UndersOgelsen viser at den dialektale fejlprocent (målt som antal sikre
+ mulige dialektfejl pr. 100 10bende ord) er meget lav: 1,4% og 0,38%
for 4. resp. 9. klasse. Det er ca. 1/10 af den totale fejlprocent for de to
klassetrin. Dialektfejlene er i hovedsagen koncentreret om bestemte stile
(hvori afvigelserne dog ikke er gennemfOrt i alle mulige tilfx1de), disse
stile har som regel en hOj fejlprocent hvad Ovrige fejl angår, men det har
også en lang reekke stile uden dialektfejl. DelundersOgelsens hovedresultat er således:
7. Vanskeligheder med skriftsprogets formelle side skyldes nceppe dialekten.

I konferencerapporten s. 236 if. kritiserer Lars Brink Sandersens undersOgelse ret indgående, isar for at tolkningen af stilenes fejl skulle vare
foregået på et vaklende dialektologisk grundlag (oldeforxldrenes dialekt
er brugt som reference i stedet for dagens dialekt); der er efter Brinks
mening kommet for meget med som dialektale afvigelser. Desuden påpeger han med rette de retskrivningsmxssige fordele Hirtshals-eleverne
har på en rxkke konkrete punkter, fx at dialekten i modsxtning til
rigsmålet har h-lyd i hj- og hv-ord. Midt i kritikken kan man glade sig
over at disse indvendinger — hvis de er berettigede — blot stOtter resultatet ovenfor. Vi skal dog tilfOje at der kan have vret sxrlige vanskeligheder for dialekttalende elever på tidligere klassetrin, men at de i så fald
er overvundet i 4. klasse.
Mens Vibeke Sandersen behandler skriftsprogets udtryksside, beskxftiger Hans JOrgen SchiOdt sig i sin undersOgelse med skriftsprogets
indholdsside. Og SchiOdt er den eneste i forskergruppen der graver ned i
sprogets kognitive lag og hermed tager konsekvensen af at et sprog er
andet og mere end grammatik, nemlig et middel til udvikling af forestillinger og begreber. Derved er en dialekt, iflg. SchiOdt, også et st
sprogvaner der afspejler en sxrlig måde at forholde sig på, til sig selv, til
omverdenen og til tilveerelsen. Baggrunden herfor kan vare nogle fxllestrxk i levevilkår og livsstil hos de dialekttalende. Man kan vente at hvis
der tu dialekten er knyttet andre sprogvaner end rigssprogets, vil det vise
sig i indholdet af det som dialektbrugerne siger og skriver.
SchiOdts materiale er 119 stile fra 5. klassetrin, med emnet »Jeg
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bes0ger en arbejdsplads«. De klasser der har skrevet stilen, har fOrst
bes0gt en bestemt arbejdsplads efter lxrerens og elevernes eget valg, og
derefter har man skrevet stil om bes0get. Stilene er analyseret for
subjekt- og objektspecifikationer. Subjektspecifikationer er betegnelser
for den eller de personer eller den gruppe der iagttager, oplever og
fortxller. Objektspecifikationer er betegnelser for elementerne i den
virkelighed der beskrives. Hvis en elev har mange subjektspecifikationer
i sin stil, er det tegn på at han eller hun beskriver ud fra en bred og
varieret vifte af synsvinkler. Hvis en elev har mange objektspecifikationer, tyder det på at han eller hun registrerer sin omverden bredt og
facetteret. Den kvantitative analyse af subjekt- og objektspecifikationer
er således et ambitiOst fors0g på at kvantificere alsidighed, perspektivering og kreativitet! Stilenes subjekt- og objektscoring er sat i relation til
skribenternes data: kOn, standpunkt i skriftlig fremstilling, talesprog
(personoplysninger fra dansklxrerne). Beregningerne viser bl. a. at piger
scorer markant hOjere end drenge og at regionalsprogstalende scorer
klart hOjere end dialekttalende. Og de der taler dialekt, scorer lavere end
de skulle ud fra oplysningerne om kOn og standpunkt i skriftlig fremstilling. Dialektbrugernes standpunkt, bed0mt af lxreren, er altså hOjere
end svarende til den målte alsidighed, perspektivering og kreativitet.
SchiOdt forklarer dette tilsyneladende misforhold med at de dialekttalende elever åbenbart behersker skriftsprogets udtryks side ganske godt,
for dette moment indgår jo også i lxrerens helhedsbedOmmelse af elevens standpunkt i skriftlig fremstilling. Hvis forklaringen er rigtig, skulle
det indebxre at dialektbrugerne gennemgående lzerer at leve op til de
formkrav som det sekundxre sprog, rigssproget, stiller (det var jo også
Vibeke Sandersens resultat), men at dialektens sprogvaner overlever og
sxtter sig igennem i et deficit hvad det indholdsmxssige angår, altså:
8. Det ser ud til at vanskeligheder med skriftsprogets indholdsside kan
skyldes dialekten.
Der er nogle tvivlsomme punkter i SchiOdts metode. Bl. a. indgår stilenes lxngde ikke i beregningerne. Hvis en stil er lxngere end en anden,
har den vel også hOjere subjekt- og objektscoring. For Ovrigt ville det
vxre spxndende at se om variablen stillzengde korrelerer med de tre
ovennxvnte personvariable, jf. den evige diskussion mellem lxrer og
elever om en stils lxngde er et kvalitetskriterium. Jeg synes denne
variabels rolle i spillet er uafklaret. Et andet diskutabelt punkt er at
SchiOdts korrelationer mellem scoring og elevsprog står og falder med
om lxrerne har bed0mt elevernes sprog (i skolen?, i hjemmet?) korrekt.
SchiOdts rxsonnementer forudsxtter at oplysningerne om elevsprog
gx1der hjemmesproget (det primxre sprog), men for det fOrste specificeres dette ikke på spOrgeskemaet til lxreren, og for det andet er
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lzererens skOn naturligvis behxftet med almindelig usikkerhed (det ser
dog rimeligt ud at ingen af eleverne angives at vxre rigsmålstalende; men
i lzererundersOgelsen angiver 32% af lxrerne at halvdelen af deres elever
eller flere taler rigsmål!).
I et videre perspektiv er det mere afgOrende at der i SchiOdts afhandling i SSD er en postuleret forbindelse mellem på den ene side den
foretagne måling af stilenes specifikation inden for isxr det substantiviske og pronominale ordforråd og på den anden side afhandlingens
prxcisering af begrebet sprogvaner. Jeg citerer: »Hvad disse sprogvaner
går ud på? Skriftsproget fremmer en profileret jeg-position, bencevnende
udtryk, specifikationer og en ordklassefordeling med vov på substantiv
og pronomen. Dialekten fremmer en uprofileret man (=jeglvi) position,
beskrivende udtryk, sammenfatnin ger og en ordklassefordeling med
viegt på verbum og pronomen« (SSD, s. 297). Desuden kan neevnes
adskillige formuleringer om at dialektens gloser iszer skulle henvise til
synlige og erfarede forhold i nxrmiljOet og således kategorisere anskueligt og konkret, hvorimod rigssprogets gloser i hvidere grad skulle referere
til forhold uden for erfaringsområdet og dermed kategorisere mere abstrakt. Der er som nwvnt ikke empirisk belxg for SchiOdts definition af
de to st sprogvaner (og det vedgår han også klart i populariseringen af
SSD). Men hans synspunkter tegner omridsene af en deficit-hypotese
om dialekten i forhold til rigssproget, at dialekten med andre ord skulle
vxre et mindre velegnet kognitivt instrument end rigssproget. Selv om
man som SchiOdts kritiker, Geirr Wiggen (se konferencerapporten), vil
fastholde at sprogforskelle er sprogforskelle og ikke kognitive forskelle
(differens-hypotesen), må diskussionen om dialekt og rigsmål i skolen
også tage hensyn til et forhold som jeg har vret inde på tidligere, nemlig
at dialekter i dagens samfund også er sociolekter. Vi ved at dialekt iswr
tales i de lavere socialgrupper, og vi ved også at bOrn herfra statistisk set
klarer sig dårligst i skolen. Hvis SchiOdt havde haft socialklasse blandt
sine personvariable, kunne han sikkert have påvist dette. Men hvordan
kan vi da isolere dialekten som faktor i det almindelige sociale sprogbillede, og hvilken betydning for skoleforlObet har overhovedet elevens
sprog i forhold til andre socialt betingede faktorer? Hermed er vi dybt
inde i den problematik som det danske Projekt Skolesprog (1979) har
taget op.

Mundtlig fremstilling
Hirtshals-projektet omfatter også en undersOgelse af mundtlig fremstilling. Herom skriver Ingeborg Appel i sit bidrag, Gruppesamtale i en 6.
klasse. Appels plan var at undersOge dialektens betydning for klassesamtalen på baggrund af materiale fra en rxkke klasser, men da der viste sig
6-849076 So. Landsmål
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at vxre så få dialekttalende elever i skolerne, besluttede hun i stedet at
studere gruppesamtalen fra et mere a1ment sprogpxdagogisk synspunkt
(hvilke sproglige funktioner er vazsentlige for det vellykkede gruppearbejde, og hvordan skal balancen mellem dem vxre?). Hendes primxre
materiale er båndoptagelser af fem gruppe samtaler, og det lille materiale
begrxnser naturligvis rxkkevidden af resultaterne. tt af dem er at der
ikke synes at vxre nogen sammenhxng mellem elevernes dialektprxg og
deres muligheder for at fungere i en gruppe. Men undersOgelsen har altså
et ikke-dialektrelevant sigte, og under alle omstxndigheder gyir det meget spinkle materiale ovenstående resultat nxsten uinteressant. Appels
undersOgelse er imidlertid vxrdifuld i pedagogisk henseende.

sning
Det sidste bidrag i SSD er Lene Wien Udtale og Iceseudvikling. Hun
har undersOgt om »lxseindlxringen vanskeliggOres hvis eleven taler et
dialektprxget sprog«. Det var &I af lxrerenquetens påstande; der var
ingen klar tendens i lxrernes reaktioner på påstanden (nxsten lige mange
»overvejende enige« og »overvejende uenige«), men der var påfaldende
mange »ved ikke«-svar (23 %). Gimbel mener (SSD, s. 69) at den hOje
»ved ikke«-procent kan tolkes som udtryk for enten at mange Ixrere
ikke kender tul nogen beviser for om påstanden er rigtig eller forkert,
eller at de ikke tidligere har txnkt over om dialektprwget sprog kan
påvirke lxseindleeringen. Hvis de ikke har txnkt over det fyk, kan det for
så vidt godt undre, eftersom sammenhxngen mellem talesprog og skrift
spiller en afgOrende rolle i al lxseindlxring (af bogstavskrift) uanset
metode: bogstaverne henviser jo til talesprogets lyde, hvorfor der i
princippet er faste regler for forbindelsen mellem ordenes stavemåde og
deres udtale. Som bekendt er afstanden mellem skrift og udtale ret stor i
dansk, og spOrgsmålet er nu om afstanden mellem Hirtshals-dialekten og
dansk skrift er endnu stOrre, for i så fald kunne dialekttalende elever i
Hirtshals-området txnkes at vzere ekstra handicappede når de skal here
at hese. Det fremgår af Lene M011ers afhandling at rigsmålets og vendelbomålets afstand tul skriftsproget er sammenlignet, og med det overraskende resultat at der ikke er nogen srlig forskel: »Der er forskel i
relationerne, men intet, der tyder på, at disse forskelle skulle vxre stOrre
eller flere mellem dialekt og skrift, end tilfx1det er for nyere rigsmål«
(SSD, s. 363). Jeg synes at M011er burde have redegjort mere udfOrligt
for dette vigtige punkt end det er sket.
De sproglige forudsxtninger skulle således ikke kunne belaste dialektbrugernes lameudvikling i nogen sxrlig grad. Om dette alligevel er tilfxldet, er sOgt belyst ved en lxseprOveundersOgelse. Denne omfattede ca.
350 elever fra 1. og 2. klassetrin, altså elever på lxseudviklingens begyn-
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derstadium hvor lxsningen oftest er middelbar, dvs, at den foregår på
gloseniveau, under anvendelse af reglerne for omsxtningen mellem bogstaver og lyde. Lxsetesten var for 1. klasse en bogstavkendskabsprOve,
for 2. klasse to ordstillelxseprOver. Besvarelserne er bed0mt efter en
standardiseret procedure, og prxstationerne er sat i relation tu elevernes
talesprog som oplyst af deres danskIxrer. De to sproggrupper der er
sammenlignet, er elever der taler regionalsprog (kaldt »lettere egnsprreget sprog«) både i hjemmet og i skolen, og elever der taler »udprxget«
dialekt i hjemmet. Sammenligningen viser at der ikke kan påvises nogen
sammenhxng mellem dialekt som hjemmesprog og dårlig lxseudvikling,
alt så:
9. Vanskeligheder med kesning skyldes nbeppe dialekten.
Det virkelig problematiske ved Lene 1\4f/filers metode er at bestemmelsen
af den enkelte elevs talesprog udelukkende baseres på oplysninger fra en
lwrer, der kun har kendt eleven nxrmere i få måneder resp. lidt mere end
et år, men alligevel skal tage stilling til om eleven mon taler udprxget
dialekt — i hjemmet! Lene M011er betoner efter min mening ikke denne
kolossale usikkerhedsfaktor tilstrxkkeligt. Det er i det hele taget karakteristisk for hendes bidrag i SSD at empirien behandles stedmoderligt i
forhold til den i Ovrigt meget kompetente teoretiske redegOrelse for
Ixseproces og lxseudvikling.
At ovenstående resultat trods alt har noget for sig, argumenterer
forfatteren for ved at henvise til bl. a. resultaterne af andre undersOgelser
samt ovennxvnte sammenligning af rigsmålets og vendelbomålets afstand til skriftsproget. Hun får desuden stOtte af Ingvar Lundberg der
mener at »dialektens eventuella handikapp [kan betraktas] som ett försumbart problem i relation till den stora mentala revolution som krävs av
alla barn för att erövra skriftspråket« (konferencerapp., s. 205). Han
peger desuden på at dialektens korrelation med lav socio0konomisk
status er 6.1 blandt flere faktorer som må bringes under kontrol ved
videre undersOgelse af dialektens betydning for lxseindlxringen.

Afslutning
Jeg har hermed gennemgået den store Hirtshals-undersOgelse, dens metoder og resultater. Der er tale om et imponerende sprogvidenskabeligt
forskningsarbejde, både i omfang, bredde og effektivitet. I 10bet af blot
to år har en stOrre forskergruppe i fxllesskab planlagt, udfOrt og beskrevet dette omfattende dialektsociologiske projekt, omfattende ikke
mindst hvad angår den lokale ber0ringsflade: over 2 000 indbyggere i
Hirtshals Kommune har man vret i kontakt med, Ixrere, elever og
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forxldre. Disse har leveret projektets materiale, i form af båndoptagelser, spOrgeskemaoplysninger m. m.
Det er ofte ret let at kritisere konkrete eksempler på sociolingvistisk
empiri (feltarbejde og behandling af indsamlet materiale). Og som det er
fremgået, er jeg faldet for denne fristelse flere gange, iszer ved omtalen af
de delundersOgelser der drejer sig om sprogbrug. Men det skal også
kraftigt understreges at sociolingvistisk arbejde tit er utaknemmeligt
fordi det i så udprxget grad er underkastet praktiske, herunder ressourcemxssige, begrxnsninger som ikke kan overskues fra skrivebordet. En
efterkritik kan derfor nemt få en bagklog, ideal karakter. Men efter at
dette er sagt, vii jeg godt fremture, og sammenfatte min kritik af projektets metoder. Min alvorligste indvending mod de anvendte metoder er at
beskrivelsen af sprogforholdene i Hirtshals-området i så vid udstrzekning
hviler på andenhåndsoplysninger (fra spOrgeskemaer) og ikke direkte
iagttagelser (af bl. a. skolesprog), evt. ved hjx1p af båndoptager. Dette
misforhold har vel bl. a. ressourcemxssige årsager, men skyldes måske
også at der som referencegrundlag for indsamlede sprogprOver ikke
eksisterede en grundig lingvistisk beskrivelse af den interindividuelle
sprogvariation (dialektudjoevningen) i Hirtshals, af den type som jeg selv
har udarbejdet for stationsbyen Vinderup i Vestjylland (Kristensen 1977
og 1980). Dette var i hvert fald problemet for JOrn Lund da han skulle
konstruere sit dix-instrument. Men generelt har det manglende lingvistiske grundlag stzerkt medvirket til at projektets sproglige beskrivelsesmodel (hvor mange og hvilke sprogarter?) er uafklaret. Hertil bidrager
også de skiftende betegnelser for sprogarterne, og den sikkert varierende
opfattelse af hvad etiketterne »dialekt«, »dialektprxget sprog«, »vendelbomål «, »lettere egnsprxget sprog«, »regionalsprog«, »bysprog« osv.
dzekker over, hos de forskellige grupper der deltog i spOrgeskemaundersOgelserne.
Imidlertid kan netop jeg bevidne hvor arbejdskrxvende det er at
tilvejebringe en lingvistisk beskrivelse af den sproglige variation i et
sprogsamfund. Jeg vil derfor skitsere et undersOgelsesdesign der samtidig med at det imOdekommer noget af den kritik man kan rette mod
Hirtshals-projektets metodik, også er nogenlunde realistisk. Udgangspunktet skulle vxre en ret grundig undersOgelse af sprogbrugen hos
eleverne i et par udvalgte klasser (på fx 6. eller 7. klassetrin), belyst fra
flere sider. De enkelte elevers sprogbrug i klassesamtalen skulle bestemmes, simplest ved impressionistisk bedOmmelse over flere skoletimer udfOrt af en eller flere observatOrer (med et godt kendskab til
sprogvariationen på egnen, evt. indhentet ved analyse af et mindre
båndmateriale), mere raffineret ved optagelser på 4-spors båndoptager
(Projekt Skolesprog 1979: 39). Denne bedOmmelse af de enkelte elevers
skolesprog skulle så sammenlignes med for det fOrste lzerernes bed0m-
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melse heraf. Man ville herved få et indtryk af pålideligheden af lxreres
oplysninger om deres elevers sprogbrug. For det andet skulle observatOrernes bedOmmelse (evt. bestemmelsen på grundlag af båndmateriale)
sammenlignes med elevernes bedOmmelse af deres eget skolesprog, helst
ved en test i stil med den som Nyberg og Baumann Larsen anvendte (tre
sprogprnver: 6.1 med yngre dialekt, 6.1 med mxrkbart lokalpraget regionalsprog, og 6.1 med lettere lokalprxget regionalsprog, alle indtalt af
skoleelever). Sammenligningen af de to bedOmmelser ville give information om elevernes sikkerhed i at bedOmme deres eget sprog. Endelig
skulle også elevernes foraldre bedOmme deres bOrns sprog dels i hjemmet, dels ude blandt fremmede. Disse oplysninger sammenholdt med de
Ovrige bedOmmelser kunne danne basis for en udveelgelse af elever tul et
nxrmere systematisk studium af kodeskift (jf. Normann JOrgensens
delundersOgelse).
På denne måde ville man, samtidig med at man fik et klart indtryk af
elevernes sprogbrug, i hvert fald i skolen, få en afgOrende kontrol på om
lxreres, elevers og forwldres oplysninger om elevsprog er tul at stole på.
I bekrxftende fald skulle undersOgelsesfeltet udvides tul at omfatte flere
elever selvfOlgelig, men også andre emner som skriftlig fremstilling og
lxsning, hvor man jo må bygge på viden om elevernes sprog både i
skolen og i hjemmet. Den beskrevne fremgangsmåde krzever et snavert
samarbejde mellem forskerne i udgangspunktet, men åbner derefter for
mere individuel udfoldelse.
Selv om man kan kritisere projektets metoder, både hvad angår det
fielies opleeg og de enkelte delundersOgelser, tegner projektets hovedresultat sig med stor tydelighed og sikkerhed, i kraft af at nxsten alle
enkeltresultater peger i samme retning:
10. Sprogforholdene i skolen er ret konfliktfri og uproblematiske, både
som de opfattes af lcerere, elever og forceldre, og som de fremtrceder
i Ovrigt.

Denne tilsyneladende så fredelige sameksistens mellem forskellige
former for dansk gx1der en egn hvor dialekten traditionelt har stået
forholdsvis starkt, men nu er under kraftig udjavning hos bOrnene og
den yngre generation. Men selv under denne radikale omformning fra
dialektsamfund tul fxllessprogssamfund prxges sprogforholdene åbenbart af ro og harmoni. Man kan tale om sprog i kontakt, men nwppe om
sprog i konflikt.
Det er rigtigt (som påpeget af bl. a. Bengt og Ing-Marie Loman samt
Geirr Wiggen i konferencerapporten) at en undersOgelse af Hirtshalsprojektets dimensioner og med et så forholdsvis entydigt resultat vii få
sprog- og skolepolitiske Niger. Tank blot på hvordan et komplekst og
usikkerhedsbehxftet forskningsresultat nasten uundgåeligt bliver for-
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enklet og potenseret, ja undertiden mytificeret, i formidlings- og populariseringsprocessen! Den korte og populare form som må anvendes i
henvendelser til offentligheden, delvis også til leerere og myndigheder,
kreever nu engang sine ofre, noget som jeg også tror nogle af projektgruppens medlemmer har erfaret under deres i Ovrigt dygtige formidling af
undersOgelsens resultater og perspektiver i aviser og tidsskrifter. Det
bestående indtryk af Hirtshals-undersOgelsen hos offentlighed, padagoger og skolemyndigheder bliver måske derfor dette dogme:
11. Dialekten er ikke noget problem i skolen.
Men her er det vigtigt at slå fast at undersOgelsen er gennemfOrt i
Hirtshals Kommune, Vendsyssel, Danmark, og at dens resultater fOlgelig ikke kan generaliseres til at galde alle steder i Skandinavien, ja heller
ikke egne i Danmark hvor den lokale dialekt afviger mere fra rigsmålet
og står stwrkere end dialekten i Hirtshals-området. Desuden er den
pedagogiske og socialpsykologiske virkelighed i kommunens skoler ikke
helt så problemfri som dogmet ovenfor giver udtryk for. Der har fx vist
sig visse tegn på at dialekttalende elever ikke helt sjaldent har faglige
vanskeligheder i dansk (iflg. larerne), at dette isar galder indholdssiden
af skriftlig fremstilling (iflg. SchiOdts delundersOgelse), og at sprogdrillerier forekommer (iflg. eleverne). Er dette kun krusninger på den rolige
sproglige overflade, eller ligger det dialekttalende mindretals problemer
og konflikter så godt gemt i dybet at man ikke har kunnet få Oje på dem?
Jeg kan få Oje på ét forhold som forskergruppen ikke skanker srlig
opmarksomhed: gruppen af ensproget dialekttalende er ikke så lille som
man gerne vil gOre den til. Lund fandt blandt de elever som han interviewede, 9% med starkt lokalprag i udtalen. Nyberg og Baumann
Larsen fik en noget lavere procentandel ensproget dialekttalende, muligvis fordi den »yngre« dialektprOve som eleverne skulle tage stilling til
ved den sproglige selvkarakteristik, stammede fra en 40-årig mand.
Safter vi antallet af ensproget dialekttalende elever i Hirtshals Kommunes skoler til mindst 5%, måske 10% eller mere, er der tale om en
mindretalsgruppe som ikke kan negligeres. Mine undersOgelser af sprogforholdene i Vinderup (Kristensen 1980: 117) tyder også på at der i de
danske skoler, selvfOlgelig kun dem der ligger i dialektområderne, går ret
mange elever som ikke har lart at tale rigssprog og nappe heller larer
det, i al fald ikke i skolen. Det betyder at skolen i disse tilfeelde ikke 10ser
sin opgave sådan som den er defineret på papiret, i Ovrigt med stOtte af
både foraldre og lwrere i Hirtshals (jf. de to spOrgeskemaundersOgelser,
se s. 77 resp. 74). Op mod halvdelen af lxrerne erklwrer jo også at de
ikke gyir noget aktivt for at here deres dialekttalende elever rigssproget
(s. 74), og her får de så opbakning af de fleste foraldre som ikke vil have
at larerene retter på bOrnenes dialektale sprog i timerne (s. 78)! Der er
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altså en modsatning mellem skolens officielle mål og skolens praksis, og
en tilsvarende ambivalens i holdninger hos foreeldre og larere. Når jeg
har trukket dette forhold frem, er det også for at pege på at normeringspresset mod dialekten i Hirtshals-skolerne er mildt, navnlig hos de
unge larere (s. 74). Larerenes tolerante holdning over for dialekten
hanger sikkert sammen med at de gennemgående er opvoksede og
uddannede i Vendsyssel eller det Ovrige Jylland.
Denne larertolerance, i forbindelse med det almindelige billede af
konfliktfri og uproblematiske sprogforhold i skolerne, gOr det selvfOlgefig svart at opstille et padagogisk handlingsprogram i forlangelse af
Hirtshals-projektet. Det forsOger afhandlingerne i SSD da heller ikke,
stort set. Jeg vii derfor vende mig til hvad der efter projektets afslutning
er kommet frem om en praktisk-pedagogisk opfOlgning. Larerunders0gelsen viste bl. a. at de fleste laerere er positive m. h. t. at inddrage
dialekten i danskundervisningen, men negative m. h. t. at undervise på
dialekt. ForaldreundersOgelsen viste at der blandt foraldrene ikke er
nogen srlig stemning for at bOrnene skal lare at tale dialekt i skolen,
man mener det er hjemmets opgave. Sympatien og respekten for dialekten er sikkert en del af baggrunden for et forslag om at lade en orientering om dialekten og de lokale sprogforhold vare et vigtigt led i undervisningen i lokalhistorie og -kultur. Der tankes udarbejdet arbejdshafter til
eleverne, larervejledning med bl. a. en grammatik over vendelbomålet,
tekstsamling og lydbånd til brug i undervisningsforlOb som »Da foraldrene var bOrn«, »Hirtshals/Vendsyssel i digtningen« og »Dialekt og
kultur. Vi taler og lever forskelligt«.
Der er ikke tale om en intensiv undervisning i dialekt, et sprogligt
genoplivningsforsOg (sådan som forslaget blev lanceret af pressen). På
den anden side kan en overbetoning af den historiske dimension fOre til
at dialekten gOres til pittoresk fortid, det er den trods alt ikke endnu.
Beskeeftigelsen med dialekten skulle gerne, som i sidstnavnte forl0b,
kagge vagten på at dialekten er en levende, funktionsduelig sprogvariant
i et stOrre mOnster og at det er en menneskelig rigdom at kunne udtrykke
sig på flere sprog.
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Summary
Kjeld Kristensen, Dialect and schools in Denmark. A critical presentation of a
dialect sociological study
In Denmark the old dialects are in the process of being replaced by local variants
of standard Danish, i.e. regional standards. Schools tend to standardize usage.
But it is only in the last ten to fifteen years that linguistic research has started to
show an interest in the impact of dialect on the educational process, that is to say
the question of whether or not dialect handicaps the schoolchild. 1983 saw the
completion of a large-scale study of the relationship between education and
dialect in the Hirtshals district of northern Jutland; this district, which includes
the port of Hirtshals (with around 6,900 inhabitants), is situated in a part of
Denmark where the dialects are comparatively weil preserved. The study was
conducted by a research team consisting of Ingeborg Appel, JOrgen Gimbel,
Elisabeth Hansen, Jens Normann JOrgensen, Erik Larsen, Mogens Baumann
Larsen, JOrn Lund, Lene ~ler, Magda Nyberg, Vibeke Sandersen, and Hans
JOrgen SchiOdt, most of them at the Danish School of Education, Copenhagen.
The findings of their study were presented in eleven theses, but in this article
they are reviewed with reference to a number of themes.
Speech—direct observation. Systematic observations of authentic school language were not included in the study. However, Lund did record the language
used by around 100 pupils in an interview situation. Each recording was analysed
with regard to four linguistic features; the results of this analysis were expressed
in terms of a number, a dialect index, which was viewed as a gauge of the
dialectal nature of the school language of the pupil concerned. Lund's most
important finding was:
As a school language, dialect is rapidly on the decline, but pronunciation
retains its local character.
Speech—indirect observation. Lund's findings tie in reasonably weil with some
of the results obtained from the three questionnaire surveys conducted as part of
the project. One questionnaire (compiled by Gimbel) was administered to teachers, one (by Nyberg and Baumann Larsen) to pupils in grades 5 to 10, and one
(by Hansen) to parents of children at kindergarten and in grades 1 and 2. The
pupil survey also included a test in which children were asked to assess their
own language in relation to four specimens of speech played to them. Among
other things, the three questionnaire surveys and Lund's study shed light on
speech in relation to a number of demographic vaiiables: age, socio-economic
group, urbanization, and sex. The two clearest and most interesting results were:
Pupils' speech is much less dialektal than that of their parents.
Girls and women's speech is less dialectal than that of boys and men.
Bilingualism—code-switching. This issue was mainly studied using the questionnaire method. However, JOrgensen made recordings of twenty-five adult dialect
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speakers in two situations: reading aloud and in group discussion with other
dialect speakers. He found bilingualism among some of the middle-aged participants. In their pupil survey, Nyberg and Baumann Larsen found almost 70 per
cent of pupils to be bilingual; however, their method is open to criticism.
Teachers and parents stated that there were relatively few bilingual pupils. These
observations can be summarized as follows:
Bilingualism does not appear to be particularly widespread among pupils.
Dialect at school—attitudes. The main purpose of the three questionnaires was
to find out teachers', pupils', and parents' views of the impact of dialect on the
educational process. Here are some of the results: Some 70 per cent of the
teachers did not believe that the dialectal character of pupils' language affected
the benefits they derived from school lessons. Around 40 per cent of teachers
stated that they did not attempt to teach dialect-speaking pupils to speak standard Danish. Almost every teacher rejected the idea of teaching in dialect. Most
teachers believed that schools should give pupils an opportunity of becoming
bilingual.—In general, pupils said that they did not have problems with their
school subjects as a result of dialect. 28.5 per cent of them believed that pupils
were teased because of their language. The answers given to other questions
might be taken to suggest that on the whole this group of pupils felt unsure of
themselves because of their linguistic background, but their assessments of their
own language did not differ from those of other pupils. Their adjustment problems were of a general nature rather than language-related.—Only 1 per cent of
parents stated that their children had problems at school because of their dialect.
Most parents fett that schools should teach children to speak standard Danish. A
minority, 24 per cent, believed that it was the job of schools to teach children
dialect.—The main findings of the three attitude studies were:
Neither teachers, pupils, nor parents regard dialect as a major educational
problem.
Few teachers or parents want school lessons to be taught in dialect.
Written language. Two sample studies were conducted to investigate the impact
of dialect on pupils' written language. Sandersen examined over 300 essays,
written by pupils in grades 4 and 9, for the effects of dialect on forma! features of
the written language. A very low percentage of dialect-related errors was found.
The main conclusion was:
Difficulties with formai aspects of the written language can hardly be attributed to dialect.
SchiOdt's study concerned the content side of the written language. His material
comprised over 100 essays by fifth-grade pupils. The essays were analysed as
regards expressions for the person or persons observing and narrating and for
elements of the real world being described. SchiOdes calculations showed that
dialect-speaking pupils attained much lower scores than those who spoke the
regional standard. SchiOdt explains this—rather boldly—in terms of dialectal
usage being reflected in a deficit as regards content. His conclusion can be
expressed as follows:
It would appear that difficulties with content aspects of the written language
can be attributed to dialect.
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Oral presentation. Appel made a study of group discussions from a general
language-teaching point of view. One of her findings was that there did not
appear to be any link between the dialectal character of pupils' language and
their ability to function in a group. But only a small amount of material was
studied.
Reading. M011er's study of the relationship between speech and the development
of reading skills involved around 350 pupils in grades 1 and 2. The reading tests
carried out revealed no connection between dialect being spoken at home and
poor reading development, but the key information about what language pupils
used at home was provided by their Danish teachers—a dubious method. The
conclusion arrived at in the study was:
Difficulties in reading can hardly be attributed to dialect.
The Hirtshals study is an impressive piece of linguistic research in terms of its
scale, breadth, and effectiveness. The methods used are open to criticism—for
example, it might be objected that the linguistic situation in the Hirtshals area is
described largely on the basis of second-hand information rather than direct
observation—but since almost all the individual findings point in the same
direction, the main conclusion of the study can be stated very clearly and
confidently:
The language situation in schools is fairly free from conflict and problems,
both as seen by teachers, pupils, and parents, and as revealed in other ways.
However, this conclusion should not be generalized and taken to apply to all
places in Scandinavia.
In the final section of the article an alternative research design is outlined,
attention is drawn to those pupils who are monolingual dialect-speakers (around
10 per cent), and an account is given of the follow-up of the study in the practical
educational context.

Folkliga hotelser
Sammanställda av Bengt af Klintberg

Förord
De traditionella hotelserna har hittills varit en av folkdiktningens förbisedda genrer. Den samling texter som publiceras på de följande sidorna
är mig veterligen den första i sitt slag i Sverige. Mitt intresse för folkliga
hotelseramsor väcktes, när jag gick igenom ett omfattande material av
rim och ramsor, som hade sänts in till kvällstidningen Expressens tävling
»Gatrimmet» hösten 1978. Där mötte jag för första gången ett antal
uttrycksfulla hotelseramsor på stockholmsslang. De kunde låta så här:
»Akta're så du inte åker på en tjolablängare mellan lysmaskarna så du
kolar vippen på stampen och Var åka plingplingdroska till Sabbs pusselavdelning. » (»Sabb» är en förkortning av Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.) Jag lät fyra sådana texter ingå i det urval som jag publicerade
1980, »Hallå där — köp blåbär!» (s. 222-223). Boken gav upphov till en
efterskörd, innehållande ytterligare ett par stockholmska hotelseramsor,
som har tryckts i tidskriften Rallarros nr 1, 1981.
Den 11 december 1982 infördes i Expressen en av mig författad och av
redaktionen förkortad och delvis omarbetad artikel med rubriken »Hota
— och vinn». Den åtföljdes av ett upprop, där läsarna ombads att sända in
traditionella hotelser. Cirka 200 personer hörsammade kallelsen. En del
av breven infördes i Expressen, i regel redaktionellt bearbetade, lördagarna 18.12.1982 och 8.1, 15.1, 22.1, 29.1, 5.2, 12.2, 19.2, 26.2 och
5.3.1983. En summerande artikel av mig var införd 19.3.1983. Jag redogjorde där för vilka traditionella hotelser som av breven att döma var de
mest utbredda i Sverige. Avslutningsvis tillät jag mig att spekulera över
ramsornas funktion:
»Man kan lätt få för sig att dessa skräckinjagande ramsor har varit
inledningen till fruktansvärda råkurr. Men breven talar så gott som aldrig
om några storsmockor. I stället verkar det som om de har använts för att
man ska slippa gå till handgripligheter. Och ibland har de rent av fått
striden att upphöra.»
Trots mina uppmaningar sparade man på Expressenredaktionen inte
de brev som publicerades under december och januari. Dessa finns
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således endast bevarade i sin tryckta version. Ett par veckor efter det att
insamlingen var avslutad tog jag åter kontakt med Expressens redaktion
för att höra om ytterligare några brev hade kommit in. Det hade det —
men de hade slängts. »Det var ju ungefär samma ramsor som i de tidigare
breven», tyckte den redaktör som jag talade med. Han hade ingen
förståelse för att det kunde vara av värde att ha flera belägg för en och
samma hotelsetyp.
Samlingen »Folkliga hotelser», bestående av 209 brev av 193 brevskrivare, överlämnades till Nordiska museet och accederades i juni 1983
under nummer KU 8483. Breven är ordnade alfabetiskt efter brevskrivarnas efternamn. Samlingen förvaras i Nordiska museets folkminnessamling på Norr Mälarstrand 6 i Stockholm. En sammanställning av
hotelseramsor sändes i juli 1983 direkt till mig av en Expressenläsare,
John Augustsson, som ursprungligen hade tänkt skicka in den till Expressen men av olika anledningar inte gjort detta. Den har accederats
separat på Nordiska museet under nummer KU 8492 men förvaras
tillsammans med de övriga breven i pärmen »Folkliga hotelser».
Huvuddelen av de följande texterna — de som har informantens namn
och hemort som enda källhänvisning — utgörs av brev som sändes till den
ovannämnda insamlingen av hotelser i Expressen. Dessa texter har
kompletterats med hotelseramsor som jag har funnit i äldre källor, främst
serien Albert Engströms »gubbar» (20 volymer) och materialpublikationer i Svenska landsmål och svenskt folkliv. Många av Engströms
skämtteckningar bygger som bekant på traditionella kvickheter, som han
som Strixredaktör fick ta emot av läsekretsen. Mindre bekant är att
Engströms version i sin tur ofta har tagits upp i den muntliga traditionen.
Bland de brev som sändes in till Expressen fanns t. ex. tre olika versioner av den blomstrande harang som avlossas av en dryckeskämpe när
hans kumpan har förlagt deras gemensamma motbok (nr 18).
Grundaren av Svenska landsmål J. A. Lundell hade som en av sina
ambitioner att materialpublikationerna i hans tidskrift skulle ge fullständigast möjliga bild av »språket som konst» (denna rubrik förekommer
t. ex. i SvLm IX: 1, s. 623). Därför har också flera av de textsamlingar
som kom ut under hans redaktörskap en avdelning »Okväden» eller
»Ovett», som även upptar hotelser. Jag har påträffat traditionella hotelser i följande samlingar: Hilda Lundell och Elise Zetterqvist, Folkminnen från Kläckeberga ock Dörby (SvLm IX: 1), E. H. Lind, Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt (SvLm XI: 2), Ruben G:son Berg,
Skolpojks- ock studentslang (SvLm XVIII: 8), Emil SvenAn, Ordspråk,
ordstäv ock talesätt från nordöstra Småland (SvLm 1904) och E. G.
Sahlström, Fryksdalsmål (SvLm B 14).
»Okväden» och »Ovett» är samlande termer för olika former av verbal
aggression, förutom hotelser t. ex. förbannelser och förolämpningar. 1
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det följande urvalet finns bara hotelser om fysiskt våld medtagna. För
det mesta riktar sig den hotande direkt till en annan person, men någon
gång kan en välkänd hotelsetyp även uppträda i indirekt form som en
önskan om att kunna tillfoga någon fysisk skada. Mina källor innehåller
emellertid många olika hotelser som inte har tagits med i det föreliggande
urvalet. Om någon säger: »Jag ska slå dej på käften, så du blör!» så är
detta visserligen hotfullt nog, men yttrandet kan inte sägas tillhöra
folkdiktningen. Det gör däremot enligt min mening alla de hotelser där
metaforer, komiska överdrifter och andra speciella stildrag har utnyttjats. De kan se ut som följande ramsa: »Passopp din stropp så du inte
åker på en smäll så tänderna går i vaktparad ur arslet på're» (nr 34). Vi
möter här inrim (passopp din stropp) och en traditionell, komiskt överdriven bild (tänderna ska gå i vaktparad ut genom arslet).
I jämförelse med mycken annan folkdiktning i det lilla formatet, t. ex.
ordspråk, kännetecknas hotelserna av ett improviserat drag. Det finns
traditionella hotelsetyper, men det finns också hotelser som är ögonblickets ingivelser, ett uttryck för upphovsmannens skapande fantasi snarare än för traditionen på området. Jag har sett som min uppgift att i den
följande samlingen främst visa vilka traditionella hotelsetyper som existerar. Åtskilliga mera individuella skapelser lämnar jag därför (inte utan
saknad) utanför. Den intresserade hänvisas till brevsamlingen i Nordiska
museet och till textsamlingarna i Svenska landsmål (särskilt uppfriskande är E. H. Linds värmländska »okväden» i SvLm XI: 2).
Vid dispositionen av texterna har jag tagit fasta på att de genomgående
är uppbyggda av formelaktiga uttryck, som ibland uppträder ensamma,
ibland i kombination med andra. De rubriker som jag har satt ut kan
kallas hotelseformler. Under dem är de texter sammanförda som innehåller formeltypen i fråga. Där finns också korshänvisningar till de
sammansatta hotelser i vilka formeln ingår.
En mindre del av de insända breven publiceras i sin helhet under ett
nummer, trots att de hade kunnat delas upp och föras in under flera olika
rubriker. Jag har emellertid ansett att det i vissa fall är av intresse att se
hur brevskrivaren själv presenterar sitt material.
Ytterligare hotelser av formelaktig karaktär finns antagligen att hämta
såväl i den muntliga traditionen som i litterära källor av skilda slag. Om
någon av denna tidskrifts läsare kan lämna uppgifter om hotelseramsor,
så mottar jag dem med största tacksamhet. Uppgifterna kan sändas till
Bengt af Klintberg, Dialekt- och folkminnesarkivet, Östra Ågatan 27,
753 22 Uppsala.
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Texter
Andra bullar
Här är några hotelser som min mamma brukade använda mot oss barn
när vi var små. Hon är i dag 62 år och har bott i Törebodatrakten i
Västergötland hela sitt liv.
»Stick te't! Då sa (= ska) du få se på andra bullar» (alt. »smaka på
andra bullar») eller »Stick te't! Då sa du få se på andra takter».
Detta sade hon när vi varit på väg att göra något som hon ville
förhindra.
»Om I ente gör som jag säjer, sa I få se på annan räv att tjuta i.»
»Akta dej! Jag ä ente å leka mä.»
»Ta rättning, sade jag.»
Det sista sagt när hon ville få oss att lyda.
Ing-Marie Jonsson, Bromma
Bli som en varg
Min mormor Elin, som var född 1885 och kom från Grava socken i
Värmland, hade en del härliga hotelser, som hon använde mot oss under
vår barndom i Karlstad på 40-50-talet. En lät så här:
»Ja ska stryk te dej så du blir som en varg!»
En annan:
»Ja ska stryk te dej så du fastner i vägga!»
Ännu en:
»Ja ska ta den ene å stryk te den andre mä!»
Gudrun Landberg Sahlberg, Göteborg
Aldrig höra gök mer
»Ja ska ge dä en, så du allri hör gök mer.»
Hilda Lundell och Elise Zetterqvist, Folkminnen från Kläckeberga ock
Dörby. SvLm IX: 1, 1889-1936, s. 587. Även i SvLm XI: 2, s. 40 (från
Färnebo, Värmland).
Aldrig se solen mer
»Månen sir du, men sola sir du aldrig mer!»
Yngve Andersson, Forsa (Hälsingland). Expressen 12.2.1983. Identisk
med repliken i skämtteckningen »Nattligt slagsmål» i Albert Engström,
Pampar och stackare, 1926, s. 142.
Stryk om man drunknar
Hela barnaskaran på sex, sju stycken ska gå till sjön och bada. Mor
Maria följer barnen ut på trappan och ropar efter dem:
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»Se nu noga upp, akta er väl, för det vet ni allihopa, att kommer ni
hem och har drunknat, får ni stryk varenda en!»
Lilly Eskång, Aneby
Det här hände i Liljendal i Rämens församling, Värmland, ungefär
1928. Sonen i en familj ville gå ut och fiska, vilket hans far inte gillade.
Fadern säger:
»Men jängel anvalingen, om du dränker dej, får du stryk när du
kommer hem.»
Thora Haag, Bandhagen
Inte bli igenkänd av morsan
»— annars ska ja ta å möblera om plytet på're, så morsan din inte
känner igen dej en gång.»

Gösta Bergman, Skolpojksslang, 1934, s. 133.
Möblera om ansiktet

Jag var stamanställd på ett regemente i Umeå i slutet av 1930-talet,
och som volontär eller basse fick man utstå mycket skäll och många
hotelser. Så här kunde det låta från en furir eller sergeant:
»Här lyder du order, basse, annars ska jag möblera om ditt ansikte och
låta näsan och öronen byta plats.»
Ernst Holmgren, Växjö
Se även nr 7.
Skära av öronen

Jag är född 1926 i Björkviks socken i Södermanlands län. Där hörde
jag min far säga denna hotelse till min bror, när han ville bli åtlydd:
»Gör som jag säger, annars skär jag öronen av dig.»
Samma hotelse hörde jag på Karolinska Sjukhuset i januari 1967, då
jag var inlagd för operation. När läkaren gick ronden, sade han åt en
sköterska om något viktigt, som hon absolut måste göra.
»Glöm inte bort det, för då kommer jag tillbaka och skär öronen av
dig !»
Sonja Lundin, Vällingby
Vrida om näsan

På 50-talet hörde jag utanför Gävle:
»Passa er, ungjävlar, annars vrider jag om näsan på er, så det regnar in
och ni drunknar.»
Åke Hässman, Stockholm. Expressen 19.2.1983.
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I början av 1930-talet bodde jag och min familj i Arvika. Mitt emot
oss bodde en familj med två pojkar, och när dessa var olydiga sa deras
mamma:
»Om ni inte sluter å bråke, ska jag vri näsa på tölv på er.»
Gunnar Swanö, Finspång
Blodiga änden

»Akta du dej, så jag inte vri'er å dej armen och slår dej i huvet med
den blo'iga änden!»
Denna fasansfulla hotelse brukade Christinas morbror och hans
kompisar slunga ur sig på 30-talet.
Christina Lundgren, Malmö. Expressen 18.12.1982. Originalbrevet ej
bevarat.
En kväll 1931, när jag var nio år, var jag vittne till hur en bonde fick
fatt i den ena av två grabbar i femtonårsåldern, som kommit in i hans
trädgård och stulit äpplen. Då fick jag höra denna hotelse uttalas:
»Gör du om det här en gång till, ska jag rycka av dej högerarmen och
slå dej på käften med blodiga ändan.»
Göthe Hagman, Skutskär
Hörde följande i Delsbo då jag jobbade där på 50-talet:
»Är du inte snäll, skall jag rycka armen av dig och slå bloändan i
huvudet på dig.»
R. Rundberg, Söderhamn
Ytterligare 10 varianter från Skillingaryd, Vrena, Älvsjö, Stockholm,
Sundbyberg, Uppsala, Skultuna samt orter i Hälsingland och Norrbotten
(2 st.). Se även nr 30, 43 och 83.
Skrapa med bordskniv

[Korpralen Rattfält och en kamrat har varit på krogen. På väg hem
kommer de ihop sig med några gardister. En av dem hotar korpralen med
stryk.]
»Ja, har du stor släkt att komma med då?» sa Rattfält, »ock är det inte
så du vill hålla dig i pastyr, så ska jag djävlar i min torra nypa klistra dig i
backen, så du skall flyga i så små smulor, så mor din skall få komma ock
skrapa opp dig med en bordskniv.»
Därmed tog han-en i pelusken (håret) ock lyfte honom ända i vädret,
så han började att sprattla i benen som en algris.
E. G. Sahlström, Fryksdalsmål. SvLm B 14, 1915, s. 17.
En och annan östjämte kunde vid seklets barndom, om han blev
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riktigt förtörnad, tänkas haspla ur sig följande måleriska och synnerligen
hotfulla poem:
»Ska jag ge dej en killebringare på snuskammartaket, så kran ska
lossna vid lödningen och tänderna laxera beväring bak i ändan på dej?
Och du ska simma på Siljan i 24 timmar och inte veta, om det är vått eller
torrt eller varmt eller kallt. Och sen ska jag skrapa igen dej med en
bordskniv, din rasbaskade lushane, ell' hårre (eller hur).
Fritt efter min farfar (1887-1977).
Folke Höglund, Östersund. Expressen 19.2.1983.
Klyschhuggare på tandklaveret

Hejarfibben, hvilken som bekant lagt rails en tid i Norrland, stannar
under återtåget i Gäfle i hopp att få se dess P.W. och ta sig några nubbar
på den ryktbara utskänkningen. Efter att ha fullgjort det sista åliggandet,
råkar han på gatan lindrigt tangera grosshandlaren och stadsfullmäktigen
X.
HEJARFIBBEN (utvecklande den borne hufvudstadsbons naturliga öfverlägsenhet öfver landsortsbrackan): »Ur vägen, sa'ru, sa'ru, gamla
fläsksida, se till att du klarar rutorna själf, annars, sablar i min talg,
hånkar'u inte en klyschhuggare på tandklavere', så du ska få leta ätter
tobaksbussen nere i stöfvelskaftena, gamla frostknöl där!»
Strix nr 13, 1901. Även i Albert Engström, Svenska folket, 1923, s. 145.
Text till teckning av Albert Engström, föreställande Hejarfibben med
flaskor i fickorna som vänder sig om efter en grosshandlare.
Dagsedel på snusmonopolet

Detta hände sig före 1955 på motbokens tid. Två kisar hade en bok
med tre liter på, som de broderligt delade varje månad. Men en månad
hade den ena tagit ut och konsumerat hela ransonen. När kompisen kom
och ville ha boken, fick han till svar: »A, du förstår, den har jag förlagt.»
Svaret kom rappt och i ett andetag:
»Hör du du, om du inte langar fram Brattens långkatekes omedelbart
och i ett sammanhang, så hittar du dej en dragnagel på snusmonopolet,
så du ser solförmörkade måndagar och hela löstandsparkeringen går i
baklås, din förbannade bokförläggare.»
Ragnar Berg, Trollhättan
Ytterligare två uppteckningar från Jönköping och Tranås. Alla tre förefaller gå tillbaka på Albert Engströms version i Bland kolingar, bönder
och herremän, 1923, s. 159, där Ludde avfyrar följande hotelse till
kumpanen Dompan: »Hörru, om du inte på eviga momangen langar fram
Brattens långkatekes, så ger ja dej en dagsedel över snusmonopolet, så
7-849076 Sv. Landsmål
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skjortan din blir lika tom som en literpava måndasmorron, din jädrans
bokförläggare!»
Ttyntorkare på dubbelbössan
»Han ska få sig en tryntorkare på dubbelbössan, så soppan stänker
om honom.»
Hörde det av min far på 20-talet. Bodde då i Stockholms skärgård.
Ordet dubbelbössa syftar naturligtvis på näsan.
Svea S. Carlsson, Stockholm
Tjohalare i maggropen
Hugo Hellgren i Stockholm lärde sig följande ramsa av en gårdssnickare på 1910-talet:
»Jag ska ge dig en tjohalare i maggropen så att vinden spelar in mellan
revbenen och skjortan far upp som ett torrt skinn genom skorstenen!»
Hugo Hellgren, Stockholm. Expressen 29.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Tjottablängare mellan lysmaskarna
En dag när jag var ute på rast i skolan blev jag osams med en
klasskamrat. Då sade han:
»Akta så du inte får en tjottablängare mellan lysmaskarna så du får åka
plingplongtaxi till plåsterhuset!»
Kim Rask, Bromma
Här är en ramsa från omgivningarna runt Vasaparken:
»Akta're så du inte åker på en tjolablängare mellan lysmaskarna så du
kolar vippen på stampen och får åka plingplingdroska till Sabbs pusselavdelning. »
Gerd Johansson, Handen. Tryckt i Bengt af Klintberg, Hallå där, köp
blåbär, 1980, s. 222.
»Akta're så du inte åker på en ocklahåma-smäll så du får åka
plingplongtaxi till plåsterstuga.»
Dorith Einarsson, Norrköping. Tryckt i Bengt af Klintberg, Hallå där,
köp blåbär, 1980, s. 222.
»Akta dig så att du inte får en tjottablängare mellan lysmaskarna så
tänderna dansar tango i halsgropen så att du får åka plingplongtaxi till
plåsterhuset!»
Så sa en pojke som slogs med en annan på skolgården. När han sa det
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började de som tittade på gapskratta. Den han slogs med började också
skratta. Så tog det slagsmålet slut.
Anna Brink, Jönköping
»Akta dig så du inte får en kippoblängare mellan lysmaskarna så
gaddarna flyger ner och dallrar som pianosträngar i halsen och sen får du
åka plingplongtaxi till plåsterhuset.»
En hotelse av det modernare slaget, uttalad av mitt 10-åriga barnbarn
när jag retades med henne på skoj.
Birgit Andersson, Varberg
Den här hotelsen körde vi med i skolan när vi var små:
»Ska'ru ha en tjosablänga mellan lysmaskarna så att nötterna går
vaktparad i halsen på dej?»
Tommy Ekengren, Handen
Bosse Tapper, Vallsta, hörde en gång en raggare från Falun skrika åt
en dito från Borlänge följande variation på ett känt tema:
»Kom hit din lilla jävel och ställ dig på en pall, så jag får ge dig en
solablängare mellan lysmaskarna så tänderna står som en snöstorm i
halsen på dig och pormaskarna som en jävla spagetti!»
Bosse Tapper, Vallsta. Expressen 22.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Ytterligare elva uppteckningar från Veinge, Anderstorp, Vetlanda, Örebro, Stockholm (2 st.), Lidingö, Täby, Köping, Uppsala, Älvkarleby. De
senaste årens skolbarnstradition torde ha påverkats av ramsan i Lennart
Hellsings häfte Sju hekto skinka, 1976, som lyder: »Aktare så du inte får
en tjotablängare mellan lysmaskarna så gaddarna spelar piano i halsgropen å [du] rar åka pling-plong-taxi till plåsterhuset!» Se även nr 39 och
65.
Snöstorm

I Mälarhöjden (uttalas: Melarhujden) där jag växte upp sa vi: »Passa're såru'nte rar en propp i nian så pliggarna står som en snöstorm kring
käften på're.»
Eller:
»Asså — här gapar'u inte utan tandkort!»
Eller:
»Ö pysen, stäng käften så'nte mjölktänderna surnar, asså.»
Inger Henriksson, Stockholm. 71-yckt i Bengt af Klintberg, Efterskörd i
blåbärsskogen. Rallarros nr 1, 1981, s. 22.
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Har en kamrat som har en massa roliga uttryck. Bl. a. sa han till en
tyken kille på ett dansställe:
»Håller du inte käft ska jag se till att tänderna står som en snöstorm i
käften på dej!»
Killen började skratta!
Lena Eliasson, Borås. Expressen 12.2.1983.
»Om du inte håller käften, bryter jag av dig armen och slår dig med
den köttiga delen, så att nötterna står som en snöstorm i halsen på're.»
Ovanstående replik hörde jag vid ett besök på en dansbana i Härnösand 1958.
Lennart Rylin, Järfälla
Se även nr 27.
Tänderna i halsen

»Ja ska lägga te dä, så tännerna skramla ner i halsen.»
Hilda Lundell och Elise Zetterqvist, Folkminnen från Kläckeberga ock
Dörby. SvLm IX: 1, 1889-1936, s. 587.
Han (= brevskrivaren) åhörde år 1959 ett samtal mellan två elever på
Vålbergsskolan i Värmland:
»Jag ska dra te däj så tännera leker kacken (= tafatt) i halsen på däj!»
Christer Hansson, Flen. Expressen 18.12.1982. Originalbrevet ej bevarat.
Se även nr 24-26, 37.
Tänderna i arslet

När jag var i tonåren arbetade jag ett år i en trädgård. Bland
grabbarna som jag jobbade ihop med hörde jag ofta denna hotelse, som
de sade till varandra:
»Akta dig så jag inte slår till dig, så tänderna far ner i arslet och bygger
lekstuga.»
Sonja Lundin, Vällingby
»Passopp din stropp så du inte åker på en smäll så tänderna går i
vaktparad ur arslet på're.»
Per Åhlén, Hägersten. Tryckt i Bengt af Klintberg, Hallå där, köp
blåbär, 1980, s. 223.
Han (= brevskrivaren) berättar hur det var när han gjorde lumpen
1938 på Skeppsholmen i Stockholm. En dag blev beväringarna beordra-
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de att sopa uppställningshallen, numera Moderna museet. Sopandet
skulle ske med militärsopmedlet Prol och längs med golvtiljorna. Åtta
man skulle sopa, men när korpralen försvann försvann samtliga ut till
bakgårdens sol och kortlek. Avslöjandets stund kom, korpralen ställde
upp soldaterna och skällde ut dem. Avslutningsrepliken hade väl ställt
ett nutida befäl under åtal, men vi bara drog på mun och sopade färdigt,
skriver Stig.
»Vore de rätt så skulle jag ta ut er på bakgårn en i taget å slå er på
käften, era jävlar, så tänderna dansar polka nere i arslet på er, så sopa
för helvete om ni vill ha permission.»
Stig Nolsjö, Valla. Expressen 8.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Se även nr 16 och 56.
Palt

Lars Wahlströms, Gamleby, pappa var polisman och brukade säga
så här:
»Gör du inte som jag säger, så får du en flara på rabblatytan så det
drattar palt i åtta dar.»
Det hade han lärt sig av tattarna. Han hade till och med en speciell
ordlista för tattarspråket.
Lars Wahlström, Gamleby. Expressen 22.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Den här drog vi grabbar när vi skulle vara »hårda» på 40-50-talen:
»Ska'ni ha dej en på norsen så du racklar palt i päron och hela möblemanget trillar ner i halsen, va?»
Ulf Kjellström, Bromma. Tryckt i Bengt af Klintberg, Hallå där, köp
blåbär, 1980, s. 223.
Se även nr 38.
Aftonbladets kvällsupplaga

På 40-talet sa vi så här:
»Akta're såru'nte får en smäll såru racklar palt i pipen å skiter Aftonbladets kvällsupplaga i färgtryck!»
Lena Larsson, Stockholm. Veckotidningen Vi nr 10, 1980.
»Passa'rej noga så du inte åker på en tjolablejdare mellan tittarna,
får en kvast ner i röret, spiller sot genom trynet och skiter Aftonbladets
kvällsupplaga i färgtryck.»
För mej är den (ramsan) förknippad med år 29-30, just då man började
bygga på det så kallade Träsket där Borgarskolan nu ligger och jag
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tillsammans med många Norra realare /dom är skralare, latinare är
finare/vistades bland gubbs och ett och annat gums som hystades upp ur
groparna och fick ge plats för bildningskåken.
Det var ett par män där i Träsket som var otroliga på ramsande. En
skar dom av örat på för att han inte hällde upp brännvinet tillräckligt
fort. Det blödde häftigt, och han stod vacklande rakt upp och ner och
spillde brännvin i vita koppar så det skvimpade. Han hade brun kostym.
Så kom polisen och vi blev bortkörda.
Maud Reuterswärd, Stockholm. Tryckt i Bengt af Klintberg, Efterskörd
i blåbärsskogen. Rallarros nr 1, 1981, s. 22.
Skita abborre
»Staur du och kasserar min sill, din slappeta bötta? Jag ska slå te de
me ett helt kast, så du skiter ut en abborr me nittan ögon å en rompa på
tri ställen!»
Ja, det var vad dom sa till varandra, kärringarna som sålde fisk på
torget i Karlskrona.
Gustav Arklind, Stockholm, f. i Bergkvara. Barbro Klein, Skitprat och
tosaforor: en storstadsbo dramatiserar sin barndoms smålandsmiljö.
Torbaggen nr 3, 1982, s. 8.
Malet kött genom snörhålen
Nisse Olsson, Norrköping, gjorde lumpen på Gotland, och där hörde
han en gotlänning säga:
»Kommer du hit, din jävla fastlänning, så ska jag klubba ner dig i
skorna så det kommer malet kött genom snörhålen!»
Nisse Olsson, Norrköping. Expressen 29.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
»Om du int håll dä lugn, så ska ja klapp till dä på skalln, så du ska
komma fram som e mala-kött genom skoremhåla.»
Bertil Lindberg, Sorsele
Hotelsen ska dras i ett andetag och helst på dialekt:
»Akt dä, så ja int val sint å slit å armen å slå dä ve blodeända så skinne
å håre lägg som en krans runt axla, åsså domp i ne dä i skoskafta, så du
kom ut som köttfärs djöning skosnörhåla, för i tjänn mä så kraftu, så
hadd i fotfäste, skull i stölp hela Skandinavien.»
Berndt Nyström, Umeå, f. d. Arjeplogsbo. Expressen 8.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
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Här är en hotelse, som jag hörde av en äldre arbetare på ASEA häri
Ludvika någon gång omkring 1947-48:
»Djävlars blod, änkors klagan, förbannade helvete, det var det dummaste jag aldrig hört sen änkedrottningen dog, och om du inte håller
käften på dig, ska jag slå ner dig i skoskaftena, så du kommer ut som
makaroner genom snörhålena!»
Detta sagt, när jag påstod en sak som han inte gillade.
P. 0. Rindeman, Ludvika
Pormaskar

Följande hotelse kommer från 50-talets Sörmland:
»Du ska få en tryckare i plåten så pormaskarna står som spagetti!»
Torsten Walderö, Kungsängen
I Uppsala i slutet av sjuttiotalet hotades jag under en badmintonmatch med följande:
»Ska du ha en smäll i nacken, så att pormaskarna står som flugor kring
huvudet?»
Jag avböjde naturligtvis.
Peter Lundström, Uppsala
Hört vid Österbybruk på logdans:
»Ska du ha en jävla smäll, så pormaskarna står som ett vårregn om
skallen på dej!»
Sixten Westman, Karlholmsbruk
Ytterligare en uppteckning från Stockholm. Se även nr 27.
Näsan i nacken

På 50-talet arbetade också Reinhold Peterson i Linköping. Där brukade man hota varandra med:
»Jag ska slå dig på nosen så du får snyta dig i nacken sen»
och
»Jag ska sprätta upp dig och hänga dig i tarmarna».
Reinhold Peterson, Linköping. Expressen 22.1.1983. Originalbrevet ej
bevarat.
»Jag får sån lust att slå in näsan din, så den kommer ut som en böld i
nacken.»
Hört på min arbetsplats.
Tommy Engdahl, Kristinehamn
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Detta hördes ofta på 50-talet på Söders höjder:
»Vill du ha en snyting så att näsan sitter som en stickkontakt i nacken
på dej?»
Gunnar Jansson, Sundbyberg

Borsta tänderna i nackenlarslet
Den här hörde jag på jobbet i veckan:
»Passa're så du inte får en smäll så du får borsta tänderna i nacken i
fortsättningen.»
Lars Jansson, Bromma

Denna hotelse hörde jag på I 5:s övningsområde »Pampas» i början
på 60-talet:
»Kryp, era lata jävlar, annars skall jag sparka er på käften så ni får
borsta tänderna i arselet.»
Mats Berglund, Ljusdal

Ryggraden ut genom huvudet
»Stå inte där å stirraglo som ett satans sjöluder å väldoftande
hamnafnask mä tindrande å glänsande ögon som om di vore rullade i
ålaflott, för eljest ska ja faen i maj fota daj i rövvaarslet å dä så jävla hårt
att ryggradasatan far stakarakt opp genom din arma träaskalle å ut
genom hjässahälvitet på daj, å hör sen!» (Texten normaliserad av Bengt
af Klintberg.)
John Augustsson, Stockholm, som på 20-talet hörde hotelsen av styrmannen på en smålandsskuta (se vidare nr 83).
Claes Ulvelind i Vällingby fick på 50-talet höra från sin svärfar:
»Passa dig! Annars får du en spark i ändan så ryggraden sticker upp
som en sparris i huvudet på dig.»
Claes Ulvelind, Vällingby. Expressen 22.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Ytterligare en uppteckning från Karlskrona.

Näsblod/hemorrojder på tungan
Vi var fem pojkar i familjen. Ibland hände det att vi kom hem och
beklagade oss att det varit bråk med någon jämnårig. Pappas stående
svar var:
»Kom inte till mig och gnäll, gå ut och sparka den jävlen i assulet så
han får näsblod.»
Willy Karlsson, Karlskrona
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Detta hände en morgon år 1937 i kasern 1 på Skeppsholmen. Efter
reveljen går logementskorpralen en runda genom logementet för att, som
det hette, se till att alla fått arselet ur vagnen. Han hittar en sömnig
rekryt som dröjt sej kvar i sängen och ryter ilsket:
»Upp och hoppa, din djävla bondkanin, annars skall jag sparka dej i
arselet så du får hemorrojder på tungan!»
När korpralen avlägsnat sej muttrade rekryten:
»Tänk om jag fick slå den fan på käften så han fick tandgång i arselet!»
Ett perfekt kontraslag.
John Qvarnström, Norberg
Spänn på hakakula

Denna ganska oförargliga hotelse härstammar förmodligen från
Ångermanland. Jag fick nämligen höra den av en Rossö-född jobbarkompis jag hade en gång. Vitsen är ju att den är på dialekt:
»Fli de borti anörja, innan ja spönn de på hakakula!»
Det ska betyda ungefär: »Stick härifrån, innan jag sparkar dig på
fotknölen!»
Anki Högling, Gislaved, efter Boel Jacobsson.
Zinkförgiftad

»Håller du inte truten, ska jag slå dej i diskbänken tills du blir
zinkförgiftad.»
Hört på 40-talet av Emil Karlsson i Katrineholm. Härstammar från
Östra Vingåker.
Lars Albringer, Katrineholm. Expressen 26.2.1983.
Fastna vid väggen

Jag är småländska från Kronobergs län och var barn på 30-talet.
Detta hot brukade min far ta till, när jag och mina syskon varit lite
olydiga:
»Ni skulle ha så mycket stryk så att ni hängde fast vid väggarna.»
Greta Karlsson, Växjö
»Ska'ru ha en sån jävla smäll så att du sitter som en affisch på
väggen?»
Har hört den på en logdans för några år sen i Skutskär, sedan en
ordningsvakt vägrat släppa in en något överförfriskad herre.
Per Holmgren, Älvkarleby
Se även nr 2.

106

Bengt af Klintberg

Namnet faller ur kyrkebokenlprästbetyget
»Akta dig så du inte får en snyting så ditt namn flyger ur kyrkeboken!»
Agnes Tegeland, Sundbyberg
Följande hotelse fick våran pojk hora av en kamrat i Västmanland
för ungefär 20 år sen:
»Ja ska ge dej en dagsedel så namnet faller ur prästbetyget.»
Brita Lavsjö, Filipstad
Korpral Gren: »Äss du lägger lusaräfsa i inskrivningsboka en gång
te, di förbannade snuskvarn, så sa ja ge dek en filiklämtare, så dä åker
fem år baklänges i prästbetyget för dej, förgrömmade traskapatrullo!»
Albert Engström, Pampar och stackare, 1926, s. 106. Text till teckning,
föreställande en rytande korpral och en ilsket bligande soldat.
Ytterligare tre uppteckningar från Tumba, Östmark och Forsa (Hälsingland).
Skjortan tom
»Ja ska valsa mä dä (var, slå te dä), s'att skjortan ska bli tom.»
Hilda Lunden och Elise Zetterqvist, Folkminnen från Kläckeberga ock
Dörby. SvLm IX: 1, 1889-1936, s. 587.
»Ska du ha däj en tjimboblängare, så skjortan blir tom?»
Ruben G:son Berg, Skolpojks- och studentslang. SvLm XVIII: 8, 1900,
s. 43. Förekom bland skolpojkar i Nyköping på 1890-talet. Enligt Gösta
Bergman har »tjimboblängare» utvecklats ur »Kindboblängare», dvs, ett
ilsket ögonkast av en västgötaknalle från Kinds härad, som fått betydelsen »knytnävsslag». Litt.: Gösta Bergman, Ord och stil, 1979, s. 149,
»Kingoblängare».
»Ett ord till, och skjortan är tom!»
Hört av en kompis i Stockholm, men mest på skoj. Den är nog allmänt
känd i Stockholm.
Lars Käck, Stockholm
Se även nr 18, kommentaren, »så skjortan din blir lika tom som en
literpava måndasmorron».
Skorna tomma
»Skall jag slå till dej så kostymen står öde och tom och ingen ägare
till skorna.»
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Det uttrycket har jag hört i min hemtrakt Sorsele av en som heter
Lennart Johansson. Troligen egen konstruktion.
Kuno Svanbro, Falun. Expressen 12.2.1983.
På byggarbetsplatserna fanns det många ramsor, bl. a. den här, som
jag hörde på 1940-talet:
»Hoppa på du bara. Det kommer att bli en duns och en smäll och ett
par tomma lågskor, en grop och en krans och en tulpan i krattan nästa
söndag.»
Gunnar Bergkvist, Hagfors
Fåglar bygger bo
»Jag skall skicka dig så högt i vädret, så korparna skall hinna bygga
bo i räven på dig, innan du hinner ner.»
E. H. Lind, Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt. SvLm XI: 2,
1896, s. 43.
Karl Lindström i Visby arbetade för 60 år sen på Roma sockerfabrik
på Gotland. Förmannen för utearbetarna, dvs, de som lämpade fram
betor och kol, var skåning. På nattskiftet brukade han gå in i ett litet rum
för att ta igen sig. När det kom för lite betor hördes en skarp ångvissla,
»betgöken». En natt kom det alldeles för lite betor, och det tutade ofta.
Till slut brast förmannens tålamod, och han sa:
»Hör jag piban tuda en gång till, så kommer jag ut och sparkar er i
ändan, så ni skall flyga så högt att svalorna bygger bo i trätofflorna innan
ni kommer ner igen!»
Karl Lidström, Visby. Expressen 15.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Fara till Ölands norra udde
»Ja ska lägga te dä, så du ska fara te Ölands norra udde.»
Hilda Lundell och Elise Zetterqvist, Folkminnen från Kläckeberga ock
Dörby. SvLm IX: 1, 1889-1936, s. 587.
Höra Guds änglar fisa
»Ja ska slå te de, så du ska fare så högt, s'att du ska höre Guss ängle
fise.»
Emil SvenAn, Ordspråk, ordstäv ock talesätt från nordöstra Småland.
SvLm 1904, s. 61.
Halka åt helvete
Platsen är Hötorget vårvintern 1940. En liten kille i 8-10-årsåldern
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står och röker. En äldre gentleman stannar och säger: »Lille vän, vet din
mamma om att du röker?» Killen kikar snett uppåt och utbrister:
»Akta're gubbjävel så ja inte lorrar en kana åt dej såru halkar åt
helvete!»
Per Ahlborg, Farsta
Tio transkrik bortom faen
Vid en järnvägsstation i norra Skaraborgs län blev ett par gubbar
osams, och den ene skrek till den andre:
»Jag skall slå till dig, så du hamnar tio transkrik bortom faen!»
Mats Johansson, Älgarås
Den brinnande ugnen
Detta inträffade på ett sågverk i Ryssby på 20-talet. Sågaren och
hans plankbärare Johan blev ovänner, och plankbäraren hotar:
»Vad skall man göra med en sådan djävel? Jo, stoppa in han i den
brinnande ugnen vid den längst innersta gaveln, där inte den längste
djäveln kan nå han med den längsta rakan, och han skrek: Johan, bär
vann — inte en spannadjävel jag skulle hyssa!»
Karl Axel Olsson, Annerstad
Sittopp så att man sitter ner
Följande hotelse kunde höras under min skoltid i Oscar Fredriksskolan i Masthugget:
»Akta dej så du inte får en sittopp så du sitter ner.»
Arne Bohman, Göteborg
Trycka ner i skorna
»Ska ja trycka ner dej i skorna å lägga plösen över?»
Gunnar Lindberg, Lindesberg
Se även nr 78.
Slå ner i marken
»Flytta på dig, annars hugger jag benen av dig, vässar stumparna
och knackar ner dig i marken!»
Så kunde det låta på realskolans gård i Malmö när J. B. Askenmalm
var ung. På samma skolgård brukade han också höra:
»Håll käft, annars ska jag trycka ner dig i skorna, så att du måste
knyta upp skosnörena när du ska snyta dig!»
J. B. Askenmalm, Malmö. Expressen 15.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
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Ytterligare en uppteckning från Vrena (Södermanland).
Stampa ner

Man höll på att gräva upp potatisen, det var måndag, drängen var
trött och gnällig, skyllde på ont i ryggen för att slippa potatisgrävandet.
Till slut blir husbonden arg och utbrister:
»Om int du håll käftn å fortsätt å gräv, så ska ja jäklar anamma stamp
dä ned i potatlandä ända opp i bälte!»
Bertil Lindberg, Sorsele
Korkskruv

Under mitten av 1930-talet var jag springpojk i en affär i Växjö. Då
och då hände det att jag fick gå och köpa öl åt den konstant törstige
affärschefen. Och då sa han:
»Kommer du inte tillbaka med ett halvt dussin öl, så ska jag vrida dej
runt så du kommer att se ut som en korkskruv.»
Ernst Holmgren, Växjö. Expressen 5.2.1983.
Två sketbaljor

»Ja ska lägga te dä, så du går å på mettn, så dä kan bli två sketbaljer
å dä.»
Hilda Lundell och Elise Zetterqvist, Folkminnen från Kläckeberga ock
Dörby. SvLm IX: 1, 1889-1936, s. 587.
»Jag ska bryta av dig på mitten och göra två indiska skithus av dig.»
Denna hotelse, insänd av Sture Jonsson i Solna, kommer ursprungligen från Södermalm i Stockholm. Hans mor brukade använda den. Men
uttrycket var naturligtvis för grovt för en hedervärd kvinna född 1900, så
i stället för det indiska skithuset brukade hon säga »två indiska scheffremanger».
Sture Jonsson, Solna. Expressen 8.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Spy (skita, pissa) i bröstkorgen

Här några axplock av gruvliga utgjutelser och fasansfulla hotelser
från mina yngre år till sjöss på 20-talet, då jag var mönstrad som jungman
på en smålandsskuta. Där fanns en styrman, bördig från Blekinge, väl
befaren och duktig sjöman, som kunde berätta otroliga och roliga historier från sitt långa och ofta hårda liv till sjöss på olika fartyg. Han
underhöll besättningen med »absolut sanna» historier så vi mången gång
vred oss av skratt. Dessutom hade han en enastående vokabulär och icke
salongsmässig svada som han kunde, utan att hämta andan, häva ur sig
under arbetet på däck och till väders. Den framfördes på det diftongrika
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tungomål, vilket är typiskt för den landsända varifrån han kom. Så här
kunde det låta — fast det var ju bara s. k. munväder:
»Var har du hållit hus, din jävulusiska drumlasatan; ta i här för
jävulen. Egentligen skulle ja bli förbannad å tam' faen låta jävlasatan fara
i maj under tie minuter för att riva huvet av daj å spy daj i bröstakorgen.»
»Egentligen skulle ja sopa te daj så du jävlar i min själ flyger femti
alnar opp i luften å ramlar ner å slår ihjäl daj av din egen tyngd, å låt så
vara att du av jord är kommen å att du av jord åter ska varda, men faen
ska hämta daj om du ståndar opp på yttersta dagen.»
En skeppskamrat, göteborgare, som var mycket snacksalig fick en
gång följande erinran:
»Stå inte där å mässa som en satans skajpajlotajävul (skypilot = himlalots = präst) på förrättning, utan för hälvite täpp te din satans ärtaklyka å
förbannade bröafitta å ta tag här, för eljest ska ja satan anamma rycka
styrbordsarmen av daj å Må opp daj mä den bloiga ändan!»
(Texten normaliserad av Bengt af Klintberg)
John Augustsson, Stockholm
Följande hotelse kunde höras under min skoltid i Oscar Fredriksskolan i Masthugget:
»Akta dej så jag inte sparkar av dej huvet å pissar dej i bröstkorgen.»
Arne Bohman, Göteborg
»Akta dig, din djävel, så jag inte slår huvudet av dig och hoppar
grensle över axlarna på dig och skiter dig i bröstkorgen.»
Har hört den på jobbet.
Morgan Welin, Stenungsund
Ytterligare två uppteckningar från Vara och Kalix.
Kuta genom dyngbälgen

Hotelse från en auktion i Jämtland:
»Om du int håll käftin skä jä kuut igönom dyngbälgen på dä, å de skä
gå så fort så de skä int fasen (fastna) en sk-t på hattbrätte.»
Olof Hansson, Åre
Sy igen truten

Denna hotelse vräkte en ganska uppretad lärare ur sig:
»Håller du inte truten nu, så syr jag igen truten på dig!»
Pär Pettersson, Växjö
Jag var stamanställd på ett regemente i Umeå i slutet av 1930-talet,
och som volontär eller basse fick man utstå mycket skäll och många
hotelser. Så här kunde det låta från en furir eller sergeant:
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»Säger du ett knyst, så ska jag binda ihop käften på dej, så du inte kan
äta på fjorton dar.»
Ernst Holmgren, Växjö. Expressen 5.2.1983.
Sy ihop arselet

Under mina tonår på 30-talet hörde jag nedanstående hotelse i olika
sammanhang:
»Håll dig lugn, annars tar jag och syr ihop arselet på dig och ger dig
jäst.»
S. 0. Högberg, Bollnäs. Expressen 19.2.1983.
Svälja

På tal om hot fick jag en tilltvålning av en springgrabb på Regeringsgatan i böljan av femtiotalet. Aldrig under min trettioåriga bana som
taxichaufför här i stan har jag hört nåt bättre. Grabben, ca 13-14 år, åkte
på en trehjuling sicksack mellan trottoarkanterna och njöt av att kunna
hålla mej bakom sej. Men så vid bron över Kungsgatan blev det för brett,
då gick det inte längre. Jag körde om och sa samtidigt: »Jag hoppas du
ursäktar att jag kör på din gata.» Svaret kom som en blixt:
»Håll käften, djävla droskbög. Slit a're dojerna ska ja svälja're hel, din
djävel.»
Morgan Bengtsson, Stockholm. Expressen 19.2.1983.
Flå och slå med skinnet

»Han ska hänges å flänges å slås i stjarten mä skinnet.»
Emil Svens6n, Ordspråk, ordstäv ock talesätt från nordöstra Småland.
SvLm 1904, s. 61.
Följande hotelse hörde jag i unga år i början av 50-talet i Ilsbo i norra
Hälsingland:
»Håll käften pojkjävel, annars ska jag flå dig levande och slå dig över
käften med skinnet.»
Sven Sjölander, Töreboda
»Hör upp era ongaurslinga, sluta å väsnas, annars sa ja flå ere å slå
ere i arselet mä skinnt.»
Det här hotet använde pappa ibland när hans sju ungar blev för
högljudda och smockan hängde i luften. Han hade ärvt det av sin pappa
som var född 1858.
Elisabet Asklund, Motala
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»Passa dig harsknott, så jag inte hänger dig i tummarna, flår dig
levande och slår dig med skinnet.»
Bengt Jonsson, Västerås
Ytterligare sex uppteckningar från Vrena, Eskilstuna, Arboga, Östmark,
Dala-Floda och Delsbo.
Ät och ta hull
Min mormor berättade att hon och några kamrater gick och tog
ärtskidor i en åker. Ägarinnan fick se dem och hotade dem med:
»Ät och ta hull på er, i morgon skall jag dra skinnet av er!»
Barnen sprang därifrån, men de trodde att ägarinnan till åkern skulle
komma och dra skinnet av dem nästa dag. Min mormor var född 1883 i
Rävvåla by, Grangärde socken.
A. G. Brodin, Grängesberg
År 1950 bodde jag i Sollefteå. Min husvärd var född 1880. Han
brukade vid måltiderna upprepa denna fras:
»Ät å ta buk på er, för i möra ska hua tas å er.»
Min make har hört samma ramsa från Skelleftetrakten:
»Ät å ta buk på er, för i möra ska skinnet tas på er.»
Man kan ju förmoda att det ursprungligen är menat åt husets gris, som
göddes före jul för att sedan slaktas.
Sonja Marklund, Söråker
Hängslen av skinnet
När Inger Andersson, Lessebo, var liten fick hon följa med på en
auktion i Ångermanland. Där hörde hon en granne hota en annan med:
»Akta dig, så jag inte flår dig levande och gör hängslen av skinnet!»
Inger Andersson, Lessebo. Expressen 15.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Hänga i ögonlocken
Min fader, född 1878 i Tolånga socken, Kristianstads län, brukade
dra denna hotelse. Själv hörde jag den av honom på 30-talet.
»Han skulle hängas i ögonlocken och tvingas att blinka.»
Sonja Ringberg, Kristianstad
Från Östmark i Värmland:
»Du skulle hängas upp i ögonlocken å få blige ihjäl dig.»
Johan Björnberg, Linköping
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Från min barndom på 20-30-talet minns jag ett uttryck vi använde
när vi blev arga på någon. Då sa vi så här:
»Du är så dum, så du skulle hängas i ögonbrynen och tvingas till att
blinka.»
Mildred Johansson, Anderstorp
Angående gamla hotelser kan jag berätta vad en vän till min far
alltid sade när han skulle skrämmas:
»Om du inte aktar dig, så skall jag hänga upp dig i ögonfransarna och
tvinga dig att blinka.»
Rose-Marie Edgardson, Malmö
Den här hotelsen uttalades av en saltstänkt sjöman som gått i land.
Den uttalades vid alla möjliga och omöjliga tillfällen. Särskilt då det var
någon som inte trodde på hans skepparhistorier; då sa han till vederbörande:
»Tror du maj inte din jävel, så ska ja hänga daj i bägge ögonlocken
med en vaxad björntrå och tvinga daj att blinka, medan jag slår daj i
baghuvedet me en blydagg!»
Lars Höggren, Trelleborg
Ytterligare fem uppteckningar från Alvesta, Mjölby, Roslagen, Falun
och Köpmanholmen.
Hänga i tasken

Fick ofta på 50-talet höra en chef tillika civilingenjör hota sina
medarbetare med följande ramsa:
»Sköter du inte det här, ska jag hänga upp dig i taskan med pianotråd
och hissa dig med ryck!»
Sixten Åkesson, Hägersten. Expressen 12.2.1983.
En gammal slaktare jag kände på 50-talet hade många fina ramsor
och hotelser, t. ex.:
»Han borde hängas i tasken och firas knyckvis.»
Sven Backlund, Krylbo
Ytterligare en uppteckning från Falun.
Hänga över slipsten

Det här »receptet» har jag hört för så där 30-40 år sen:
»Såna där skulle slipas ihjäl, och en lat jävel skulle dra slipsten!»
Evald Hedblom, Bergvik. Expressen 5.2.1983.
Ytterligare två uppteckningar från Östmark och Köpmanholmen.
8-849076 Sv. Landsmål
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Hänga över myrstack

Det här »receptet» har jag hört för så där 30-40 år sen:
»Han skulle hängas opp å ner i en myrstack!»
Evald Hedblom, Bergvik. Expressen 5.2.1983.
Här kommer några prov på hotelser och tillmälen som lär ha
använts av ett par gummor i Svinhult, Östergötland.
»Vill du träta, ditt alevrak, ska du få! Jag ska inte bli ordtrötter!»
»Sparka dig i arselet det går inte, då fastnar skon i skiten.»
De kunde säga att den andra skulle hängas »annsyls i en sölgran» (upp
och ner i en torr gran) eller bindas och sättas i en ettermyrstack från
solens uppgång till dess nedgång, eller rida barbacka på en gris med en
»söl» (vissen) enbuske mellan benen.
Detta med flera fantasifulla saker har jag hört om de två arga gummorna och deras fantastiska gräl.
Violet Gustafsson, Österbymo (Östergötland). Den gängse betydelsen av
»annsyls» är »motsols».
Hängas så högt att man inte kan pissa ner

»Den skulle hängas så högt, så han inte orkade pissa i backen.»
E. H. Lind, Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt. SvLm XI: 2,
1896, s. 41.
Svärfar brukade i sin krafts dagar (20-30-talet) komma med denna
hotelse:
»Ä du dum, din förbaskade lumma, ska jag hissa dej så högt att du inte
kan pissa ner ens.»
L. Säflund, Nynäshamn
Ytterligare en uppteckning från Kristianstad.
Blåslampa

Den här hotelsen minns jag från min barndoms- och uppväxttid i
Roslagen:
»Man skulle spika fast ändtarmen din i väggen och jaga dig med
blåslampa, så du fick springa tarmarna ur dig, din fan!»
Emil Netterlind, Johanneshov
Ytterligare en uppteckning från Nynäshamn.
Där (= i Norrala i Hälsingland) hörde Per-Elis Engvall, Hägersten,
sin pappa, en före detta rallare, ofta brista ut i:
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»Jag ska skära hälsenorna av dig och jaga dig med blåslampa genom
torrskog!»
Per-Elis Engvall, Hägersten. Expressen 29.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Skaka av köttet

Ramsa som jag lärde i min barndom på 30-talet:
»Ska jag köra näven igenom blötmagen på dej och ta tag i ryggraden
och skaka av dej köttet?»
Gunnar Larsson, Sundsvall. Expressen 5.3.1983.
Detta hörde jag ofta i min ungdom på olika arbetsplatser och i
folkparker:
»Passa dej, så jag inte pressar in handen genom bröstet och hugger tag
i ryggraden och skakar köttet av dej!»
Karl Norling, Stocksund (f. 1911)
Ytterligare två uppteckningar från Stockholm och Roslagen.
Riva skelettet ur kroppen

En gång när min dotter var fyra år uttalade hon följande hotelse:
»Akta dig, pappa, så att jag inte river skelettet ur kroppen på dig.»
Var hon fått den hotelsen ifrån vet jag inte. Den har dock aldrig
upprepats, och det är jag glad för.
Åke Henrikson, Falun
Köpa kött till kistan

En vanlig hotelse är:
»Jag ska slå dig, så dom får köpa kött och lägga i kistan.»
Bland alla dem som skickat in den har vi dragit Bror-Hugo Olsson,
Bro, som hörde det av en kompis från Trollhättan på 50-talet.
Bror-Hugo Olsson, Bro. Expressen 22.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Ytterligare två uppteckningar från Älgarås (Västergötland) och Kristinehamn.
Änka

En kärring sa åt gubben sin under ett gräl:
»Ett ord till, och jag blir änka!»
Yngve Andersson, Forsa (Hälsingland). Expressen 12.2.1983. Repliken
finns med teckning i Albert Engström, Extra tilldelning, 1937, s. 176.
Ytterligare en uppteckning från Lindesberg.
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Knoar som inte bloar
I en liten skola i Simlångsdalens kommun i Halland fanns på 40talet några småpojkar, som ibland knöt nävarna under näsan på varandra
och sa:
»Ska du smaka knoar som inte bloar? Här är nävar som inte bävar!»
Ella Johansson, Halmstad. Expressen 5.2.1983.
Krama tarmsaften
Anders Fällmar i Sundsvall bidrar med följande tänkvärda sentens
från 50-talet. Det var en honom närstående som använde ramsan:
»Kom ner ditt kräk, så ska jag krama tarmsaften ur dig!»
Anders Fällmar, Sundsvall. Expressen 8.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.
Här är en hotelse som en farbror sade till mig när jag efter att ha
pallat några äpplen i hans trädgård sprang därifrån i raskt tempo:
»Får jag tag i dej, ska jag nog klämma skiten ur dej!»
Pär Pettersson, Växjö
Se även nr 120, »Krama vasslan».
Kyssa jorden
Ett rallaregäng låg uppe i Norrland och byggde järnväg. En tvåmetersrallare var synnerligen svår på traktens flickor. Vid en logdans tyckte
en liten satt bondson att det gick för långt och ville göra upp. De gick ut
på lag'å'rdsbacken. Under tiden som de tog av sej kavajerna, utfor de i de
grövsta hotelser.
Den lille:
»Du är lång som Sveriges järnvägar, men här ska du få kyssa jorden,
din rallaredjävel!»
Den långe:
»Får jag tag på dej, ska jag krama vasslan ur dej, så kanske du håller
dej lugn!»
Erik Engström, Surahammar
Känna på heta vitpepparn
Erik Lönngren i Värnamo var i slutet på 20-talet i Ronneby på
Tosia Bonnadan vid Snäckebacken. Festligheterna pågick för fullt, och
några flottister från Karlskrona kom i gräl med några pojkar från Kallinge. En av flottisterna hytte med näven mot sin antagonist och smällde
till med följande:
»Kom an, ditt grisögda grötfodral, här ska du få känna på heta
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vitpepparn och nödens bleka liljor, för här hoppar inga halta höns när
storsmockan dallrar i himlarymden!»
Erik Lönngren, Värnamo. Expressen 8.1.1983. Originalbrevet ej bevarat.

SUMMary
Bengt af Klintberg, Vernacular threats

The collection of vernacular threats presented here is the first of its kind in
Sweden. Most of the examples were collected between December 1982 and
March 1983 by means of an appeal in the Stockholm evening paper Expressen.
These examples have been supplemented by traditional threats found by the
publisher in older publications, above all previous issues of this journal and
twenty volumes of cartoons from the tum of the century by the well-known
writer Albert Engström.
Traditional threats are only one of several existing forms of verbal aggression
(other are traditional curses and insults). Stylistically they are chiefly characterized by formulaic, comically exaggerated descriptions of the physical violence of
which the party addressed risks being the recipient. These threat formulas are
sometimes combined into longer sequences. Another typical stylistic feature is
the abundant occurrence of slang expressions.
Several of the letters sent to Expressen provided valuable information as to the
contexts in which the threats were made. They were used by adults to inspire
children with respect and by superiors in the armed forces and at places of work.
Other situations in which they occurred included collisions on dance floors and
in school playgrounds.
The most frequent types of threat in the material collected are `Watch it or I'll
pull your arm off and hit you with the bloody end' (nos. 12-14), `Watch it or
you'll get hit between the peepers so you'll have to take a stretcher van to the
patch-up works' (nos. 21-27), Watch it or I'll flay you and hit you with the skin'
(nos. 91-94), and `Watch it or
hang you up by your eyelids and force you to
blink' (nos. 98-102).

Arthur Thesleffs efterlämnade
zigenarmaterial på Kungl. biblioteket
Av Ingvar Svanberg

»Zigenarbaronen från Viborg» och »Svamp-Thesleff» var två av de
många epitet som följde den excentriske finlandssvenska forskaren Arthur Thesleff (5/3 1871— 17/12 1920) genom livet. De markerar också hans
två stora intressen: mykologin och studiet av de kulturella marginalgrupper som etnologer i dag benämner peripatetiska grupper, dvs, zigenare,
tattare etc. Thesleff var en lysande svampkännare, vida känd och aktad.
Han var inte bara driven systematiker och växtgeografiskt orienterad,
han förstod också att göra svampen rättvisa på middagsbordet. Redan
1893 utgav han med statsunderstöd en propagandabroschyr för matsvampar med titeln »Finlands förnämsta ätliga svampar». Han publicerade också några tyngre vetenskapliga mykologiska arbeten, t. ex. »Studiet
öfver basidsvampfloran i sydöstra Finland med hänsyn till dess sammansättning, fysiognomi, fenologi och ekologi» (1920). Även andra grenar
inom botaniken intresserade honom, bl. a. skrev han i sin ungdom artiklar om ekens utbredning i östra Finland och om Lintula lärkträdsparks
historia. Men det är framförallt som etnograf och språkforskare Thesleff
har gått till eftervärlden. Han ägnade en stor del av sitt vuxna liv åt att
utforska zigenarnas och zigenarliknande gruppers språk och kultur. Från
och med 1890-talets mitt uppsökte han under vandringar zigenarbosättningar i hela landet. År 1896 utvidgades dessa vandringar till kontinenten. Av en brittisk kollega kallades Thesleff år 1909, inte utan en viss
rätt, för »the greatest living authority on the gypsy problem». Under ett
par år, 1911-1913, var han också president för the Gypsy Lore Society i
England. Thesleffs omfattande kunskaper och boksynthet kom väl till
pass för den zigenarbibliografi sällskapet då höll på att sammanställa.
För en sentida läsare kan ibland Thesleffs kategoriska beskrivningar
av zigenare tyckas stötande och ha rasistiska undertoner. Men det är en
anakronistisk felbedömning. Trots att han härstammade från ett högborgerligt skikt, adelsman av gammal Viborgssläkt, var han ovanligt fördomsfri och umgicks med lågstatusgrupper och peripatetiska grupper av
olika slag i norra och östra Europa. Han hade, som sagt, rest vida och
gjort fotvandringar tillsammans med zigenargrupper i sydöstra Europa,
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medelhavsländerna och t. o. m. borta i Sibirien. Var och en som försökt
göra fältarbeten bland sådana grupper vet vilka enorma svårigheter det
innebär och hur krävande det är att etablera rapport med dem. Thesleff
lyckades med detta, inte bara bland zigenare utan även bland tattare och
storstädernas trasproletariat. Han kände stark sympati för dessa människor och ställde upp som deras försvarare och hjälpare när så erfordrades.
Det var särskilt de finska zigenarnas, kalarnas, språk och kultur som
Arthur Thesleff utforskade. Men han gjorde också omfattande studier
bland förbrytare i Stockholm och bland svenska tattare. Hans studier av
de finska zigenarnas språk bar frukt i den alltjämt mycket värdefulla
»Wörterbuch des Dialekts der finnländischen Zigeuner» (1901). Sina
undersökningar av olika argot bland Stockholms socioekonomiska bottenskikt publicerade han i den lilla boken »Stockholms förbrytarspråk
och lägre slang 1910-1912» (Stockholm 1912). Hans studier av tattarspråket blev tyvärr aldrig offentliggjorda och materialet har senare inte
kunnat lokaliseras.
Thesleff intresserade sig inte enbart för språken utan han gjorde också
insamlingar av folkloristiskt material, bl. a. sånger och berättelser. Han
förstod även värdet av sådant folklorematerial som inte lät sig inrangeras
i de traditionella genrerna, men han var också medveten om de metodiska svårigheterna att insamla det. I en programartad inledning (s. 11 f.)
till »Stockholms förbrytarspråk» pekar han på folkloristiskt material som
först i vår tid börjat intressera forskarna:
Förbrytarspråket kan man ofta finna skrifvet med för den skrifvande karaktäristisk handstil invid teckningar af primitivaste slag på väggar i vissa gatans
etablissement. Ett intressant material med illustrationer skulle kunna samlas,
hvilket torde ha sitt intresse såsom komplettering till Lombrosos med fleras
iakttagelser. Äfven vid fångtransporter ha med naglar inristats på väggar inskriptioner på Stockholms hemliga språk, hvilka förtjänade att bli aftryckta.
Det förekommer äfven en rätt intressant poetisk alstring af kväsarna — icke den
i skämttidningarna hopkonstruerade och språkligt oriktiga — utan en etnologiskt
verklig, den lefvande poesin i sin enkla och brutala form, icke blott i ord, utan
äfven i melodi, hvilken författaren i detta sammanhang icke offentliggör.
Till kväsarnas uttrycksmedel hör äfven ett fullt genomfördt och vidlyftigt
signalsystem i form av hvissling. Det finns sålunda vedertagna hvisslingssignaler
för att lugna, för att kalla till sig, för att varna, för att uppmana kamrater att
springa undan. Äfven detta förbigås på grund af allt för ringa material och
svårighet att uppteckna.
Att Thesleff var en okonventionell och originell personlighet, en förutsättning för den forskningsinriktning han vigde sitt liv åt, anar man av
hans eget märkliga och bitvis mycket tragiska levnadsöde. Någon akademisk grad tog han aldrig utan han drog sig tillbaka som possessionat på
fädernegodset Liimatta vid Viborg. Han tvingades dock snart i exil till
Stockholm när det tsarryska politiska klimatet blev strängare i Finland.
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Thesleff utsågs till ledare för den berömda finländska utvandringen till
Misiones i nordöstra Argentina. Han blev så småningom utsedd av de
argentinska myndigheterna till utvandrarbosättningens administrator.
Upptakten till utvandringen har P. 0. Enquist f. ö. utnyttjat i sin roman
»Musikanternas uttåg» (1978). Äktenskapet med Bertha f. Järnefelt var
olyckligt, bl. a. på grund av en sons förtidiga död och efter några år
lämnade Thesleff hustrun och Misiones och återvände till Sverige. Där
förföll han tidvis till excessiv dryckenskap.
Arthur Thesleff publicerade åtskilliga artiklar och separata skrifter om
zigenarna. Han deltog också i en kejserlig kommitté om zigenarfrågan
vars betänkande han författare (1901). Bland hans skrifter märks »Zigenarnas utbredning i Finland» (Geografiska Föreningens Tidskrift 1898),
artikelserien »Zigenarlif i Finland» (Nya Pressen 1897-1898), »Finlands
zigenare. En etnografisk studie» (Finsk tidskrift 1899) och kapitlet om
zigenare och tattare i Herman Lundborgs »Rasfrågor i modern belysning» (1919). Han var också med och arrangerade en utställning av ett
zigenarläger till Skansens vårfest 1904. Det sägs att han misslyckades att
få tag på några riktiga zigenare och istället lät klä ut sångerskan Aina
Mannerheim och några finländska överklassungdomar som fick uppträda
som zigenare på Skansen. I anslutning till visningen av zigenarlägret
utgav för övrigt Nordiska museet en liten skrift om zigenare som Thesleff författat.
Mycket av Thesleffs zigenarmaterial förblev opublicerat. Efter hans
död donerades hans bibliotek med zigenarlitteratur och hans efterlämnade arkiv till Kungliga biblioteket i Stockholm. Eftersom det kulturhistoriska och etnografiska materialet om zigenare alltjämt är magert, är
Thesleffs samlingar mycket värdefulla. De är till största delen outnyttjade och förtjänar större uppmärksamhet. I samband med mina egna
forskningar om peripatetiska grupper har jag haft anledning att gå igenom Thesleffs arkiv och funnit åtskilligt intressant material. För att göra
materialet mera känt har jag därför sammanställt en kommenterad förteckning.1
Kungl. biblioteket signum L 11:4 Anteckningar om zigenare.
1. Bibliografiska anteckningar ur finländska tidningar samt avskrifter
av ca 154 av de förtecknade notiserna. 78 bl. Fol.
Förtecknar titlar ur följande tidningar: Björneborgs Tidning (1875-79),
Borgåbladet (1866-1887), Finland (1887), Finlands Allmänna Tidning
(1847-1870), Folkvännen (1870-1887), Helsingfors Dagblad (1864-1879),
I En levnadsteckning över Thesleff samt en bibliografi över hans tryckta skrifter finns i
Arthur Thesleff, Bibliska naturbilder. Men inledning om författaren af Rolf Lagerborg.
Hfors 1921.
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Helsingfors Tidningar (1835-1866), Hufvudstadsbladet (1869-1898), Hämäläinen (1864-1880), Ilmarinen (1867-1877), Kaiku (1878-1893), Kansan Lehti (1868-1870), Karjalatar (1876), Keski Suomi (1872-1876), Kirjallinen Kuukauslehti (1868), Kyläkirjaston Kuvalehti (1880-1898),
Kyrkligt Veckoblad (1868), Literatur-Bladet (1851-1852), Louhi (1898),
Maanmiehen Ystävä (1852), Mehiläinen (1839-1861), Mikkelin Wiikko
Sanomia (1863-1864), Morgonbladet (1873-1879), Norra Posten (1887),
Nya Pressen (1887-1898), Otava (1861-1863), Oulun Ilmoituslehti (1898),
Oulun Lehti (1887), Oulun Wiikko Sanomia (1856-1876), Pohjan Tähti
(1867), Pohjois-Suomi (1878), Päivälehti (1895-1898), Päivätär
(1863-1864), Sanan Lennätin (1856), Sanan Saattaja (1835), Sanomia
Turusta (1878-1880), Savon Lehti (1876), Stockholms Posten (1780),
Suomen Julkisia Sanomia (1857-1863), Suomen Lehti (1872-1874), Suomalainen Virallinen Lehti (1866-1875), Suometar (1854-1866), Tampereen Sanomia (1866-1876), Tapio (1862-1876), Tidningar utgifne af et
Sällskap i Åbo (1777-1785), Turun Wiikko-Sanomat (1821), Tähti
(1863-1866), Uleåborgsbladet (1898), Uleåborgs Tidning (1878), Uusi
Savo (1893), Uusi Suometar (1869-1898), Wasabladet (1857-1887), Wasa
Tidning (1897), Wiborg (1857), Wiborgsbladet (1887-1898), Wiborgs Tidning (1866-1877), Wiipuri (1895-1899), Wiipurin Sanomat (1895), Åbo
Posten (1875-1879), Åbo Underrättelser (1855-1880), Östra Finland
(1876-1880).
Dessutom 7 maskinskrivna sidor bibliografi över böcker och tidskriftsartiklar som behandlar zigenare, i synnerhet de finska. 50 maskinskrivna
sidor avskrifter ur ovannämnda tidningar.
Thesleff, Arthur: Zigenare. 8 bl. Fol.
Uppsats om zigenare. Dessutom en mantalslängd över zigenarfamiljen
Ek i Sysmä kommun år 1898.
Thesleff, Arthur: [Uppsats om zigenare]. 14 bl. 4:o.
Maskinskrivet manus.
Excerpter om zigenare ur tryckta källor. Biblio grafiska anteckningar.
49 bl.
Ur diverse kungörelser, kyrkostadgar etc. Innehåller också Thesleffs
utlåtande till Civilexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland över
fängelseläraren A. Lindhs studier av zigenarspråket.
Zigenarnas sånger och visor upptecknade i Finland av A. Th. 35 bl.
Handskrivna visuppteckningar. 5 st efter Sordavalazigenaren Herman
Hagen 1899; 3 st efter zigenaren Lindman i Alajärvi socken 1897; 2 st
efter Savolakszigenaren Hedman 1897; 1 st med beteckningen »smörja»
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och 21 st anonyma visuppteckningar varav några försedda med svensk
översättning.
Uppteckningar av zigenarspråk och -poesi m. m. 77 bl.
Ett stort antal handskrivna uppteckningar av sånger, dikter, orduppteckningar, etnografiska notiser m. m.
Diverse anteckningar om zigenare. Notiser och excerpter ur Reinholms papper m. m. 80 bl.
Innehåller ett stort antal små uppteckningar av olika slag, bl. a. observationer, anekdoter, sägner, rykten m. m. Dessutom namnlängd med exempel på kvinno- och mansnamn brukliga bland finländska zigenare. I
vissa fall är namnen frekvensnoterade, dvs, hur många som heter Gustaf
(40), Herman (19) och Johan (162) etc. Vidare en förteckning över
zigenska släktnamn och i vilka socknar de återfinns samt hur många i var
socken. Det finns också en förteckning över socknar och vilka släkter
som finns i de enskilda socknarna. Uppteckningarna är av mycket
skiftande slag, en intressant notis kan anföras som exempel: »En Matti
Kärkänen lefver i konkubinat med sin syster. Han torde nu ströfva i
Savolaks. De andra zigenarne ogilla denna förening (måhända endast de
hyggligare och mera hyfsade af dem). Barn finnas; hurudana är okändt.»
Avskrift av Hjalmar Ekerots manuskript: zigenarsvenskt lexikon.
38 bl.
Maskinskriven ordbok. På konvolutet har Thesleff skrivit »Allting
orätt». Det rör sig uppenbarligen inte om en zigenarordlista utan en
hittills outnyttjad tattarordbok.
Av zigenaren Herman Hagert i Sordavala nedskrivna visor på finska
språket, vilka voro kända i norra Karelen. 15 bl.
Tättskrivna blyertsuppteckningar.
Walnum, 1. Tatersagen. Avskrift ur Morgenbladet 1619 1893, nr. 488.
13 bl. Fol. Klotband.
Mustalaisista. Avskrift ur Oulun Wiikko Sanomia. 1856 218-2719. 16
bl. 8:o i klotband.
Diverse anteckningar.
Verordnungen und allerhöchste Entschliessungen ober Zigeuner im
Königsreiche Serbien 1845. 10 bl. Fol.
Cirkular-Verordnungen des herrn Ministers des Inneren iiber Zigeuner. Uebersetzung aus dem serbischen. 1879. 4 bl. Fol.
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Cop-Marlet, Mara, Die Zelt-Zigeuner-Kolonie in Alakut. 18 bl.
Tsigenarmotiv hos Cechiske skalden Jaroslav VrchlicI0, med bilaga:
Tsigenarens giga. Av Jaroslav Vrch1ick9'. Översatt av Alfred Jensen.
6 bl.
Manuskript om zigenare i Italien. 10 bl. 8:o.
13. Zigenarmusiken. 16 bl.
Manuskript, utgivet av Rolf Lagerborg i Finsk tidskrift 1922.
Av den Thesleffska samlingen i övrigt på K. B. kan nämnas L II: 3
(Biographica) och L II: 6 (Dagböcker). På dess Kart- och planschavdelning förvaras dessutom Thesleffs omfattande samling fotografier av zigenare. Den består av tre kartonger fotografier med zigenarbilder från
Siebenbfirgen, Ungern-Mähren, Europeiska Turkiet (innefattande Makedonien), Bulgarien, Danmark, Viborg, Serbien och Finland. Särskilt
intressant är samlingen från Finland som består av en liten låda med
porträttfotografier på zigenska fästningsfångar försedda med utförliga
biografiska anteckningar.

SUMMary
Ingvar Svanberg, Arthur Thesleffs bequeathed collection of gypsy material at
the Royal Library, Stockholm
The eccentric Finno-Swedish scholar Arthur Thesleff (1871-1920) devoted his
life to studying the language, folklore, and ethnography of gypsies and other lowstatus peripatetic groups. He published a large number of articles and monographs on such groups. Of particular merit are his Wörterbuch des Dialekts der
finnländischen Zigeuner (1901) and Stockholms förbrytarspråk och lägre slang
1910-1912 ('Argot and lower-class slang in Stockholm 1910-12'; 1912). However,
much of Thesleffs gypsy material remained unpublished. This article lists and
comments on the material on gypsies which was donated to the Royal Library,
Stockholm. It comprises manuscripts, excerpts, records of oral material, transcripts, and a large collection of photographs.
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Ragna Ahlbäck, Bonden i svenska Finland. Teori och praktik inom åkerbruk och
boskapsskötsel. Hfors 1983. 429s., ill. ISBN 951-9017-85-2. (Folklivsstudier XIV
utg. gm Folkkultursarkivet. Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland. 509.)
Ett modernt agrarhistoriskt översiktsverk har länge saknats. Sedan Ingers/Carlssons stora arbete Bonden i svensk historia och Jutikkalas numera klassiska bok
Bonden i Finland genom tiderna kom ut 1948/1956 resp. 1963 har vår kunskap om
jordbrukets utveckling och bondeklassens förhållanden väsentligt utökats genom
en lång rad monografier och specialstudier inom discipliner som historia, ekonomisk historia, kulturgeografi och etnologi. Det är därför högt spända förväntningar som möter Ragna Ahlbäcks Bonden i svenska Finland, förväntningar som
rimligen endast bitvis kan infrias.
Ahlbäcks arbete skiljer sig på många punkter från tidigare agrarhistoriska
översikter, framför allt beroende på att det inte skrivits av en historiker utan av
en etnolog. Bondeklassens sociala struktur och politiska roll liksom jordbrukets
ekonomiska förhållanden behandlas inte. Tyngdpunkten ligger på jordbrukets
tekniska förhållanden och centralmaktens förordningar härvidlag och mer på
beskrivning än på analys.
Bokens allmänna syfte är att skildra huvudnäringarna i Finlands svenskbygder
fram till sekelskiftet år 1900. Därvid behandlas åkerbruk och husdjurshållning.
Syftet är trefaldigt: nämligen att visa hur jordbruket påverkats av lagar och
förordningar, att belysa den påverkan som utgick från lantbruksvetenskapen vid
Åbo Akademi och Finska Hushållningssällskapet samt att redogöra för de metoder och redskap som använts i jordbruket. Detta är utomordentligt intressanta
frågeställningar, i synnerhet som det i stort saknas studier av hur och i vilken
utsträckning lantbrukslitteraturens reformförslag mer i detalj påverkat det praktiska jordbruket. Framställningen är uppdelad på de tre sakområdena åkerbruk,
ängsskötsel och husdjurshållning och behandlar tre kronologiska perioder: medeltiden, 1521-1750 och 1750-1900. Inom varje ämnesområde och period är
materialredovisningen utförd med stor uthållighet och konsekvens. Genom denna schematiska uppläggning vinner författaren ett fast grepp och en överblick
över ett ämne, som genom sin rikedom på infallsvinklar och upplysningar annars
lätt kunnat bli ogripbart och splittrat. En stor arbetsinsats ligger bakom sammanställningen av de många uppgifterna inom skilda sakområden och från olika delar
av svenska Finland.
En väsentlig skillnad mellan denna bok och andra agrarhistoriska översikter
är, att denna inte bygger på befintliga bearbetningar inom området utan utgör en
självständig forskningsinsats som baseras på i första hand tryckta källskrifter,
men även på lokalhistorisk litteratur och upptecknat material. För allmänna
översikter och orienterande inledningar anlitas dock av allt att döma bearbetningar; var det sker och vilka verk som anlitas framgår i allmänhet inte, då
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notapparaten endast upptar litteratur som citerats i texten. I ett första kapitel
betitlat Befolkningsstruktur behandlas bondesamhällets allmänna utveckling, där
bl. a. förordningar om hemmansklyvning och emigrationen från Österbotten får
ett visst utrymme. Trots kapitelrubriken ges dock inga upplysningar om landsbygdsbefolkningens fördelning på stånd, sociala skikt, ägonatur och jordinnehav
eller om förändringar i dessa förhållanden. För medeltidsavsnitten anlitas huvudsakligen de svenska medeltidslagarna, eftersom de är de äldsta kända källskriftema för den historiska tiden. Efter en allmän översikt över byns organisation
går författaren i detalj in på lagarnas olika stadganden om nyodling, växtföljder,
hägnader m. m. För perioden 1521-1750 baseras framställningen huvudsakligen
på tryckta förordningar rörande jordbruket, Gustav Vasas brev, husesynsstadgan 1681 och 1734 års lag. För exempel som belyser stadgornas tillämpning i
Finland anlitas vanligen lokalhistorisk litteratur. Denna period är tämligen summariskt behandlad. Den epok som upptar huvuddelen av den digra volymen på
429 sidor, och som behandlar jordbrukets modernisering 1750-1900, sönderfaller
källmässigt i tre delar. För 1700-talets andra hälft ges allmänna översikter över
storskiftet, där Faggots skrifter och sannolikt bearbetningar av J. Frödin anlitas.
Dessutom presenteras lantbruksundervisningen vid Åbo Akademi och P. A.
Gadds verksamhet där. Gadds stora lärobok Försök til en systematisk inledning i
swenska landt-skötseln 1773-1777 är enda refererade källan för denna period och
får sägas stå i centrum för boken som helhet. För tiden kring sekelskiftet 1800, då
hushållningssällskapet var den drivande kraften inom reformsträvandena, redovisas J. Tengströms Försök till lärobok i landthushållningen för finska bonden
1803. Dessa arbeten representerar reformsträvandena inom jordbruket, men
författaren påpekar att de samtidigt ger upplysningar om jordbrukets faktiska
förhållanden under denna tid. Som källa för sådana uppgifter anlitas de lyckligtvis mycket sparsamt. För 1800-talets första del används en annan typ av källa,
nämligen de reseanteckningar som hushållningssällskapets sekreterare C. C.
Böcker gjorde vid en resa i Vasa län 1815, samt hans statistiska jordbruksenkät
1834, vilken redovisas i form av 26 tabeller. För den period som omfattar 1800talets andra hälft använder författaren huvudsakligen uppgifter ur den muntliga
traditionen. Detta material består av traditionsuppgifter som publicerats i lokalhistoriska arbeten och av traditionsuppteckningar från Folkkulturarkivets och
Folkmålskommissionens samlingar. En kompletterande källa är guvernörernas
berättelser från tiden 1860-1880, främst rapporterna från Nylands län 1876.
Dessutom tycks författaren anlita bearbetningar för översikter inom de olika
sakområden hon behandlar.
Att Ahlbäck främst baserat framställningen på tryckta primärkällor är givetvis
förtjänstfullt, men det kan i vissa avseenden vara en nackdel att hon i så stor
utsträckning bortsett från bearbetningar, även sådana som behandlar svenskbygderna. För en översiktligt framställning av jordbrukets allmänna förhållanden
hade författaren kunnat vinna på att anlita den rätt rikhaltiga litteraturen i ämnet.
Då hade även sådana misstag som uppgiften om att bymarken var böndernas
gemensamma egendom kunnat undvikas. Således har bl. a. Jutikkala konstaterat
att det inte finns några belägg i medeltidslagarna för egendomsgemenskap av den
odlade marken, och att den gamla teorin om ursprunglig besittningsgemenskap
inte heller kunnat upprätthållas i Finland.
Ett centralt kapitel i Finlands odlingshistoria, nämligen frågan om mossodlingar och strömrensningar, saknas tyvärr i boken. Sådana förekom i stor utsträckning under 1700-talet och var föremål för behandling i Gadds dissertationer.
Under 1800-talet företogs de systematiskt och i stor skala, varvid hushållningssällskapet spelade en pådrivande roll. Att denna fråga inte berörts är desto mer
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beklagligt, som etnologen V. Anttilas stora arbete om sjösänkningssällskapen i
Finland inte är tillgängligt för en icke-finskspråkig läsekrets.
Något tveksam ställer man sig till att författaren inte i större utsträckning valt
källor som direkt berör finska förhållanden. Eftersom de källor som anlitas gäller
för riksenheten Sverige—Finland innehåller boken relativt få upplysningar om
lantbruket i svenska Finland för tiden fram till 1800-talet. Författaren har inte
heller klargjort vilken relevans de svenska lagarnas uppgifter har för det finska
jordbruket med dess säregenheter i fråga om naturförhållanden och kolonisation.
Det är känt att landslagarnas förbud mot enskild uppodling av utmarken inte
tillämpades, och Ahlbäck noterar att solskiftet inte kunde genomföras i stora
delar av Finland. I stället för att huvudsakligen använda svealagarna och östgötalagen för uppgifter om växtslag, sånings- och skördetider m. m. kunde kanske de
skatteuppgifter och godsinventarier, som Ahlbäck nämner, och de tryckta urkundssamlingarna i högre grad ha använts för medeltidens jordbruk. För senare
perioder flödar källmaterialet rikare och författaren presenterar också användbara källor såsom boskapslängder och geometriska kartor, som dock inte anlitas.
Även valet av Gadds lärobok är tveksamt ur denna synpunkt, eftersom den
behandlar jordbruket i både Sverige och Finland utan att särskilja finska förhållanden. En speciell finsk del var planerad men utkom inte. Dessvärre får inriktningen på svenskt material till följd, att storskiftesförordningarna 1762 och 1775
som särskilt avsåg Finland, liksom de finska varianterna av mönsterbyordningen, inte behandlas i boken.
Ahlbäcks val av skilda typer av källor för olika perioder gör framställningen
splittrad, så att någon egentlig utvecklingsgång inte kan tecknas. Medan perioden från medeltiden till 1700-talets mitt behandlar statsmaktens påverkan på
jordbruket och tidsavsnittet 1750-1804 upptas av lantbruksvetenskapens påverkan, redovisas jordbrukets faktiska förhållanden under det återstående halvseklet. Det hade varit en fördel om dessa tre perspektiv hade kunnat kombineras
inom varje tidsavsnitt eller åtminstone för några av dem. Nu tenderar den
trefaldiga frågeställningen att motsvaras av tre separata specialundersökningar,
utan egentligt inbördes sammanhang. Eftersom redovisningen av statsmaktens
regleringar upphör med storskiftesstadgan 1757 och 1800-talets lantbruksvetenskap inte redovisas, kan uppgifterna om jordbrukets redskap och metoder under
1800-talet inte kopplas samman med dåvarande strävanden att påverka jordbruket. Det är beklagligt, med tanke på författarens betoning av att statsmaktens
ökade stöd medförde att utvecklingen av nya metoder tog fart efter 1800-talets
mitt. Denna splittrade bild förstärks av att textreferaten är sparsamt kommenterade och att lantbrukslitteraturens förslag sällan jämförs med jordbrukets faktiska förhållanden. Eftersom jämförelse inte heller görs med den moderna lantbruksvetenskapens ståndpunkter, tenderar referaten av Gadds och Tengströms
läroböcker att bli självändamål. Kontentan är att frågeställningarna om statsmaktens och lantbruksvetenskapens påverkan inte kan besvaras, och att den tredje
frågeställningen endast besvaras för 1800-talets senare del.
Till bokens företräden hör att författaren anlägger vissa övergripande perspektiv rörande de avgörande faktorerna bakom lantbrukets förhållanden. Ett av dem
är naturvetenskapens och lantbruksvetenskapens roll som drivkraft i lantbrukets
omvandling. Ett grundmotiv är här att religiösa och vidskepliga föreställningar
utgjorde hindren för utvecklingen. Lantbruksvetenskapens verksamhet karaktäriseras således som en kamp mot irrationella föreställningar och bruk och för
rationella kunskaper och metoder, en kamp som efter hand ledde till framgång.
Ahlbäcks historiesyn tycks sammanfalla med den syn som 1700-talets upplysningsmän och sedermera den sekulariserade naturvetenskapens företrädare givit

Litteratur

127

på sin egen roll i historien. Detta är en variant av den idealistiska historiesyn,
som ser historiens utveckling som en kamp mellan förnuft och oförnuft, där det
segrande förnuftet sammanfaller med den egna kulturen eller ståndpunkten. Att
en så starkt ideologiskt och tidsmässigt präglad åskådning inte utan vidare kan
läggas till grund för vetenskapligt studium av den epok som präglat den är
uppenbart. Ahlbäck distanserar sig visserligen från den i påpekandet att vetenskapsmännen för att få igång ett allmänt reformarbete borde ha undersökt vad
som var av värde i böndernas fåderneärvda odlingssätt och vad som var grundat
på fördomar. Tyvärr fullföljs inte denna kritiska syn på lantbruksvetenskapen,
utan föreställningen om dess kämpande rationalitet blir den dominerande bilden.
På vissa punkter kan man ställa sig tveksam till den bild författaren ger av
lantbruksvetenskapens roll. Kyrkans natursyn ifrågasattes inte av lantbruksvetenskapen och biologin, som utgick från synen på naturen som Guds välplanerade skapelse, vilken han ställt till människans tjänst. I 1700-talets lantbrukslitteratur används den kristna natursynen tvärtom som argument för reformsträvandena. Man kunde t. ex. mena, att Gud och naturen inte skulle lastas för brister
som berodde på människan: Gud hade givit Sverige—Finland rika tillgångar, som
det ålåg människan att uppbruka med förnuft och idoghet. Inte minst i Finland
intog präster dessutom en framskjuten position när det gällde att sprida rönen
och omsätta dem i praktiken.
Ahlbäck tenderar att överskatta lantbruksvetenskapens betydelse och dess
karaktär av vetenskap i modern mening och att projicera tillbaks den typ av
systematisk forskning som började bedrivas under 1800-talets senare del, t. ex.
vid lantbruksinstituten i Sverige. Det är svårt att instämma i uppfattningarna att
det pågick en oavlåtlig uppfinnar- och försöksverksamhet vid universiteten och
att teoretiska och praktiska kunskaper, som lade en god grund för landets
framtida jordbruk, spreds från Åbo Akademi. De ekonomiska lärostolarna var ju
främst utbildningsanstalter, och den kunskap som spreds i lantbrukslitteraturen
var i obetydlig mån resultat av egentliga forskningsinsatser. På ett allmänt och
indirekt plan var 1700-talets lantbruksvetenskap givetvis betydelsefull och
grundläggande, men de enskilda »forskningsresultaten» och förslagen har sällan
utgjort någon grundval för lantbrukets utveckling eller senare forskning. Värdet
bestod mera i att dessa frågor behandlades än i hur de behandlades.
Från sådana utgångspunkter kan man instämma i författarens omdöme att
Gadd förde lantbruksvetenskapen framåt och lade en grund för den fortsatta
forskningen. Går man till enskildheter är det svårt att peka på några egentliga
resultat av Gadds verksamhet vid Åbo Akademi, som utgjorde en parentes i
lantbruksvetenskapens och akademins historia. Rationaliteten i Gadds lantbruksvetenskapliga bidrag har inte granskats vetenskapligt, och Ahlbäck anför
heller inte några skäl för sitt omdöme; det föregås närmast av ett referat av
Gadds länsbeskrivningar. Med tanke på att den litteratur, som ingår i bokens
litteraturförteckning, innehåller många kritiska synpunkter på Gadds insatser,
t. ex. att hans botaniska uppgifter i läroboken saklöst kunde ha utelämnats
eftersom de inte innebar några nyheter och inte kunde tillämpas på Finland, hade
det varit värdefullt om Ahlbäck redovisat några argument på denna punkt. Den
ansats till jämförelse med modern lantbruksvetenskap som Ahlbäck gör i avsnittet om frostfaran utfaller lite orättvist till Gadds nackdel. Författaren menar att
hans förslag härvidlag till stor del var fantastiska funderingar, men de omständigheter och åtgärder som Gadd fäste huvudvikten vid är fortfarande de centrala
frågorna i 1900-talets lantbruksböcker.
Överskattningen av idésystemens historiska roll slår också igenom i uppfattningen att fysiokratismen låg bakom den jordbruksvänliga strömningen från
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1700-talets mitt. Även om fysiokratiska argument togs upp i debatten från 1770talet var den endast en speciell skola inom den allmänna reformrörelse som
hyllade jordbrukets företräde. Det är nog därför lite förhastat att utnämna Gadd
till övertygad fysiokrat för hans åsikt att jordbruket borde bli statens viktigaste
angelägenhet, särskilt som han talade emot näringsfrihetens införande, som var
en av fysiokratismens käpphästar.
Ett annat övergripande perspektiv är statsmaktens förtryck av bönderna och
de menliga följderna för jordbruket av kronans ensidiga fiskala intressen. I
bokens sammanfattning anknyter författaren till dessa motiv och till bokens
frågeställningar, med den viktiga slutsatsen att centralmaktens prioritering av
spannmålsodlingen och undervärdering av boskapsskötseln inte tog hänsyn till
naturförhållandena i landets nordliga delar, vilket medförde att missväxter, som
orsakades av frostskador, fick förödande verkningar. Detta är en vägande synpunkt som gärna kunde ha behandlats utförligare i den beskrivande framställningen.
I den allmänna framställningen av riksenhetens agrarhistoria får emellertid det
i och för sig korrekta motivet med statsmaktens förtryck av bondeklassen vissa
olyckliga följder, som delvis sammanhänger med bristande förtrogenhet med
forskningen. Att hävda att kronans politik mot bönderna alltsedan unionstiden
utgått från ett feodalt synsätt och att läran om delad äganderätt till böndernas
jord slogs fast under 1600-talet, är nog att överdriva saken. Den feodala läran
företräddes av aristokratin och blev dominerande under slutet av 1600-talet utan
att stadfästas. Vid frihetstidens början utarbetades den till en teori om delad
äganderätt. Ahlbäck menar dock, att den feodala synen var på reträtt vid denna
tid och åberopar uppgifter, som vanligen brukar tas som intäkt för motsatsen,
nämligen allmogens misslyckade försök att erhålla privilegier vid 1723 års riksdag och stadganden i 1734 års lag, som allmänt anses präglade av tidens feodala
syn på bondens äganderätt.
Författarens grundsyn medför också en misstolkning av 1742 års byordningsprojekt, som enligt Ahlbäck innebar att bönderna erhöll ökad bysjälvstyrelse,
med rätt att besluta och döma i byns angelägenheter. Författaren bortser här
ifrån sambandet med statsmaktens strävanden att genom regleringar öka jordbrukets produktion. Som W. Ehn framhåller i Byordningar från mälarlänen, 1982,
var byordningen ett av många diskuterade medel i den vägen. Mönsterbyordningen presenterades således i brevet till landshövdingarna om landskulturens
upphjälpande, som Ahlbäck i övrigt refererar. Själva poängen med byordningsprojektet var ju att statsmakten den vägen kunde styra allmogens hushållning,
bl. a. genom att anvisa ett och annat »som ännu torde wara obekant men för en
landtman nödigt att weta». Ahlbäck noterar inte Jutikkalas uppfattning att frihetstidens början inte innebar något som helst omslag i det åsidosättande av
bönderna, som rått sedan förmyndarregeringens tid.
Denna syn på byordningarnas innebörd har också aktualitet för framställningen av storskiftet, som spelar en viktig roll i Ahlbäcks beskrivning av bondesamhällets omvandling: det innebar ett gigantiskt jordbyte, som betecknar en ny
epok i Finlands odlingshistoria, menar författaren. Storskiftet får därför bilda
skiljelinje mellan skildringen av det äldre bondesamhället och jordbrukets utveckling till 1900-talet. Författaren ansluter sig här till den kritik som J. Frödin
riktat mot bysprängningen och till dennes uppfattning om byalagets roll. Storskiftets omvälvande betydelse bestod, enligt Ahlbäck, i att bysamfälligheten
upphävdes och att varje bondgård kom att drivas som särbruk. Därmed upphörde byalagets ansvar för gårdarnas lönsamhet, och det självstyre som byordningarna garanterade gick om intet. Häremot kan man bl. a. invända, att flertalet
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byordningar antogs efter storskiftet, och W. Ehn pekar på att skiftet tycks ha
stimulerat antagandet av byordningar. Frågan är om inte Ahlbäck blandar samman storskiftet med laga skiftet i Sverige och nyskiftet i Finland. Storskiftet
innebar ju inte upplösning av bygemenskapen, eftersom utflyttning av gårdar inte
påbjöds, och det gamla odlingssystemet med dess gemensamma hägnade gärden
för åker och äng och åtskillnad mellan inägor och utmarker bevarades. Frödins
kritik avsåg heller inte storskiftet utan laga skiftet, vilket han fick anledning att
uttryckligen påpeka i meningsutbytet med E. F. Heckscher. En brist är att boken
inte behandlar de finska storskiftesförordningarna och nyskiftet, inte heller hur
dessa verkställdes i olika delar av svenskbygderna. Författaren anlitar heller inte
litteraturen i ämnet. Jutikkalas översiktsverk innehåller härvidlag fler upplysningar och redovisar dessutom uppfattningar, som är diametralt motsatta Ahlbäcks, t. ex. att bytvånget bestod oförändrat efter storskiftet, och att det avskaffades med nyskiftet och växelbruket, då byordningarna successivt föll ur bruk. I
denna fråga är den bristande kontakten med den senaste forskningen beklaglig,
eftersom den reviderat bilden av storskiftet som ett radikalt ingrepp i ett statiskt
bondesamhälle och snarare ser skiftet som ett naturligt led i jordbrukets inre
utveckling.
Sin styrka visar Ahlbäck främst i de etnologiskt orienterade avsnitten om
jordbrukets redskap och metoder under 1800-talets andra hälft. Här är framställningen lika initierad som detaljerad. Eftersom redovisningen inte följer någon
geografisk urvalsprincip, ges ingen enhetlig bild av förhållandena inom olika
bygder, men beskrivningen tjänar sitt syfte att redogöra för redskapens varierande utformning och hur praktiska förfaranden konkret kunde gestalta sig. Detta är
värdefulla upplysningar, och det är en betydelsefull insats att på detta sätt ha
samlat dem i ett verk. Bokens värde förhöjs också av att den inte bara är rikt
utan också bra illustrerad. Fotografier på redskap, byggnader, djur och arbetssituationer ansluter föredömligt väl till texten och ger en värdefull kompletterande
information.
I boken som helhet återger Ahlbäck utförligt och i detalj innehållet i de källor
hon använt och följer därvid originaltexten nära. Läses boken från pärm till
pärm, kan de långa och sparsamt kommenterade referaten kanske bli tröttande,
men använder man den som handbok är utförligheten och detaljrikedomen en
tillgång. Ett bestående intryck är dock, att författaren i högre grad samlat och
sammanställt materialet än bearbetat och systematiserat dess uppgifter till en
sammanhängande framställning.
Styrkan i Ahlbäcks arbete om Bonden i svenska Finland ligger kanske inte i
första hand på det vetenskapliga planet, främst beroende på författarens förhållande till källorna och till den agrarhistoriska forskningen. Boken är däremot ett
värdefullt komplement till Jutikkalas översiktsarbete, som inte behandlar de
»etnografiska dragen i böndernas liv». För lokalhistoriskt intresserade och för
lekmannen, som inte har tillgång till de källor som redovisas, torde boken
emellertid vara desto mer värdefull, genom dess utförliga referat och rikedom på
detaljerade uppgifter.
Stefan Lundhem
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SUMMARY
Ragna Ahlbäck's overview Bonden i svenska Finland (`The Farmer of SwedishSpeaking Finland') deals with arable farming, the tending of permanent grassland, and animal husbandry in Swedish-speaking parts of Finland in the Middle
Ages, from 1521 to 1750, and from 1750 to 1900. Its aim is to show how
agriculture has been affected by legislation and by work in the agricultural
sciences, represented by Åbo University and the Finnish Agricultural Society,
and to give an account of agricultural methods and implements. The first issue is
considered in an outline discussion covering the period down to the first enclosures of 1757, on the basis of acts of parliament and subsidiary legislation.
Regarding the second question, a detailed account is given of two agricultural
publications, from the 1770s and 1803. Nineteenth-century agriculture is described on the basis of travellers' accounts, governors' reports, and information
derived from oral tradition. The author has put together a series of reviews of her
sources rather than worked them up into a coherent presentation of the subject.
Her approach to sources and lack of a sound familiarity with research in the field
of agricultural history, which give rise to a number of factual errors, detract from
the book's value as a work of scholarship. The best sections of the book are its
accounts of implements and methods, on which the many illustrations provide
valuable additional information. Ahlbäck's work can thus serve as a complement
to existing historical overviews.

Algot Hellbom, Medelpadska dialektord. Sundsvall 1982. 144s. (Det gamla
Medelpad 11. Skrifter utg. av Medelpads Fornminnesförening. ISSN 0349-6384.)
Förre rektorn, filosofie hedersdoktorn vid Umeå universitet Algot Hellbom har
under de senaste åren producerat en mängd skrifter. Under fyra år (1979-82) har
han — förutom det arbete som här skall recenseras — utgivit en skrift om
Medelpads runstenar (1979), en större ordbok över njurundamålet (1980), en
skrift om den legendariske livdragonen hos Karl XII Bogg-Hans från Njurunda
(1980), två dialekttextsamlingar med titeln »Medelpad berättar» 1 och 2 (1980,
1981) samt en värdefull samling medelpadsord i äldre källor (1981). Under

Litteratur

131

utgivning är dessutom en större källskrift, »Tingsprotokoll från Njurunda» (Ur
Medelpads domböcker 1: 1609-1672, 2: 1673-1699). Bland tidigare källsamlingar
som Hellbom utgivit märks särskilt »Medelpads äldre urkunder» (1972) och
»Saköresbok för Medelpad 1541-1609» (1976). Därutöver har författaren skrivit
åtskilliga artiklar i skilda språkliga och historiska ämnen.
Denna uppräkning visar att det är en verklig medelpadsentusiast, som ägnat
sin hemprovins stor uppmärksamhet. Det är därför inte oväntat att han nu också
kommit att sammanställa en bok med titeln »Medelpadska dialektord», utgiven i
serien Det Gamla Medelpad som nr 11.
Som framgår av sammanställningen ovan är detta inte författarens första
ordboksarbete. Hans »Ordbok över Njurundamålet» omfattar drygt 11 000 ord i
ett medelpadskt sockenmål, och författarens »Äldre källor till Medelpads bygdemål» mönstrar i ca 1 400 ordartiklar medelpadska dialektord i skilda tryckta och
otryckta källor fram till och med Rietz' stora dialektordbok (1862-1867). Särskilt
»Äldre källor» är av stort intresse för dialektforskningen.
»Medelpadska dialektord» — som omfattar ca 3 000 ord från alla medelpadssocknar utom Haverö — skiljer sig från författarens tidigare ordboksarbeten i ett
viktigt avseende: här har författaren på ett helt annat sätt än tidigare tvingats
välja vad som skall vara med. Han framhåller också i förordet att detta inte blivit
någon helt vanlig ordbok. Här presenteras »sådant som på ett eller annat sätt
avviker från normalspråket mer än dialekten i övrigt. Det kan gälla uttal,
betoning, form och betydelse eller röra sig om ord som tillhör eller tillhört
verksamheter inom jordbruk eller annat lantligt näringsliv» (s. 6). Vidare framhålls a. st. att ordboken »är tänkt som en minnesupplivningsbok för de äldre och
en nyfikenhetsväckare för de yngre, samtidigt som studerande och språkforskare
på olika nivåer förhoppningsvis också skall kunna få någon nytta av boken, t ex
för att snabbt och bekvämt få fram upplysning om ett ords blotta förekomst för
att sedan lättare kunna gå vidare till källorna».
Någon alldeles klar avgränsning av vad som har tagits med finns som synes
inte. Urvalet kan alltid diskuteras — man kan t. ex. fråga sig varför kusris
'ormbunke' är med, däremot inte kusbär 'ormbär' och kusblomma 'maskros'. En
del ord som finns med i njurundaordboken, såsom skrattabbör — som där
översätts »'skrattabborre' (mera omtalad än sedd fisk, som lär kunna fångas på
mete, då den flyger upp i ett träd och skrattar)» [ofta avses väl 'vattenödla', rec.
anm.] — saknas i det här recenserade arbetet. Sak samma är förhållandet med ord
som pärskrike 'nötskrika' och örntränt 'ungefär'. Men det skall ärligt sägas, att
vilket urval författaren än hade gjort skulle han på den här punkten ha fått kritik.
Men att urvalet allmänt sett hade kunnat vara generösare vill jag nog mena.
Hellbom har framförallt använt sig av upptecknat material vid Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA). Men dessutom har han utnyttjat tryckt
material, t. ex. P. Bogren »Torpmålets ljud- och formlära» och A. Vestlund
»Medelpads folkmål». Kollationeringar som jag stickprovsvis gjort mot dessa
arbeten visar att en del — oftast oskyldiga — fel insmugit sig i »Medelpadska
dialektord», framförallt vad beträffar utbredningsuppgifterna.
Ordartiklarna är ekonomiskt uppbyggda. Här ex. på två artiklar: »tnjöL-dömt f
InNj 'en aning mjöl, nypa'»; »lyssne (-nan) m SeSkHoNj 'norrsken' — lyssnan
brinn — BoTo /is snan (bsg)». I Vi får som synes inget riksspråkligt uppslagsord
I Till ljudbeteckningen är följande att märka: å är ett långt, öppet a och motsvarar lmalf. a,
och a, ö ett ö-baltigt e-ljud som förekommer i Borgsjö och Torp, o avser alltid det slutna
ljudet i bo, bott, 6 lmalf. 8, 8, ay, e; ä är samma ä-ljud som i rikssvenskans räv, häst, w
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utan i dess ställe en dialektform av ordet, därefter vissa (enklare) formella
uppgifter (t. ex. genustillhörighet), ordets utbredning i Medelpad, översättning,
någon gång språkprov (samt dessutom ibland källhänvisning). Stundom tycker
man kanske att ordartikeln blir litet oöverskådlig, såsom exempelvis vid knyx (s.
63), där det heter »knyx m (el. knix) Nj 'liten backe, ojämnhet på väg' — SeLj
knyx — LiHo knix'.». Bättre hade nog varit »knix LiHoNj knyx SeLjNj m
'liten backe, ojämnhet på väg'», samt korsreferens från knyx till knix. Överhuvudtaget hade ordartiklarna nog vunnit på att de formella skillnaderna i olika
sockenmål först redovisats, och att först därefter översättning, språkprov etc.
lämnats.
Författaren ger som sagt inget riksspråkligt uppslagsord. Detta beror på att
han vill göra det lättare för dem som känner medelpadsmålen att orientera sig i
arbetet. Alla som nyttjat dialektordböcker med striktare etymologiska uppslagsord vet hur svårt det kan vara att hitta vissa ord. Att, som Hellbom gjort, välja
dialektformen som uppslagsord är därför många gånger funktionellt, i synnerhet
om man betänker författarens syfte med boken.
Men jag tror att också medelpadsläsaren skall komma att ställas inför vissa
problem. Det är inte lätt för torpsbon, som säger jcennte för 'idissla' och fångs
(fficks) för 'fähus, ladugård', att veta att han måste söka dessa former under
jartte resp. fäcks. Eller för en läsare med indalslidsmål att finna kLåre 'fumla,
vara senfärdig och skröplig' under uppslagsordet kröLe. Detsamma gäller former
som tjessme, tjissme 'rad av sädeskärvar', vilka man återfinner under skessme
(njurundaformen), och stötting, stifting 'framkälke under timmerlass', som står
under stötting.
Naturligtvis blir svårigheterna inte mindre för den läsare som, i likhet med
recensenten, inte har medelpadsmålet som sin hemdialekt. Att barn har formen
bån, marknad mw'rttn, udd ödd och arv wrv måste man helt enkelt veta för att
finna dessa ord i ordboken. Att författaren också t. ex. valt svö som uppslagsord
för svedja, trots att medelpadsdialekterna även uppvisar former som sve,
svej och svy, är litet förvånande.
Dessa svårigheter hade dock lätt kunnat avhjälpas med korsreferenser. Sådana
förekommer nu ytterst sporadiskt. Söker man sammansättningar med förleden
ögon- finner man under artikeln ögn-vårm 'ögonlock' upplysningen »Nj äv. (ä.)
y g n-», och därmed hittar man lätt sammansättningarna ygn-brun, ygn-fall, y g nhår och ygn-låck. Sådana hänvisningar förekommer dock alltför sällan. Jag håller
före att för dialekter som ligger så nära rikssvenskan som medelpadsmålen gör,
kunde man lika gärna ha valt riksspråkliga uppslagsord. Detta skulle knappast
vara någon olägenhet för medelpadsläsaren heller. Man kan alltid ha hänvisningar från olika dialektala former av orden till det (konstruerade) riksspråkliga
uppslagsordet. Ett sådant arrangemang skulle göra ordboksartiklarna tillgängliga
för både lokalbefolkning och fackmän.
däremot lmalf. a. — Vid konsonanternas beteckning märks särskilt att hårt g framför mjuk
vokal tecknats gh (it. ex. ghök 'gök'), hårt k framför mjuk vokal analogt härmed kh (it. ex.
khymig), att L är tjockt /-ljud, n supradentalt n, som inte uppkommit ur rn el. Ln. sj- och tjljuden tecknas huvudsakligen i enlighet med riksspråket, dock är att märka att förf. med 9
avser »ett tje-ljud utan t- el. tt-förslag». (S. 11, not 1.) Författarens ljudbeteckning ägnas
två sidor i ordboken (s. 9f.). — Följande sockenförkortningar förekommer: Al Alnö, At
Attmar, Bo Borgsjö, Ha Haverö, Ho Holm, Hä Hässjö, In Indal, Li Liden, Lj Ljustorp, Nj
Njurunda, Se Selånger, Sk Skön, St Stöde, Sä Sätna, Ti Timrå, To Torp, Tu Tuna och Ty
Tynderö.
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I detta sammanhang passar det också att något gå in på författarens ljudbeteckning (jfr not 1). Den är i stort sett ändamålsenlig, med iakttagande av de
fonematiska skillnader som möter i de medelpadska dialekterna. En sak som jag
tycker är bra är att författaren dubbeltecknar konsonant efter kort vokal också i
de fall då ytterligare en konsonant följer, såsom vid t. ex. fösskig 'murken' och
gör-lönns 'elritsa el. (ibl.) spigg'. Detta beteckningssätt är dock långt ifrån
konsekvent använt, något som författaren beklagar på s. 10.
Någon gång har författaren också för tydlighets skull längdbetecknat vokalen.
Detta har skett med en upphöjd punkt efter vokalen, t. ex. vid fö:Lsing 'fölunge'.
Lika gärna hade författaren väl kunnat använda IPA:s kolontecken för längdbeteckning.
Någon gång kan man sväva i tvivelsmål om huruvida vokalen är lång eller kort
t. ex. i ordet los 'lots', där skrivsättet tyder på lång stamvokal (vilket också är det
rätta). Här hade det underlättat med en längdmarkering vid stamvokalen. Vidare
ställer jag mig tveksam till uppgiften attferjen 'glad, lycklig, nöjd' skulle ha lång
vokal som beteckningssättet visar (jfr samma sida ordet fä' rel i sammansättningen ski-färel 'skidspår', där vokalen utan tvivel är lång). Slår man upp ordet fålen
i njurundaordboken finner man där samma beteckningssätt i uppslagsordet, men
i språkexemplet heter det »fäijen å'v mze». Sådan här osäkerhet om vokallängd
kunde ha undvikits om författaren konsekvent utnyttjat dubbelskrivning resp.
vokallängdsmarkering.
Vidare kan noteras att sj- och tf-ljuden i huvudsak tecknas i överensstämmelse
med riksspråket. Det är i de flesta fall bra.
Vid något tillfälle tycker man kanske att författaren hade kunnat välja en
annan uppslagsform, som t. ex. vid kjuke 'svamp på trädstam', vilket väl lika väl
(ja hellre) hade kunnat sättas under tjuke (jfr t. ex. Östergren, »Nusvensk ordbok» s. v.). Men det är väl etymologiska skäl som lett författaren fram till detta
val av uppslagsord. Som L. Moberg visat i en artikel återgår ordet på en
urgermansk stam *keuk- 'knöl, klump, utväxt' (1947: 15).
Man lägger vidare märke till att författaren tecknar lmalf. (4 som uj. Detta
kan någon gång bli vilseledande. Det går nämligen att tolka t. ex. fettjen (s. 33)
som fett+jen likaväl som lmalf. fitäen (el. 1—). Men här har Hellbom bara
anslutit sig till det gängse sättet att beteckna frikativan § och affrikatan ä.
Beteckningen fettjen visar också på en annan olägenhet i ljudbeteckningen
som man ibland möter i ordboken, nämligen att det inte alltid är klart hur ett ord
skall accentueras: skall det aktuella ordet uttalas filtjen eller fittjen? Många
gånger sätts accenten ut, men ordboken hade tjänat på konsekvens härvidlag.
I något enstaka fall händer det att man i den tryckta litteraturen finner
uppgifter om från ordboken avvikande accentuering. T. Bucht uppger (1962: 134)
efter Valter Jansson uttalet stä' backe ('bråddjup utanför en (sand)strand som
närmast land är grund') med grav accent, medan Hellbom endast anger akut
accent för ordet.
Som tidigare framhållits använder författaren inte korsreferenser i någon
större utsträckning. Detta måste beklagas. Nu finns i ordboken en mängd information förborgad, t. ex. i efterleder, information som med korshänvisningar lätt
hade kunnat göras tillgänglig för läsaren. Några exempel visar bäst. Uttalsformen med stamvokal å av ordet slåck (som annars uppges ha uttalet släck) finner
man under sammansättningen gel-slåck 'stort tråg för gäl [inälvor av fisk]' .
Intressanta sammansättningar på -baLj möter under hån-, ko'- och stor-. Substantivet knöl! 'hård, hoptorkad bit av något' möter också som efterled i sammansättningarna brö- och gött-. Andra intressanta ordelement som finns dolda i
sammansättningar är drög i sammansättningen sten-drög, stae i myr-stae, stäga i
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get-stäga och mjöLk-stäga, svej i bar-svej, vej 'vidja' i hå'-vki (återfinns under
hå--bann) och ärel i sten-ärel. Flera av dessa ord finner man enbart som
efterleder. Betjänt hade man också varit av korsreferenser mellan t. ex. orden
var-more och våg-mor, håL-tam och hann-tårna (jfr till det sistnämnda T. Bucht
1962:91), och varför inte också mellan pa'rvel (p te' rv el) och spe'rvel. Men det
skall i rättvisans namn också framhållas, att korshänvisningar en hel del gånger
finns, som t. ex. under koe till gör-.
Jag anser att arbetet i sin helhet skulle ha vunnit oerhört mycket på korsreferenser, också mellan synonymer. Några exempel på detta. I de medelpadska
dialekterna tycks förutom ask-före också orden kåra eller kåre förekomma i
betydelsen 'ugnsraka'. Likaså finns både ordet katt-oxe och fräss (frir sse) i
betydelsen 'katthane'. Men eftersom korshänvisning mellan dessa ord saknas är
det lätt att förbise denna i och för sig intressanta information.
Ett sista exempel. Under uppslagsordet mus-skåra (-skara) 'näbbmus' upplyses man inte om att detta däggdjur i Torps socken benämnes ska `r el, medan
däremot hänvisning finns från detta sista ord till mus-skåra.
Då det gäller de många uppgifterna om dialekternas växtnamn hade man
likaledes varit tacksam för rikligare korshänvisningar. Under hå' re (kara)
'stagg, Nardus stricta' upplyses man inte om stödeformen börst-gräs, och mellan
di'velbast och ti'bterk 'tibast, Daphne mezereum' finns heller inte någon hänvisning. Från rö' ssling finns hänvisning till det likabetydande mo-gryn 'ljung,
Calluna vulgaris' (men inte till mo'-ris). En helt annan sak är hur urvalet av
synonyma begrepp inom denna ordkategori skett. Varför finns t. ex. inte sammansättningar med förleden källarhals- för 'tibast' (jfr till detta Dahlstedt
1950: 104 med karta 8) med i ordboken?
Jag vill särskilt beklaga att den intressanta benämningen lill-khissa (fem., best.
form sing.) för 'bäre, trollnystan' riskerar att bli obeaktad, eftersom författaren
inte hänvisar till den från den långt vanligare benämningen bära. Ordet lill-khissa
är intressant, eftersom en dylik benämning på trollnystanet i övrigt inte är känd i
områdets folkmål (liksom f. ö. föreställningen om trollnystanet som katt inte
tycks finnas här). Vidare kunde man kanske tycka att den veterligen endast i
Gnarp (Hälsingland) och Njurunda upptecknade benämningen baradill (bardill)
'bäre, trollnystan' också kunde ha fått komma med. Ang. föreställningar om och
benämningar på bären, se »Atlas över svensk folkkultur» II: 2 s. 80 ff. och Wall
1978: 138 f. (kartan med text).
Tidigare har framhållits att rätt olikartade ordformer från skilda sockenmål kan
döljas under andra artiklar. I artikeln svåLe 'svala (fågeln)' — dialektformen
belagd från Indal, Selånger och Hässjö — uppges också formen såLe (från
Borgsjö, Torp, Stöde, Attmar och Tuna). Bruket är vacklande (svåLelsåLe) i
Njurunda. I artikeln töre 'tvara, grötkräkla' uppges denna form från Borgsjö,
Torp, Stöde, Attmar, Tuna och Njurunda, formen tväre från övriga socknar. Att
författaren i det ena fallet valt sväLe (som står ursprungsformen närmare), i det
andra fallet töre (som är resultatet av en längre gången dialektal utveckling) till
uppslagsform är egendomligt. Också här skulle korshänvisningar ha varit läsaren
till stor hjälp.
Som vi ser av exempelartiklarna ovan kommer uppgift om ordets utbredning i
Medelpad efter uppslagsord och vissa formella uppgifter. Utbredningsuppgiften
ges med hjälp av tvåbokstavsförkortningar av sockennamnen, vilket är funktionellt. Bara en detalj till detta: skrivsättet »Se äv.», som förekommer flerstädes
(t. ex. s. 65, 102) och skall utläsas »Selånger även», stör åtminstone mig. I detta
speciella fall kunde författaren i stället ha valt att skriva »Sel äv.».
Författarens uppgifter om ordens utbredningar i de olika sockenmålen är
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mycket värdefulla. Som ovan framhållits, kan man ibland tycka att utbredningsuppgifterna kunde ha presenterats på ett litet mer ekonomiskt sätt, men i stort
sett är inget att invända på den här punkten. I de flesta fall kompletterar
Hellboms ordbok på ett ytterst värdefullt sätt utbredningsuppgifter i diverse
specialuppsatser och avhandlingar, som jag kollationerat den med.
Ibland kan man dock ur den tryckta litteraturen få kompletterande utbredningsuppgifter. Formen fångs 'fähus, ladugård' uppges av Hellbom från Indal,
Selånger, Skön, Hässjö och Ljustorp. D. 0. Zetterholm har formen också från
Holm och Liden (1940:35). Ordet pa'rvel ges (med skilda former) av Hellbom
från Njurunda, Borgsjö och Torp. Men Gösta Holm har också belägg från Liden,
se hans uppsats Parvel s. 126. Ordet kLoffse 'padda, groda' uppges från Selånger, Tynderö, Liden och Holm, ordet bås i betydelsen 'regnskur; någonting
ihållande' från Selånger, Tynderö, Ljustorp och Liden, i betydelsen 'uppmjukning; stryk' från Selånger, Ljustorp, Borgsjö och Attmar. Båda orden finns
emellertid också i Njurunda, enligt författarens egen ordbok över detta sockenmål. Exempel på just detta sistnämnda förhållande skulle kunna mångfaldigas.
Också A. Vestlunds utbredningsuppgifter i »Medelpads folkmål» skulle ha kunnat utnyttjas mera konsekvent.
Man får naturligtvis inte övertolka dessa författarens utbredningsuppgifter.
Han framhåller mycket klokt i förordet att när ett ord saknas i ett sockenmål kan
detta helt enkelt bero på att målet ifråga har blivit mindre noggrant genomforskat. Uppenbart är att material från Torp och Njurunda — naturligt nog, se
förordet — överväger i ordboken.
Även om en del ytterligare förhållanden kan annan litteratur ge upplysningar
utöver dem som möter i »Medelpadska dialektord». »Ordbok över Njurundamålet» ger t. ex. ibland uppgifter om formvarianter, som inte kommit med i författarens senare ordbok. Att formen sve (vid sidan av svö) finns i Njurunda framkommer bara i njunmdaordboken. Någon gång skiljer sig uppgifterna åt i andra
avseenden. Njurundaordboken uppger att ordet ure 'snöyra' är svagt femininum,
medan den här recenserade ordboken anför ordet som ur (starkt maskulinum).
Man kan i sammanhanget med tacksamhet notera att »Medelpadska dialektord»
har njunmdaord som njurundaordboken saknar. Två ex. härpå är sammansättningarna össj-håga och össf-hägn, båda med betydelsen 'hägn mot utmark'.
Men också från annan tryckt litteratur kan uppgifter erhållas, som avviker från
dem som Hellbom lämnar i »Medelpadska dialektord». Valter Jansson uppger
t. ex. från Medelpad både starka och svaga former av ordet härv (härve) 'handräfsa; åkerharv'. (Jansson 1936: 8, med karta efter s. 16.) Hellbom redovisar
ordet bara som svagt.
Ibland förekommer också i litteraturen från Hellbom avvikande uppgifter om
dialektords genus. Petrus Bogren uppger exempelvis (1921:62, not 6) att ordet
gåt (dörrgåt) är maskulint, medan ordet av Hellbom enbart redovisas som
feminint.
Jag har hitintills mest uppehållit mig vid språkets formella sida. Men en ordbok
har man ju i första hand för att få uppgifter om ords betydelser. Man noterar
tacksamt att författaren också registrerar tillfälliga och överförda betydelser av
ord. Men lika generös med sekundära betydelser som i »Ordbok över Njurundamålet» är författaren av naturliga skäl inte. Några kritiska anteckningar till
författarens betydelseuppgifter kan göras. Vissa betydelseangivelser kan tyckas
oklara, såsom mo'nke2 m., som översätts 'bonke på vagn; tvärstycket som
förenar medarna på kälke', där den första definitionen är tämligen svårförståelig.
Ibland ges bara en riksspråklig form av ordet som översättning, vilket inte alltid
är tillfyllest. Ordet hceLja-mäss översätts t. ex. 'helgonamässa'. En precisare
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förklaring vore här önskvärd. För att förstå översättningen av roe2 'uppföra
kreatursstängsel av rodor' måste man gå till subst. roe 'stång i hässja el. annan
rund och smal stång'.
Svårt är också att förstå vad tynderöordet skädde »'bakdrag' (fisketerm?)»
egentligen avser. Osäker känner sig läsaren inför betydelsen av skrå (belagt i
Hässjö) '[plåt?] »kring nyckelhålet»'. Kanske borde sådana obsoleta ord helt ha
utmönstrats ur ordboken, åtminstone i de fall de inte kunnat förses med säker
betydelseuppgift.
Man undrar om det inte ibland också skulle ha varit klargörande med enkla
teckningar för att åskådliggöra vissa definitioner. För dem som i likhet med
recensenten inte vet så mycket om fiske kan det vara svårt att utröna hur en
krabb ser ut efter att ha läst definitionen 'gäddragsliknande fiskredskap best. av
kronkrokar på tafs med mört (strömming, löja) böjd, så att den roterar i vattnet'.
Bilder hade nog också kunnat förtydliga vissa andra orddefinitioner, t. ex. termer
hörande till timmerdrivningens område.
Någon gång avviker Hellboms betydelseangivelser från dem som andra arbeten lämnar. Ordet o'ngeL t. ex., som betyder 'hinna, beläggning på gammal sur
vätska', översätter Bogren (1921:58) 'vatten i gammal tjockmjölk'. Andra gånger
skulle det ha varit värdefullt om författaren anfört betydelser ur sitt arbete
»Äldre källor till Medelpads bygdemål» (eller åtminstone lämnat en referens dit).
Jag tänker exempelvis på ordet my'ten (mi'ten) 'blyg, tystlåten'. »Äldre källor»
uppger (s. 106) — från manuskriptförlagan till A. A. Htilphers' »Samlingar til en
Beskrifning öfwer Norrland». Första samlingen. Om Medelpad — »myten 'blyg;
när det säges om en siö, at han är myten så är det en significatio superstitiosa,
såsom at sjön har framför de andra något besynnerl. lynne, at lyckan i fiske der
beror likwal [sic!] på något rå, at man i tysthet, bör gå dit o. s. w.'». Denna
sistnämnda information är i hög grad förtydligande; jfr härtill också D. Strömbäcks uppsats Mytvatten s. 213 if.
Ordet slor är belagt endast i Njurunda och uppges betyda 'sumpig vattensjuk
mark'. I »Äldre källor» (s. 119) får man dessutom — med ett citat från Ihres
handex. av »Swenskt Dialect Lexicon» (UUB, Ihresaml.) — veta att slor är 'et
sakta watendrag igenom någon sumpig ort, som för des stilla och orena watn kan
icke så egentel. kallas för någon bäck'. Hit kunde kanske författaren ha lämnat
hänvisning, om han nu inte hade velat citera belägget i sin helhet. (I det här
sammanhanget kan påpekas att det av Hellbom i »Äldre källor» s. 119 efter P.
H:son Wasenius anförda slog inte skall sammanhållas med slor.)
Hitintills har jag mest efterlyst ytterligare informationer i ordboken. På några
punkter skulle strykningar ha kunnat göras. Författaren har medtagit några
inbyggarnamn och ortnamn i ordboken. Hur urvalet skett framgår inte. Att bara
ty'nnran 'Tynderöborna', tynner-tupp 'öknamn på Tynderö-bo' och an 'bönderna i Å by i Nj[urunda]' kommit med, men knappast alls några andra dylika
benämningar, gör väl att man snarast sett att denna ordkategori helt uteslutits ur
ordboken.
Personligen tycker jag bestämt att fettjen 'den gräsrika stranden kring bäckmynning i Björköviken, Nj[urunda]' — vilket väl måste uppfattas som ett
ortnamn! — borde ha utmönstrats. Att ordet fettj kommit med som namn är
synnerligen olyckligt som njurundamålet enligt Hellboms ordbok över detta sockenmål (s. 68) verkligen uppvisar ett motsvarande appellativ i betydelsen 'gräsrik strand'. Men det språkexempel som Hellbom sist a. st. lämnar, »fåra gick på
fettjen», visar kanske inte helt säkert att det är fråga om ett appellativt belägg?
C. Åneman anför bara ett appellativt belägg på fit, fitj, fittja 'strandäng m. m.'
från Medelpad, och det är ett fggce från Haverö (1970: 127). Om det hithörande
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onomastiska materialet i Medelpad - där namnet Fittjen från Njurunda nämns se Åneman 1970: 143f.
Hitintills har jag, som fallet ofta blir i recensioner, endast uppehållit mig vid
diverse, ofta mindre allvarliga, invändningar mot Hellboms ordboksarbete. Naturligtvis finns här åtskilligt som är mycket bra. Många gamla ord och ålderdomliga ordbildningsmönster har här ihopsamlats och blivit tillgängliga för dialektologer och språkhistoriker. Många gånger lämnar Hellboms arbete värdefulla
utbrednings- och betydelseuppgifter utöver dem som finns i tidigare fackframställningar.
Också i ett annat avseende är Hellboms »Medelpadska dialektord» intressant.
Här finns nämligen ett rikt material som belyser främmande ords anpassning i
dialekterna. Både semantiskt och fonetiskt genomgår som bekant inlånade ord
stora förändringar. Så t. ex. betyder medelpadsdialektens a'kti'ver 'uppmärksam', impörte're-sä 'löna sig' och massj 'tröskloge' (väl till (trösk)maskin).
Dykdalb (till duc d'Albe) 'pålknippe i älv eller annat vatten med flottnings- el.
kajområden, mot vilken ledare (»bom») vilar' heter i Njurunda drcktål och
perpendikel 'pendel på väggur' txrpetickel. Åtskilligt annat intressant att förtiga.
En stor och god ordbok över medelpadsdialekterna skulle verkligen behövas.
Nils David Augustin utgav 1861 som läroverksprogram »Försök till Ordbok
öfver Medelpads Allmogemål». Denna ordbok, som omfattar ca 600 ord, kom
tyvärr bara fram till J. Mycket av arbetet med en större medelpadsordbok har
Algot Hellbom redan gjort med de tre stora maskinskrivna volymerna »Ordbok
över Medelpads bygdemål» (detta arbete finns f. n. endast tillgängligt i Sundsvalls stadsbibliotek samt vid ULMA och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå). Utan tvivel vore denna stora ordbok värd att bearbetas - så t. ex.
kunde en mängd composita utmönstras - och göras tillgänglig för en större krets
läsare. Att Algot Hellbom är väl skickad för uppgiften är ställt utom allt tvivel,
det visar inte minst det här recenserade arbetet.
Lars-Erik Edlund
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SUMMARY
Algot Hellbom's Medelpadska dialektord ('Medelpad Dialect Words') includes
some 3,000 words from the dialects of the province of Medelpad in central
Norrland. One of the author's aims in producing his dictionary was to enable
language scholars to determine at a glance whether a particular word occurs in
the Medelpad dialects. To obtain more detailed information, however, the reader
must then tum to the original collections of words. This approach has enabled
the author to make his dictionary very concise on a range of different matters.
In compiling his work Hellbom made use of unpublished word collections at
the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, and a number of
published dissertations. The lexical material is not arranged under standard
Swedish headwords, but under the dialect forms. The reviewer raises a number
of objections to this approach. Phonetic representations are appropriately adapted to the characters of the ordinary Swedish alphabet, though in some cases
letters are modified by diacritics. Length and stress should have been indicated
throughout. In addition the dictionary should have included more consistent
cross-references from final elements of words and between synonyms and close-
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ly related words. The author could have drawn on the published literature to
obtain further information on the geographical distribution of the words in
Medelpad and on their inflection and meanings. The reviewer considers the
many loanwords in the dialects of Medelpad to be an interesting part of the
lexical material included. This dictionary shows how they have changed phonologically and semantically.
There is as yet no very large dictionary of the Medelpad dialects. Augustin's
dictionary, published in 1861, is out of date and, what is more, only covers the
letters A—F. The work reviewed here is a good starting point for a larger-scale
dictionary of the dialects of central Norrland.

Gösta Sjöstedt, Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad. 2. grantvädersmoln — lökäpple. Lund 1983, s. 181-377. (Skrifter utg. gm Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 1.) ISSN 0348-6702. ISBN 91-7060-025-2.
År 1979 utkom första delen av fil. doktor Gösta Sjöstedts stora regionala Ordbok
över folkmålen i Västra Göinge härad. På elva ark (179 sidor) behandlar den det
nordöstskånska ordförrådet från abborrben till grantväder. (Se min anmälan i
SvLm 1980 s. 210 ff.)
Fortsättningen föreligger nu med ordbokens andra del om tretton ark (198
sidor), som upptar ordförrådet från grantvädersmoln till lökäpple. Enligt utgivningsplanen beräknas hela verket omfatta fyra delar. Med den nu utkomna andra
delen har man således publicerat hälften av det material Sjöstedt redan på 1930talet började samla in i Västra Göinge härads 24 sockenmål.
Ordboken har en föredömligt enkel och mestadels lättillgänglig artikeluppställning. Uppslagsorden bygger i princip på riksspråket, om dialektordens form
och etymologi medger det. I den redaktionella kommentaren (del 1, s. vi)
framhålles särskilt att man vid valet av riksspråklig form har följt bruket i SAOB,
SAOL och andra större uppslagsböcker. I de fall då dialektorden saknas i
riksspråket har uppslagsorden »normaliserats till den form de skulle ha haft om
de hade varit riksspråkliga». Som i alla dialektordböcker uppstår här speciella
problem, särskilt i fråga om ordens etymologi, förhållandet mellan dialekt och
riksspråk, växlande dialektformer och böjningstyper etc. I de flesta fall ger
ordboken flera goda och tillfredsställande lösningar, bl. a. genom alternativa
uppslagsformer och många utmärkt vägledande hänvisningsord.
Sålunda upptas den allmänt belagda göingeformen jy' 1 under det riks språkliga
uppslagsordet göl (s. 199). Redan tidigare (s. 192) får man den för ortnamnsforskare och infödda göingebor praktiska hänvisningen gyl, se göl.
Växlande stark och svag form i'/ och i'le m. upptas i en gemensam artikel.
Denna har fått två uppslagsord, igel och igle, följda av siffrorna 1 och 3, som
visar att ordet förekommer som både a- och an-stam. På liknande sätt har
behandlats göingemålens starka och svaga mask. ha'r och ha're med betydelsen
'harv'. De är sammanförda under uppslagsordet harv(e) med hänvisning till detta
från riksspråkligt harv (s. 212).
Systemet med hänvisningar är ett värdefullt instrument i en dialektordbok
Man har lagt ned berömvärd möda på hänvisningar mellan synonymer och eljest
sakligt samhörande begrepp, dock utan anspråk på fullständighet.
Vid val av uppslagsord har det emellertid visat sig svårt att undvika inkonsekvenser i förhållande till andra ordböcker. Sålunda har man fört ordet Om' år
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med betydelsen 'tacka, honfår' under gymmer (del 2, s. 193). Hänvisning har (del
1, s. 171) gjorts från gimmer till gymmer. (Någon stickhänvisning från gömmer till
gymmer i överensstämmelse med förutnämnda gyl, se göl finns dock inte.) SAOB
har gjort tvärtom: huvudartikeln finner man under uppslagsordet gimmer, och till
detta hänvisas från »gymmer, se gimmer». Med uppslagsordet gymmer i st. f.
gimmer till huvudartikeln avviker göingeordboken från sin redaktionella princip
att vid val av uppslagsord låta bruket i SAOB, SAOL samt andra större uppslagsböcker vara vägledande. I fråga om detta ord följer andra dialektordböcker
av större format SAOB, t. ex. Säve-Gustavson Gotländsk ordb., KlintbergGustavson Ordb. över Laumålet, Vendell Ordb. över de östsvenska dialekterna,
Levander-Björklund Ordb. över folkmålen i Övre Dalarna etc.
Ett annat exempel på inkonsekvens, dock av mindre betydelse, är då Sjöstedts
ordbok till dialektformerna il'avei'rn och iravu'ren ansätter det »etymologiska»
uppslagsordet illavurden. Den gängse riksspråldiga formen säges hos SAOB vara
illavulen. Där nämns även den i södra Sverige förekommande formen illavuren.
En form illavurden anförs inte hos SAOB, och SAOL tar endast upp formen
illavulen.
Inkonsekvent är också ordbokens bruk av det yngre uppslagsordet ha i stället
för äldre hava till göingemålets ha', då man till dialektens blai' och ble' har den
äldre formen bliva och till dra' äldre draga. Från hava (s. 213) hänvisas tillbaka
till ha (s. 200), men från bli och dra saknas hänvisningar till artiklarna bliva och
draga. Sådana hänvisningar finner man eljest hos både SAOB och SAOL.
Konsekvensen vid val av riksspråkliga uppslagsord till göingemålets ordförråd
har uppenbart vållat problem. Särskilt tveksam ställer man sig till ordbokens
avvikelse från det konsekventa bruket av riksspråldigt uppslagsord, då den
vanliga djurbenämningen ekorre, göingemålets gane, i' gare, rgare och rgarne,
upptas under ikar(n)e (s. 259). Visserligen finns en hänvisningsuppgift införd i
ordboken (del 1, s. 113): ekorre, se ikar(n)e. Men den ter sig för uppsvenska
dialektforskare som en onödig omväg till göingemålets uttalsformer. Dessa borde
enkelt och praktiskt ha kunnat återfinnas under riksspråksordet ekorre, som är
det vanliga hos SAOB, SAOL och andra större ordböcker.
Ordformen ekorre som vägledande beteckning till de skiftande uttalsformerna i
svenska och nordiska dialekter har vunnit särskild stadga i vårt språk genom det
härledningsförslag till den förut dunkla djurbenämningen som Lennart Elmevik
fört fram i Nysv. stud. 54 (Lund 1975), s. 201 if. Sammanfattande säger han (s.
205) att det vore mest tilltalande »om man kunde räkna med en enda germ.
utgångsform för djurnamnet ifråga. Den möjligheten bör därför beaktas ... att
om förleden varit *ik-, denna förled på västgerm. område tidigt kunnat ombildas
genom anslutning till trädnamnet ek ...». Man har alla skäl att främst nyttja
ordet ekorre som uppslagsord, efter vilket man direkt bör kunna finna dialektformen i våra regionala svenska dialektordböcker.
Det är naturligt att en ordbok av detta slag inte hänvisar till litteratur av
etymologisk eller kulturhistorisk art. I en del fall kunde kanske en hänvisning ha
varit värdefull, t. ex. i artikeln Hades (s. 201) med uttrycken da jek te had'is fö'r
nåtn 'det gick omkull för honom' eller dra' te had'es 'dra åt helsike'. Genom en
hänvisning till en uppsats av C. W. von Sydow i Folkminnen och Folktankar
1915 (s. 56f.) skulle man ha fått upplysning om hur det grekiska namnet på
dödsriket fått spridning bl. a. i några skånska dialekter. Det är ett intressant
exempel på hur ett främmande ord tränger in och slår rot i en begränsad
folkmålsregion.
Som sammanfattning finner man ändå att Sjöstedts göingeordbok är både

Litteratur

141

enkel och lätthanterlig i sin redovisning av nordöstra Skånes i flera avseenden
speciella ordförråd.
Till sist dock en liten fråga om textens disposition på ordbokens två sista sidor
i såväl första som andra delen, en uppdelning som förbryllar. Varför har inte näst
sista sidan 179 utnyttjats för text på mer än en och en halv spalt och varför har
den följande sidan lämnats blank? Artiklarna på bokstaven G är ju inte slut där
utan fortsätter i andra delen på sidan 181. Delningen har dessutom gjorts litet
opraktiskt mellan två samhörande artiklar: grantväder är slutord i del 1 och
grantvädersmoln är första ord i del 2. De borde väl fått stå i samma bok.
Dessutom kan jag inte finna något skäl till att inte utnyttja tillgängligt utrymme
med artikeltext.
Ordbokens andra del har märkvärdigt nog avslutats på samma vis som den
första. Näst sista sidan 377 rymmer bara en och en halv spalt text och sista sidan
378 är blank. Detta trots att artiklarna på L inte är avslutade med ordet lökäpple.
En fortsättning väntas i nästa del (3).
Luckan mellan de båda delarna 1 och 2 hindrar av rent estetiska skäl en
sammanbindning av dem till ett enda band. Ett sådant band skulle med sina 378
sidor knappast ha blivit en alltför tung eller ohanterlig volym.
Stig Björklund
SUMMARY
Part 2 of Dr Gösta Sjöstedt's Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad
('Dictionary of the Dialects of Västra Göinge District') appeared in 1983. Like
Part 1, which was published in 1979, it presents in a straightforward, accessible
way the vocabulary of twenty-four parishes in north-eastern Skåne. This vocabulary is distinctive in several respects. Part 2 includes entries from grantvädersmoln ('fair-weather cloud') to lökäpple (' small, round apple'). As a rule,
standard Swedish headwords are used, unless the etymology or composition of
words prevents this. Great pains have been taken to provide cross-references
between different forms and between synonyms and terms referring to closely
related objects, while no claim is made to completeness. The reviewer draws
attention to a number of inconsistencies as regards headwords and cross-references, drawing comparisons with other dictionaries, but at the same time he
stresses the great value and importance of this dictionary in furthering our
knowledge of the vocabulary of the Skåne dialects.

Pertti Virtaranta, Karjalaisia kulttuurikuvia. Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa (Karelska kulturbilder. Människor och livsöden i Karelen
på andra sidan gränsen). Esbo 1981. 272 s., ill. ISBN 951-35-2430-2.
Det område som Pertti Virtaranta, professor i finska i Helsingfors med karelska
och lydiska som specialgebit, behandlar i Karjalaisia kulttuurikuvia torde för de
flesta västeuropéer vara terra incognita. Det rör sig om Fjärrkarelen, dvs, större
delen av Rådsrepubliken Karelen, ett område som i stort sett begränsas av
Ladoga i väster, Onega i öster, Svir i söder och polcirkeln i norr. Men för finsk
diktning har det varit och är ett viktigt område, vars folkdikt genom Kalevala och
Kanteletar varit en mäktig inspirationskälla, och för finsk språkforskning är det
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en bygd, vars språk och dialekter är av stort intresse. Där talas karelska, som är
en särpräglad finsk dialekt, den karelskan närstående olonjetsiskan, lydiska, ett
språk som är en länk mellan olonjetsiska och nästa språk, den historiskt sett
synnerligen intressanta vepsiskan. Detta språk återfinns inom två områden, dels
kring huvudstaden Petroskoi — de svenska kartornas Petrozavodsk 'Peters (dvs.
Peter den stores) bruk' — dels något söder om Svir.
Virtaranta bygger sin bok främst på intervjuer som bevarats i form av minnesanteckningar och bandinspelningar som han gjorde vid ett flertal resor till Fjärrkarelen åren 1957-1977. Han inleder sin bok med en översikt av hur Fjärrkarelen
utvecklats, särskilt efter kriget och särskilt i området kring Petroskoi. Det är en
trakt som tydligen förändrats mycket, inte minst i form av en befolkningsökning
och genom inverkan av många industrier. En stor sevärdhet är museiön Kili med
dess många gamla träbyggnader. En av dessa torde framför andra vara en
imponerande syn, nämligen Kristi förklarings kyrka med sina 22 lökkupoler.
Därefter redogör författaren i skilda avsnitt för den kulturella verksamheten i
Fjärrkarelen, i regel i form av personligt hållna berättelser om vetenskapsmäns
och konstnärers liv och arbete. Centrum för forskningen är Karelska vetenskapsakademien (SNTL) i Petroskoi, som grundades i oktober 1945 och har över 2 000
anställda. Den avdelning som sysslar med humanistiska vetenskaper är institutionen för språk, litteratur och historia (Institut JaLI). Av de vetenskapsmän som
är knutna till denna institution kan det i Sverige bäst kända namnet vara Georgi
Martinovitå Kert, som bär ansvaret för de språkkartor över Rådskarelen som
skall ingå i det alleuropeiska arbetet Europeisk språkatlas (ALE). Kert är också
ortnamnsforskare och publicerade år 1976 tillsammans med Nina Mamontova en
bok om ortnamn i Fjärrkarelen. Nära tio sidor ägnas den nu avlidne Grigori
Nikolajevitå Makarov, till vars publikationer hör fyra ordspråkssamlingar och en
stor olonjetsisk ordbok. Bland andra lexikografer — för det är främst personerna
Virtaranta skriver om och mindre om deras arbeten — kan nämnas Maria Zaitseva
och Maria Mullonen, som 1972 tillsammans gav ut en vepsisk ordbok, och Veera
011ikainen med en nära 900-sidig ordbok över Ingermanlands finska dialekter.
En rad andra personer, knutna till Institut JaLI, defilerar förbi läsaren: historikern Juho Miettinen, den ingermanländske litteraturvetaren Eino Kiuru, tillika
samlare av ordstäv och gråtkväden, folkdiktsforskaren och diktaren Unelma
Konkka, också hon från Ingermanland, folklivsforskaren Roza Nikol'skaja bland
många andra.
I ett kortare avsnitt redogör författaren för universitetet i Petroskoi, uppkallat
efter den finske kommunistiske politikern 0. V. Kuusinen, och för de studier
som bedrivs vid därvarande lärostol i finska språket och litteraturen samt för hur
utbildningen i finska utnyttjas i arbetslivet. Finska läses förutom i Petroskoi i ett
30-tal skolor i Rådskarelen.
Virtaranta presenterar även några av de författare i Rådskarelen som skriver
på finska. Ledande av dessa är den nu 70-årige Antti Timonen, bördig från norra
Karelen, där dialekten inte är alltför olik det finska bokspråket. Berättelsen om
Anttis uppväxttid utgör själv en skildring av en materiell fattigdom och en vilja
att överleva som är ofattbar för många av vår tids skandinaver. Efter kriget har
Timonen gett ut ett tiotal romaner med motiv från sin hembygd. Från samma
trakt är den tre år yngre Jaakko Rugojev (Ruhanen), diktare, kompositör och
tecknare med en stor produktion bakom sig. De trettiotvå sidor som ägnas hans
levnadshistoria är samtidigt en berättelse om de villkor under vilka människorna
i denna trakt levde före och efter kriget. Också en rad andra finskspråkiga
författare passerar förbi läsaren: Pekka Perttu, Ortjo Stepanov, Taisto Summanen och Nikolai Laine.
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De sista avsnitten i Karjalaisia kulttuurikuvia berättar om bildkonstnärer, finsk
teater och vid denna verksamma skådespelare, musiker, kompositörer och sångare samt om hembygdsmuseerna i Petroskoi och staden Olonjets.
Framställningen illustreras av närmare 100 foton, tagna av författaren själv
eller av hans hustru. Till största delen föreställer de personer som omtalas i
boken. För den som nöjer sig med att titta på bilderna kan detta myller av
ansikten te sig tröttande. Men för den som läser boken är fotona ett värdefullt
medel att ytterligare levandegöra de människor som Virtaranta skildrar. Den
karta som finns på pärmarnas insidor är en helt nödvändig hjälp, när läsaren
behöver orientera sig geografiskt — och det händer ofta. Ett utförligt personregister avslutar verket.
Virtaranta gör sin läsare väl bekant med ett stort antal kulturpersonligheter i
Autonoma Rådsrepubliken Karelen och med deras verksamhet. När man läser
boken, kan man frestas att tro att finskt språk och finsk litteratur där har en trygg
framtid. Men författaren klargör, att finskan där numera är ett minoritetsspråk
som mer och mer får vika för majoritetsspråket ryskan. Vad den intresserade
läsaren möjligen kan sakna i denna högst läsvärda bok är uppgifter om den
språkliga situationen närmare Finlands östra gräns, det område dit efter kriget till
Finland evakuerade bönder någon gång kunde smyga sig genom skogarna för att
ännu en gång få se sin saknade hemgård.

Sven Söderström
SUMMARY
The book under review describes the research being conducted in Karelia in the
Soviet Union into the Finnish language and dialects of the area, as weil as the
literature written in Finnish by authors resident there. Other artistic activities
linked in some way to the Finnish language are also dealt with. The author
describes the life and work of a number of leading personalities in the arts,
particularly in and around the city of Petroskoi. The book is weil illustrated with
photographs.

David Gaunt, Familjeliv i Norden. Gidlunds. Malmö 1983. 327s., ill. ISBN 917021-434-4.
Att etnologin är en vittomspännande vetenskap bevisas bäst av att det idag är få
områden inom disciplinen som ännu inte varit föremål för forskarnas intresse.
Liksom man för 40-50 år sedan undersökte bondesamhället ur alla tänkbara
synvinklar, intresserar man sig numera för jeansens historia, punkrockare och
skolfiickornas hopprepsramsor m. m. Inget område av mänsklig aktivitet tycks
för ringa för att engagera folklivsforskaren. Ämnets vidd visar sig också i det
faktum att det ofta tränger in på andra discipliners traditionella domäner. Det
gäller i hög grad ämnen som historia, kulturantropologi och konstvetenskap, men
i någon mån också kulturgeografi, sociologi och psykologi. Etnologin har under
det senaste seklet utforskat det mesta av mänskliga kulturyttringar, och det är
därför något förvånande att man just inom familjeforskningen skall distanseras
av historikerna. Familjen och familjelivet bör ju vara av centralt intresse för
etnologen, som arbetar med den »lilla» människans värld. Historikerna däremot
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har av hävd mestadels forskat i stat och administration och därmed sammanhängande frågor.
Det är nu ingalunda så att etnologiska familjeundersökningar saknas, men de
som finns utgörs i första hand av mindre delstudier och artiklar inom begränsade
problemområden. Hittills har ingen tagit upp komplexet i sin helhet, såsom
Umeåhistorikern David Gaunt gör i sitt på många sätt utmärkta översiktsarbete
Familjeliv i Norden. Det är den första heltäckande syntetiska studien av familj
och familjeliv på nordiskt område med ett långt historiskt perspektiv från medeltiden in i vår egen tid.
Sedan ett antal år finns vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet ett
familjehistoriskt projekt, till vilket Gaunt varit knuten. Där har flera avhandlingar med traditionellt etnologiska frågeställningar och problemområden producerats, och det kan således tyckas som om historikerna för gott tagit över väsentliga delar av familjeforskningen från etnologin. Det är nu ingen nyhet att etnologer och historiker arbetar med liknande eller identiska frågor, men de två
disciplinerna har oftast använt helt skilda typer av källmaterial. Medan folklivsforskarna huvudsakligen baserat sig på muntligt material i form av handskrivna
traditionsuppteckningar eller bandinspelningar, har historikerna för sina undersökningar mestadels begagnat tryckta källor eller arkivmaterial såsom brev och
myndighetshandlingar. Gaunt är emellertid ingen representant för denna typ av
historiker. Tvärtom har han gjort sig känd som öppen för exempelvis antropologiska idéer och synsätt, och hans bok Familjeliv i Norden är ett glädjande
resultat av ett fruktbart samarbete med etnologin. Medan man från historikerhåll
tidigare sett med stor skepsis på etnologernas källor och bedömt dem som
otillförlitliga, har man idag börjat ändra inställning i och med de Oral Historyundersökningar som igångsatts. Dessa skall, som framgår av benämningen,
stödja sig på muntligt material och innebär ett klart närmande till etnologin.
Gaunts bok kan ses som ett led i denna förändrade attityd, även om han
personligen inte är representant för Oral History.
Gaunt använder till stor del tryckta källor för sin undersökning, men av hans
digra litteraturlista framgår tydligt att han använt såväl historiska som etnologiska framställningar med anknytning till familj och familjeliv. Utöver litteraturen har författaren anlitat uppteckningsmaterial från bl. a. Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, dvs, ett renodlat etnologiskt material. Gaunt har dessutom
influerats av Lunda-etnologerna Frykman och Löfgren, vars omdebatterade
forskning kring klass och kultur varit nydanande för svensk etnologi. Deras
påverkan är ofta märkbar i texten och visar sig redan i förordet, där ett av deras
välkända uttryckssätt »ta spjärn emot nuet» används.
I förordet drar författaren i korthet upp riktlinjerna för sin undersökning. Där
redovisar han också sitt etnologiska synsätt, då han säger sig ha sökt upp »den
folkliga kulturen» och inte nöjt sig med »lagstiftning eller politiska och kyrkliga
uppfattningar om en riktig levnad». Gaunt påpekar även att hans undersökning
rör befolkningsmajoriteten, dvs, bönder och arbetare, och att han behandlar
levande människor av kött och blod och ej ser familjen som något abstrakt
begrepp. Det är således ett förord som åtminstone ur etnologisk synvinkel bådar
god och innehållsrik läsning.
Gaunt diskuterar familjelivet ur många synvinklar. Han använder sig av en
tematisk uppläggning och diskuterar i olika avsnitt frieri och äktenskap, skilsmässor, sexualliv i och utanför den äkta sängen, släkt, arvsfrågor, arbetsdelning,
barnafödande osv. Gaunt baserar sig på att familjebildningen har rent näringsmässiga orsaker. Medan risodlande folk genom intensivbruk kan få fler skördar
på en jordbit och därmed försörja fler människor, måste spannmålsodlare som

Litteratur

145

nordborna hela tiden utöka landarealen vartefter befolkningen växer. Gaunt
menar, att det är just jordbristen som satt sin prägel på hela familjesituationen i
Norden. Bristen på jord har gett en högre giftermålsålder och lett till att »ungdomen» som grupp vuxit fram. Detta har självfallet haft betydelse för familjebildningen.
Gaunt diskuterar många frågor som traditionellt har behandlats av etnologer
och kulturantropologer. Det gäller exempelvis kärnfamiljen och släktskapssystem. Han avfärdar ganska yvigt myten om ättesamhället och menar, att vi i
stället måste föreställa oss ett samhälle baserat på kärnfamiljer som räknat
bilateral släktskap i likhet med idag. Här stöder sig författaren på sagalitteraturen, som han menar beskriver verkligheten bättre än de samtida lagtexterna,
som mera visar hur man borde leva och inte hur det egentligen var. Denna
motsättning mellan normerande lagtext och verklig livsstil är ju välkänd för den
som undersöker levande samhällen. Gaunt diskuterar också hushållsstorleken
och visar, att man sällan var fler än 4-6 personer i ett hushåll. Storfamiljer har
varit rena undantagen. Detta har nyligen visats av bl. a. Nils Storå i svenska
Finland, men dennes arbete saknas i Gaunts litteraturlista. Gaunts avsnitt om
ätteklubban verkar något överdimensionerat. Han hävdar där, att ätteklubba och
ättestupa är myter och att de snarare säger något om synen på åldrandet än om
verkliga förhållanden. Det är knappast någon nyhet, ty sedan länge har etnologiska forskare hävdat att folktraditionen till trots har ätteklubba och ättestupa
knappast förekommit i verkligheten. Gaunt lyckas också på ett övertygande sätt
argumentera för att klubban blivit symbolen för en långvarig negativ syn på
åldrandet.
Givande läsning, speciellt för en större publik, utgör avsnittet om barnbegränsning. Det är välkänt, att man redan under 1700-talet i stor omfattning sökte
förhindra graviditeter eller framkalla spontana aborter. Lyckades inte detta,
tillgreps inte sällan barnamord exempelvis i form av barnkvävningar. Härom
vittnar en rik flora av föreställningar kring mylingar, dvs, dödade odöpta barn
som gick igen för att avslöja sina mödrars brottsliga handlingar. Gaunt diskuterar
ganska ingående problemen kring barnbegränsning och visar, att man exempelvis
på Gotland uppenbarligen varit mer förfaren i barnbegränsning än på andra håll.
Man har där hållit barnantalet nere, troligen i syfte att rädda gårdarna. Födde
man alltför många barn hade man inte mark till dem och därför försökte man med
olika medel se till att man födde få barn. Författaren diskuterar också incest och
tidens syn på sådana förbindelser. Här saknar man en mer ingående diskussion
om inavelns betydelse för hälsotillståndet. Det är ju en seglivad föreställning att
inavel i exempelvis inre Norrland lett till sjukdomar och sinnessvaghet hos
befolkningen. Det hade onekligen varit intressant om författaren tagit upp den
frågan till vetenskaplig behandling.
Familjeliv i Norden är en både omfångsrik och väl utnyttjad volym. På bokens
trehundra sidor får författaren plats med både kortare funderingar och längre
lärda resonemang. Stilen är lite tungläst, särskilt när Gaunt mot bokens slut
kommer in på renodlat demografiska spörsmål kring familj och släkt i vår egen
tid. Men det är ingen tvekan om, att Gaunt får med väsentliga aspekter på
familjelivet, även om vissa frågor saknas i diskussionen, exempelvis familjen och
kyrkan och barnarbetet. Här finns visserligen andra undersökningar att tillgå,
men det hade ändå varit av värde om författaren nämnt dessa förhållanden. I
övrigt har han lyckats väl med att ge en översiktlig bild av familj och familjeliv i
Norden, och boken får sägas utgöra ett värdigt komplement till de av etnologiprofessorerna redigerade s. k. etnologiska handböckerna av typen Arbete och
redskap. Den bör vara väl lämpad som kursbok i såväl historia som etnologi, då
10-849076 Sv. Landsmål
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den på ett föredömligt sätt samlar debatten i ett sammanhang. Vissa invändningar kan dock göras mot illustrationerna. Dessa är nästan uteslutande tagna ur
konsthistorien och ter sig ganska intetsägande. Säkerligen hade Gaunt kunnat
leta upp både bättre och mer informativa bilder i de traditionssarnlande arkivens
bildsamlingar. Den verkliga behållningen av Familjeliv i Norden är ändå författarens förmåga att på ett övertygande sätt argumentera för rationella förklaringar
till många av våra vanliga vanföreställningar om familjelivet i gången tid. Det
finns ju till syvende och sist oftast en krasst rationell grund även till de mest
romantiska och utbroderade folkliga föreställningarna.
Agneta Lilja

SUMMARY
Familjeliv i Norden (Nordic Family Life') is the first comprehensive study of
the family and family life with a historical perspective stretching from the Middle
Ages to the present day. Characteristically, it is written by a historian, for it
would seem that a great deal of research on the family is now being taken over
from the ethnologist by the historian. The book is a model illustration, however,
of how fruitfully ethnology can contribute to the work of the historian, both in
terms of material and approaches. It is an excellent 300-page overview, dealing
with courtship and marriage, childbirth, inheritance, kinship, etc. The subject
matter is ambitious and the text well-written, but the relatively few illustrations
could have been better chosen. The main virtue of Familjeliv i Norden is that the
author skilfully pleads the case for rational explanations, thus helping to explode
some existing myths about life in the past.

Sveriges medeltida ballader utg. av Svenskt visarkiv. Band I. Naturmytiska
visor. Huvudredaktör: Bengt R. Jonsson. Melodiedering: Margareta Jersild.
Textedering: Sven-Bertil Jansson och Bengt R. Jonsson. Sthlm 1983. 495s.,
melodinoter. ISBN 91-22-00619-2.
Balladerna, de medeltida dansvisorna, har länge fascinerat forskarna. Genom
spridning i handskrivna visböcker och skillingtryck samt i muntlig tradition har
dessa många gånger fierhundraåriga poem levat kvar in i våra dagar. De kan i
några fall ännu upptecknas i levande folktradition. Balladundersökningar har, till
skillnad från andra former av visforskning, ingalunda varit satta på undantag.
Tvärtom har många forskare inom såväl litteratur som folkloristik ägnat sig åt
balladen. Geijer-Afzelius' »Svenska folkvisor från forntiden» och Arwidssons
»Svenska fornsånger» tillhör numera klassikerna, men även modernare forskare
som Alfhild Forslin, Bengt R. Jonsson och Jan Ling har sysslat med balladen ur
skilda synvinklar. Detta stora intresse till trots har det dock hittills saknats en
komplett utgåva av det samlade svenska balladbeståndet. Denna brist kommer
nu att repareras med utgivningen av Sveriges Medeltida Ballader (SMB), vars
första band som innehåller naturrnytiska visor, just kommit från trycket.
SMB omfattar hela det svenskspråkiga materialet, dvs, även det finlandssvenska. Av de 260 kända balladtyperna på svenska är vissa av enstaka förekomst,
medan andra är rikligt belagda i såväl uppteckningar som skillingtryck och
visböcker. Av dessa högfrekventa visor trycks i SMB upp till 25 varianter
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benämnda från A till Z enligt internationell praxis. Utöver de avtryckta texterna
förtecknas dessutom övriga kända belägg, även de av mer fragmentarisk karaktär. Denna förnämliga service gör SMB till en utmärkt och tillförlitlig källpublikation, ett slags balladlexikon, där man snabbt och behändigt får en samlad bild av
en ballads förekomst på det svenskspråkiga området. Detta gör SMB till i stort
sett oumbärlig för visforskaren.
Första bandet inleds med kortfattade men både informativa och välskrivna
kommentarer till den äldre balladutgivningen, källäget och till arbetet med SMB
ur både text- och melodimässig synvinkel. Det är ett arbete som spänner över tre
decennier och där många flitiga forskare på olika sätt medverkat. I förordet
presenteras också utgivningsplanen för hela SMB. Den innebär att sammanlagt
nio volymer kommer att ges ut, varav fem med balladtexter och melodier och tre
med kommentarer samt ett supplement- och registerband. Det är tänkt att det
första kommentarbandet skall komma i anslutning till utgivningen av SMB 1 och
2. Till dess får emellertid läsaren njuta av texter och noter till 36 naturmytiska
visor, varav Agneta och havsmannen, Harpans kraft och Herr Olov och älvorna
väl tillhör de mest välkända.
Att SMB är ett genomtänkt och välplanerat arbete märks inte minst på
principerna för utgivningen. Dessa är i korthet att alla balladbelägg från 1500-,
1600- och 1700-talen trycks undantagslöst, liksom de allra flesta från tidigt 1800tal. Men även belägg från vår egen tid får stort utrymme i SMB. Det innebär en
relativt god spridning över tid. Utgivarna är dock medvetna om att fördelningen
kan bli sned vad gäller både tid och rum. Det tidiga 1800-talets balladuppteckningar är t. ex. geografiskt begränsade till områden som Västergötland, Östergötland och Uppland. Detta är ett förhållande man inget kan göra åt och en felkälla
som de flesta etnologer får räkna med.
Balladvarianterna trycks i ordning efter källans ålder. Redigeringen av originalmaterialet är oerhört varsam. Man tillrättalägger ingenting utan att det noga
anges och ändrar egentligen bara vid uppenbara felskrivningar eller otydligheter.
SMB 1 är en mycket noggrant genomarbetad bok, där man finner alla balladbelägg sorgfälligt registrerade, så att de blir lätta att återfinna vid det arkiv eller
bibliotek där de förvaras. Detta får sägas vara högönsklig forskarservice, och det
gör SMB till en synnerligen användbar handbok. Tyvärr låter förordet i SMB 1
inte ana vilket enormt arbete som ligger bakom boken. Att samla, ordna och
typbestämma fragment bör ha varit ett mycket tidsödande arbete, men utgivarna
har lyckats väl och nått fina resultat. Svenskt visarkiv är att gratulera till ett
praktfullt arbete. SMB kommer med all sannolikhet att bli en klassiker och
oundgänglig för varje visforskare.
Agneta Lilja
SUMMARY
Although Swedish ballads have attracted the attention of scholars with an
interest in songs for a long time, until now there has been no complete edition of
Sweden's ballad heritage. The gap will, however, be filled by the publication of
Sveriges Medeltida Ballader ('Sweden's Medieval Ballads', SMB), the first
volume of which, containing thirty-six songs on themes relating to natural
mythology, has just appeared. SMB 1 is a solid piece of workmanship; carefully
arranged and presenting all the known variants of the ballads concerned in the
Swedish-speaking area, it will become a standard work of great value to those
engaged in ballad research.
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From Sounds to Words. Essays in Honor of Claes-Christian Elert 23 December
1983. (Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 60.) Umeå
1983. 250 s., ill. ISBN 91-7174-146-1.
Volym nummer 60 i Acta Universitatis Umensis har påpassligt ägnats en sextioåring, fonetikprofessorn Claes-Christian Elert i Umeå. Det är en innehållsrik
skrift med internationell prägel. Den rymmer nitton bidrag av tjugoen författare
från tre världsdelar. De flesta är skrivna på engelska, fem är skrivna på svenska
och ett på vardera danska, tyska och franska. Det är alltså helt i sin ordning att
boken fått en engelsk titel. »From Sounds to Words» är samtidigt en anspelning
på ett av festföremålets mest citerade arbeten, »Ljud och ord i svenskan».
I artiklarna behandlas åtskilliga ämnen som omfattas av titelns »sounds» resp.
»words» i vidaste mening. Till den förra avdelningen kan föras några bidrag som
tar upp rent fonetiska problem. Ett sådant är exempelvis Gunnar Fants »Feature
Analysis of Swedish Vowels—a Revisit», där främst de svenska u-ljuden analyseras på grundval av formantmönster. Tabeller, figurer och matriser ökar åskådligheten i framställningen.
Robert Austerlitz redogör för olika r-ljud i dialekten i New York City, speciellt
ett egendomligt labiodentalt r-surrogat med velar/faryngal biartikulation.
Tre polska forskare, Wiktor Jassem, Henryk Kubzdela och Pjotr Domagala,
presenterar i en gemensam artikel sina försök att med en mycket enkel minidator
lösa problemet med att objektivt segmentera den akustiska signalen. De har med
sin metod lyckats mäta fonrelaterad segmentering med en exakthet av 80%.
En allmän tendens i danskan är att tvåstaviga ord förkortas i förhållande till
enstaviga. Eli Fischer-JOrgensen lägger fram mätresultat som visar det motsatta:
förlängning av vokalen i tvåstavingar. Denna tendens är särskilt påtaglig i lägre
sociolekt i Köpenhamn, vilken haft inflytande på standardspråket. Påfallande
förlängning har observerats i vissa nordsjälländska mål. I jylländskt regionalspråk kan den i viss mån ha sin grund i dialekten men också här räknar förf, med
inflytande från huvudstadens språk.
Ett bidrag av Ivan F6nagy handlar bl. a. om politiska klichéer och »semantisk
erosion», dvs, det kända fenomenet att ord slits ut och töms på sitt innehåll.
Förf. konstaterar till en början, mot bakgrund av bl. a. en enkel jämförelse
mellan politiska och poetiska texter i Ungern strax efter 1950, att förutsägbarheten i politiskt språk inte oväntat är vida större än i modern poesi. Som exempel
på klyschspråk citeras ett samtal mellan Stalin och en kolchosledare, där den
senare som svar på Stalins frågor serverar enbart partipropagandistiska fraser
som inte betyder någonting alls. Förf. visar också med notskrift hur partijargongens satsmelodi avviker från det normala språkets. De ungerska politikernas
språk är klart påverkat av rysk prosodi, kännetecknad av en kvints fallande ton.
Som helhet utgör F6nagys artikel en stunds nöjsam läsning — så länge man kan
bortse från den verklighet som ligger bakom. En accent har råkat falla bort i den
franska rubriken, något som kan få läsaren att tro att artikeln handlar om
politiskt magknip. Kanske är detta trots allt inte helt gripet ur luften?
Med hjälp av fotoglottografi har Magn6s Paursson mätt glottisöppningen vid
uttal av klusiler i isländskan. Han behandlar vidare bl. a. några för modern
sydisländska (talad av minst 75% av islänningarna) typiska men trots sin genomslagskraft rätt sällsynta ljud, nämligen tonlös nasal eller likvida i förbindelse med
klusil. Glottis' aktivitet vid uttalet av sådana konsonantgrupper har tidigare inte
blivit undersökt. Enligt Magnäs Paursson är de tonlösa varianterna av n, m, r
och 1 fonematiska i ord som henta, kempa, marka och halta; parorden henda,
kemba, marga och halda har tonande varianter. Klusilerna i de fyra senare orden
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har enligt detta resonemang helt sammanfallit med sina tonlösa motsvarigheter;
någon tonlös allofon av b, d, g räknar förf, uppenbarligen inte med.
Göran Hammarströms bidrag har mer allmän giltighet. Han tar upp förhållandet mellan olika typer av fonetik och menar att ett auditivt »subjektivt» intryck
kan vara väl så värdefullt som exempelvis mätbara akustiska data. Den auditiva
fonetiken borde vara särskilt viktig inom fonetiken som humanistisk disciplin;
den syftar ju till kunskap om människan. Förf, redogör vidare för relationer
mellan akustiska data och auditiva intryck, t. ex. mellan frekvens och tonhöjd,
mellan intensitet och ljudstyrka. Också inom den vanligtvis såsom objektiv
uppfattade artikulatoriska fonetiken ingår ett visst moment av subjektivitet,
menar Hammarström. Uppsatsen utmynnar i ett önskemål om ett instrument
som skulle kunna mäta auditiva intryck; detta, som dock förefaller svårt att
realisera, skulle göra den auditiva fonetiken till en objektiv vetenskap och dess
status skulle på så sätt höjas.
Jana Ondråkkovå har studerat förhållandet mellan rytmiska enheter och ord i
tjeckiskt uppläsningsspråk och redovisar resultaten i diagram och tabeller. Hon
har funnit — vilket väl är vad man kan vänta — att mångordiga rytmenheter
oftast består av enstaviga ord medan tvåstavingar dominerar i enordsenheterna.
Studium av 50 000 rytmenheter har visat att maximum för en enhet är fem
ord.
Rytmiska mönster hos småbarn är ämnet för Eva Strangerts artikel. Hos de
sex barn som ingår i undersökningen har hon funnit en tendens till utjämning
mellan betonade och obetonade stavelser, vilket resulterar i att också obetonade
stavelser får ett visst tryck. Denna »level stress» kan möjligen vara samma
fenomen, anser hon, som av vissa andra forskare uppfattats som felaktig användning av grav accent hos barn. Den motsatta utvecklingen — reduktioner av olika
slag — yttrar sig hos det yngsta barnet (ca två år) i slopande av obetonad stavelse i
upptakt, t. ex. /is 'polis', naner 'bananer', tatis 'potatis'. Mönstret är inte obekant; det har iakttagits också hos engelska barn, där det ansetts ha sin grund i
förkärlek för fallande accenter, »the trochaic hypothesis». Hos de äldre barnen
finner man andra typer av reduktioner, s. k. schwa-deletioner (t. ex. elfant
'elefant', ptatsar 'potatisar'); sådana är enligt anmälarens erfarenhet förvisso
inte begränsade till barns språk. Även de yngsta barnen behärskar i stort sett
både tryck och accent. I fråga om vokalernas längd visar dock vissa barn ett
mönster som avviker från de vuxnas.
Också i den undersökning som IrUe Johansson redogör för står barnen i
centrum. Men det är inte barnens tal som är ämnet för hennes klara och rediga
uppsats utan de vuxnas sätt att ställa frågor till barn, i det här fallet till barn i
sexårsåldern. Undersökningen består av två delar, varav den första tar upp
själva frågorna. Det visar sig att fler frågor ställs till pojkar än till flickor. Ja/nejoch vad-frågor är vanligast (ca tre fjärdedelar av samtliga frågor); vem- och varfrågor ställs oftare av kvinnor, hur- och varför-frågor oftare av män. Pojkarna får
fler frågor av ja- och nej-typ, flickorna fler frågor som kräver utredande svar. Det
antyder något om de skilda förväntningar man har på barn av olika kön. Flickorna får fler frågor om plats och person, pojkarna fler om föremål och händelser. I
den andra, mer omfattande delen, beskrivs intonationen hos den vuxne i samtalet med barnet. Fallande intonation är över huvud taget vanligast, särskilt bland
de manliga frågeställarna. Också könet hos den tillfrågade har betydelse; stigande intonation förekommer oftast i kvinnornas frågor till flickorna. Ja/nejfrågorna har oftare stigande intonation än frågeordsfrågorna. Inom varje frågetyp
brukar frågeställarna, oberoende av kön, stigande intonation till flickorna hellre
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än till pojkarna. Man kan alltså bara med ledning av frågorna med viss säkerhet
förutsäga om den vuxne talar med en pojke eller med en flicka. Johanssons
undersökning bekräftar såtillvida Anna Fichtelius' resultat att förskollärare ändrar sitt sätt att tala beroende på könet hos det barn de talar med. (FUMS rapport
nr 73, 1979 — en delundersökning inom projektet med det tvetydiga namnet
Genus.)
Per Linell visar i ett originellt bidrag att missförstådda yttranden också kan
göras till föremål för språkvetenskaplig undersökning. Hans material består av
106 fall av felaktigt uppfattade yttranden, vissa ganska lustiga. Den icke-verbala
kontextens betydelse är viktig; man hör vad man väntar sig att få höra i den
aktuella situationen. Någon semantisk släktskap föreligger inte mellan sändarens
avsikt och mottagarens missuppfattning. Det lär vara svårt att konstruera exakta
mätmetoder på det här området och förf. rekommenderar läsaren att ta hans
siffror med en nypa salt.
Till de udda bidragen hör också Bengt Sigurds. Han redogör för en metod att
automatiskt dechiffrera morsesignaler med hjälp av en pausmätare.
Lars-Gunnar Andersson aktualiserar striden mellan analogister och anomalister i antikens Grekland och applicerar den på modern svensk språkvetenskap.
Slutsatsen i den en aning respektlöst skrivna artikeln blir att frågan om regelbundenheter och oregelbundenheter i språket är lika aktuell nu som någonsin.
Eva Ejerhed ger en översikt över synen på sambandet mellan språk och tanke,
en fråga som intresserat många också utanför lingvisternas krets. Enligt den
traditionella synen styrs tänkandet av språket, såsom Esaias Tegnér d. y. uttryckte det i »Språkets makt över tanken» 1880. Efter att ha snuddat vid det för
närvarande så aktuella orwellska nyspråket som gör vissa tankar omöjliga att
över huvud taget tänka, diskuterar förf. den omstridda Sapir-Whorf-hypotesen,
vilken ytterst går ut på att språket skulle påtvinga sin brukare en viss världsuppfattning. Som exempel på dagens syn på förhållandet mellan språk och tanke
anförs den av Eleanor Rosch 1973 lanserade s. k. prototypteorin, som givit
upphov till en hel del forskning. Förf. påpekar vidare att steget från spekulation
till empiri i språk-och-tankeforskningen numera underlättas av datorer; bl. a.
betonas den nya och viktiga forskningen kring artificiell intelligens. Avslutningsvis argumenterar förf., med stöd av citat från Roman Jakobson, mot uppfattningen att det naturliga språket i jämförelse med det logiska vore otillräckligt som
instrument för exakt resonerande.
De fem författare som återstår är samtliga nordister. (Med uppsalamått mätt är
också Karl-Hampus Dahlstedt i första hand nordist.)
Bengt Lomans artikel faller dock bara till hälften inom nordistikens ram. Han
illustrerar i två »morfematiska etyder» för- och nackdelar hos morfemanalysen
med hjälp av det finita verbets böjning i så skilda språk som fornisländska och
modern italienska. Emellertid röjer han vissa tvivel om att en sådan analys — helt
befriad från diakroniska aspekter — skulle kunna vara i alla stycken pedagogiskt
ändamålsenlig. Artikeln, som enligt författarens anspråkslösa förhoppningar
måtte bereda jubilaren »ett litet divertissemang för lediga stunder», utgör ett
lämpligt underlag för vidare diskussioner beträffande metoder vid språkinlärning.
Bokens längsta bidrag står Åke Hansson för. Det behandlar färöisk fonemhistoria och är i huvudsak en översättning till engelska av en tio år tidigare
publicerad artikel. Hansson delar in sin uppsats i fyra huvudavsnitt: accent,
kvantitet, vokaler och konsonanter. Inom varje avsnitt redovisar han förhållandena i modern färöiska och i fornvästnordiska, varefter han beskriver de förändringar som ägt rum och försöker tidsbestämma dem. Ett parti om den musika-
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liska accenten har omarbetats och referenser till litteratur från tiden efter 1973
har införts både här och i andra sammanhang. I den kontroversiella frågan om
den musikaliska accentens ålder hävdar förf. att de norrmän som ursprungligen
bosatte sig på Färöarna hade någon sorts musikaliska accenter, dock inte av
fonematisk karaktär. Ett par fel i kommutationslistorna i den svenska versionen
kvarstår dessvärre i den engelska. Iögonfallande är också ett översättningsfel;
sin, syftande på Bjerrum resp. Gårding, har slentrianmässigt i den engelska
versionen blivit his i stället för her. Sådant kan dock på intet sätt minska värdet
hos Hanssons bidrag, vilket är en handfast och nyttig översikt över färöiskans
foneminventarium.
Intresseväckande är Sigurd Fries' artikel om au-diftongen i nutida svenska,
där han pekar på olika sätt att undvika detta främmande inslag. Ett sätt är att
slopa den senare komponenten; agusti och aktion är vanliga uttal. Förf. uppehåller sig speciellt vid ordet automat (med avledningar), vilket i standardspråket
i Umeå vid sidan av attomat kan uttalas aitomat. En diftong med i som senare
komponent känns inte så främmande; förbindelsen ai (aj) förekommer ju i en rad
ord. Det är emellertid bara i automat (och i namnet Audbz) som utbytet au mot
ai iakttagits. Att ett tryckstarkt au blir a är sällsynt. Exempel som anförs är
katschuk i stället för kautschuk och Agust för August. I det senare fallet utesluter
dock inte förf. att Agust kan ha ersatt ett äldre figust, alltså endast indirekt
August. Jag vill i sammanhanget gärna tillfoga några egna iakttagelser. Hos en
studioreporter i TV har jag observerat såväl ligust som åktion. (Hon har inte
diftong i Eropa heller). Det franska uttalet är således ännu inte helt föråldrat.
Under min uppväxt i Härnösand fanns i grannskapet en gosse som hette Paul
men aldrig kallades annat än Pala (med akut accent). I den mån det namnet
uttalas på franskt vis, lär nog stavningen många gånger ha följt med (Pål). Ordet
astronaut har jag hört uttalas med senare leden -nat. (Någon gång har dessutom
diftongen genom något slags metates hamnat i förleden. Man kan fundera på
vilken etymologi ett *austronat skulle ha.) Språknämndens uttalsordlista rekommenderar enligt Fries diftonguttal vid alla au-ord. Av chaufför rekommenderas
emellertid bara det franska uttalet; chafför är trots det mycket utbrett. Sigurd
Fries' bidrag är lättläst, inte bara för att det är skrivet på svenska eller för att det
är ett av de kortaste i boken. Dock måste jag invända mot placeringen av
Enånger; det ligger vid hälsingekusten, dvs, ett bra stycke söder om Ångermanland.
Tvärs emot boktitelns färdriktning går Karl-Hampus Dahlstedt. Med utgångspunkt från adjektiven fluffig och flummig dryftar han ljudsymbolikens betydelse
vid ordbildning. Han går alltså »from words to sounds». Fluffig är det äldre av de
två nyorden. Det introducerades av Barbro Alving 1947 och används huvudsakligen inom tre områden: om kläder och textilier, om maträtter och om frisyrer. Det
råder inget tvivel om att det är ett engelskt lånord. Flummig bereder större
problem. Det uppträder första gången 1973 och har till en början den speciella
betydelsen '(lätt) berusad, omtöcknad (av droger)'. Så småningom utvidgas
betydelsen till 'oklar, förvirrad' i största allmänhet. Flummig har klart pejorativa
konnotationer; sådana saknas hos fluffig. Flummig och dess yngre avledningar —
flum(-), flumma, flummare, flummeri — blir efterhand (från 1978) synnerligen
gångbara inom den pedagogiska debatten, framför allt bland det svenska skolsystemets kritiker. Ordet har ingen direkt motsvarighet i engelskan. Förf. vill göra
gällande att det bildats i svenskan av första leden av några engelska slangord
(flummoxed 'disappointed; drunk; confused', flummery 'empty compliment;
nonsense; humbug' etc.) under inflytande av svenska lummig, från 1928 använt
vardagligt med betydelsen 'lätt berusad' e. d. Orsaken till att de båda adjektiven
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fått så fast förankring i svenskan ligger enligt Dahlstedt i deras fonetiska motivering. Det ljudsymboliska innehållet hos de i de båda orden ingående ljuden
analyseras mot bakgrund av arbeten av bl. a. Maurice Grammont och Eli Fischer-.10rgensen. Dahlstedt vill inte godta Saussures och hans efterföljares alltför
kategoriska uppfattning om de språkliga tecknens godtycklighet. Man kan inte
bortse ifrån att en mängd ord är helt eller delvis ljudhärmande eller ljudsymboliska. F-ljuden står enligt förf:s resonemang för det »uppblåsta» ifluffig, medan
däremot vokalen antas sakna inflytande. I en diskussion om ljudens symboliska
värde är det svårt att undvika subjektiva inslag. Intuitivt tycker jag nog att också
u har en viss betydelse: »lufften gick ur den fluffiga sufflén med en puff».
Dahlstedt sätter läsarens fantasi i rörelse. Man frågar sig bl. a. vilken betydelse
kontaminationen har för bildningen av ord liknande dessa. Förf. har ju berört
möjligheten av ett slags kontamination över språkgränserna i sin härledning av
flummig.
På bokens sista sidor spinner Gun Widmark vidare på temat kvantitetsväxling,
ett ämne som hon — i likhet med Elert — varit inne på i flera tidigare publicerade
arbeten. Den här gången är det ett enda ord som läggs under luppen, nämligen
böjningsformen usla, ett säreget ord kan man tycka, eftersom det saknar paralleller. Med hjälp av en enkät bland gymnasister på femton platser i landet
konstaterar förf. att det långvokaliska uttalet är vanligast också i trakter där den
omgivande dialekten har kort vokal. Lång vokal tillhör vårdat språk; kortvokaliskt uttal antas vara förbehållet en trängre krets där känslorna släpps fria. Förf.
röjer en viss förvåning över att enkäten i så ringa mån visar spår av sådan
stildifferentiering. Gymnasisternas långa vokal i usla bör enligt min uppfattning
sannolikt ses som ett läsuttal; ordet usel ingår knappast i de flesta gymnasisters
aktiva ordförråd. Förf. drar i fortsättningen in ord i diskussionen som inte utan
vidare kan jämföras med usla; detta är en böjd form och har vid sin sida en
grundform som det inte kan frikopplas från.
Till sist skall framhållas att boken är tryckt på gammalt hederligt vis. Ännu
bättre hade det varit om tryckfelen varit färre. Artiklarna är försedda med
litteraturförteckningar och med engelska sammanfattningar. Mer än hälften av
bidragen innehåller belysande figurer och diagram. Det är med andra ord en
prydlig bok.
Som helhet speglar festskriften bredden i föremålets vetenskapliga gärning.
Nordisten—lingvisten—fonetikern Claes-Christian Elert har fått en värdig hyllning.
Maj Reinhammar
SUMMARY

The Festschrift for Claes-Christian Elert, Professor of Phonetics at the University of Umeå, has an international flavour. It contains nineteen contributions by
twenty-one authors from three continents; eleven are written in English, five in
Swedish, and one in each of the languages Danish, German, and French.
The articles, which are generally supplemented by ample bibliographies, deal
with a range of problems in the areas of linguistics, Scandinavian philology,
and—above all—phonetics. In many of them illustrative diagrams provide added
clarity.
In the review above the subject matter of each article is outlined, generally
very briefly. With the help of the English summaries in the Festschrift, the
reader can readily gain a good impression of the matters dealt with.
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Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Utg. av Claes-Christian
Elert och Sigurd Fries. Umeå 1982. 254 s. ISBN 91-7174-113-5. (Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 49.)
Vid Umeå universitet har med anslag från Riksbankens jubileumsfond bedrivits
ett forskningsprojekt, vars officiella namn var Stadsmål i övre Norrland, men
som i dagligt tal kom att kallas Nordsvenska. De väsentliga delarna av resultaten
från detta projekt redovisas nu i en 254 s. tjock volym, som har fått titeln
Nordsvenska.' De regionala varianter av standardspråket som talas i norra
Sverige, har likaså fått benämningen nordsvenska.
Forskningsprojektets syfte har varit »att göra dialektologiska och språksociologiska studier av talspråket i tätorter i övre Norrland så som det talas i vår tid av
personer i medelålders- och ungdomsgenerationen» (s. 8).
Det språkmaterial som ligger till grund för studierna, består av inspelningar
med samtal delvis i intervjuform av tolv personer på sex undersökningsorter:
Malmberget, Luleå, Arvidsjaur, Skellefteå, Lycksele och Umeå. På varje ort har
två grupper av informanter valts ut: skolungdomar och en del av deras föräldrar.
Skolungdomarna har hämtats från grundskolans årskurs 7 och 9 och gymnasieskolans årskurs 2; en pojke och en flicka från varje årskurs. På så sätt har man
kunnat undersöka om skillnader i språket är betingade av skillnader i ålder och
kön. Däremot kan materialet inte tjäna till att belysa om språkskillnaderna skulle
vara socialt betingade, eftersom faktorn socialgruppstillhörighet i möjligaste mån
hållits konstant. Skolungdomarnas föräldrar har i regel valts ur socialgrupp III
eller ur det skikt i socialgrupp II som ligger närmast denna. Det bör också
nämnas att man haft som krav att skolungdomarna och föräldrarna skall ha varit
födda och uppvuxna på orten.
Utöver det inspelade materialet har också svar på ett par frågelistor använts.
Dels fick varje informant besvara ett antal frågor som främst gällt enskilda ord,
provinsiella ord, men också regionala drag inom ljudlära, formlära och syntax.
Dels har material, som grundar sig på frågelistsvar och som insamlats för en
annan undersökning, Norrländskt skolspråk, delvis använts i projektet Nordsvenska.
Boken Nordsvenska innehåller alltså ett antal uppsatser som belyser drag som
är karaktäristiska för regionalt nordsvenskt standardspråk framför allt i fråga om
fonologi och morfologi. En del av uppsatserna kommer jag att diskutera i det
följande.
Som nämnts i not 1 har de flesta uppsatserna tidigare publicerats separat. Det
kan vara en orsak till att de geografiska benämningarna ibland varierar. Mne
Johansson skriver om nordsvenska vokaler medan Per Lindblad behandlar sjeoch tje-ljudet i sex nordnorrländska stadsmål. Båda författarna har material från
samma orter, nämligen de ovan nämnda Umeå, Lycksele, Skellefteå, Arvidsjaur,
Luleå och Malmberget. »Nordsvenska» och »nordnorrländska» är inte synonyma begrepp. »Nordnorrländska» mål bör gälla målen i övre Norrland, medan
»nordsvenska» täcker i stort sett samma område som »norrländska». Dessutom
bör termen stadsmål förbehållas målen på de orter som varit städer och som
alltså en gång erhållit stadsprivilegier. Arvidsjaur och Malmberget har inte varit
städer. En lämpligare benämning i sammanhanget kunde vara nordsvenska
tätortsspråk (el. -mål). IrMe Johansson använder just nordsvenska »tätortsspråk» i sin uppsats (t. ex. s. 73, 87, 92).
i På ett par undantag när har uppsatserna med i huvudsak likalydande titlar publicerats
tidigare i form av rapporter, utgivna av Umeå universitet.
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Efter en kortfattad inledning av de två för projektet huvudansvariga, ClaesChristian Elert och Sigurd Fries, följer en artikel Historiska och statistiska
uppgifter om de sex undersökningsorterna av sociologen Per-Ove Ottosson, som
i inledningsskedet var knuten till projektet. Artikeln ger mycket summariskt
några data ur de undersökta orternas historia. Vidare redogör förf. för befolkningsutvecklingen under de senaste hundra åren (1870-1970) och för näringsstrukturen genom att visa »befolkningens fördelning på huvudgrupper av yrken
1910-1940» och »den yrkesverksamma befolkningens fördelning på huvudgrupper av yrken 1950-1970». Detta åskådliggörs med hjälp av ett stort antal tabeller.
För att ge en jämförelse med fördelningen inom landets tätortsbefolkning som
helhet visar förf. i en tabell »den förvärvsarbetande befolkningens fördelning
efter näringsgren 1950-1970» i hela rikets tätorter.
För att bättre förstå det talade regionala standardspråket på de olika orterna är
det viktigt att få kännedom om befolkningens ursprung och då särskilt inflyttningen under de senaste hundra åren, vilken på flera av orterna har varit
omfattande.
Som tidigare nämnts består inspelningarna huvudsakligen av intervjuer, men i
materialet ingår även kortare samtal. En viktig fråga blir då om språket i intervju
och samtal kan betraktas som en enhet eller om man hos informanterna måste
räkna med en situationsbetingad kodväxling. Svar på den frågan avser Berit
Norstedt att ge med sin uppsats Intervju och samtal. En undersökning av två
Umemakars talspråk.
Förf.: s rimliga arbetshypotes var att de båda informanterna skulle tala mindre
riksspråkligt i samtalet än i intervjun. Referenser ges till Mats Thelanders
Burträsk-undersökning. Förf. har undersökt tolv variabler, hämtade både från
form- och ljudlära, t. ex. presens på -ar, -er, supinum på -at, -it, preteritum på
-ade, negationen inte, -et i neutr. sing. av subst. och personliga pronomina han,
hon i objektsform. Även språket hos intervjuaren, som är född i närheten av
Umeå och som har bott där större delen av sitt liv, har undersökts med avseende
på dessa variabler. Förf. framhåller att valet av variabler har försvårats, därför
att materialet är litet. Alla variabler förekommer inte i de båda talsituationerna. I
intervjun förekommer betydligt fler belägg än i samtalet, eftersom intervjun är
ungefär fem gånger så lång som samtalet. Slutligen har mannen ca 30% fler
belägg än kvinnan. Allt detta redovisas överskådligt i form av tabeller.
När det gäller riksspråklig—talspråklig variation i intervjun och samtal, visar
resultatet att mannen har högre frekvens (12%) riksspråkliga belägg i intervjun
än i samtalet. Detta stöder förf. :s arbetshypotes. Bilden är dock långt ifrån
enhetlig, då antalet belägg för de olika variablerna varierar starkt. De fåtaliga
beläggen i samtalet gör det också svårt att jämföra de båda talsituationerna,
vilket också påpekas.
Den kvinnliga informanten har däremot en betydligt högre andel riksspråksbelägg i samtalet än i intervjun, vilket går stick i stäv mot arbetshypotesen och är
överraskande.
Resultatet blir alltså motsägelsefullt, och det är, som förf. framhåller, svårt att
draga några slutsatser. Inspelningarna, i synnerhet samtalet, är för korta. Undersökningen borde därför ha baserats på fler informanter än detta enda Umepar.
Förf. diskuterar även intervjuarens och inspelningsmiljöns betydelse när man
försöker skapa talsituationer som kan inbjuda till språklig variation. I det aktuella fallet hade intervjuaren mycket gemensamt med de två informanterna. Om
han hade varit främling i Umeå, talat t. ex. centralsvenskt standardspråk och
uppträtt mer formellt, hade, som förf. framhåller, resultatet förmodligen blivit
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annorlunda. Inspelningsmiljön, som makarna tydligen fann påfrestande, kan
också ha bidragit till att samtalet fått en så påtagligt formell prägel, framför allt
beträffande kvinnan.
Slutligen menar förf. med sitt resultat att man inte behöver ifrågasätta den
metod som använts inom projektet Stadsmål i övre Norrland, nämligen att
betrakta hela inspelningen av varje informant, alltså både intervju och samtal,
som en enhetlig korpus. Jag är på den punkten mindre säker än förf.
I uppsatsen Nordsvenska vokaler redovisar IrMe Johansson sin undersökning
av vokalsystemen på de sex undersökningsorterna (se ovan). Helt naturligt
skiljer sig de 72 informanterna (tolv från varje ort) i flera avseenden från
varandra. Förf. har dock på ett tillfredsställande sätt kunnat presentera ett
vokalsystem, som kan benämnas nordsvenskt, och jämför detta med ett centralsvenskt. Jämförelsen visas i en figur (s. 81), där de nordsvenska och centralsvenska vokalernas positioner lagts in i vokaldiagram. De nordsvenska vokalerna har analyserats auditivt och akustiskt.
Förf. konstaterar att »de nordsvenska vokalerna, både korta och långa, utmärkes av högre frekvenser på såväl första som andra formanterna än de
centralsvenska vokalerna» (s. 94) och att de förra auditivt kännetecknas av en
högre grad av öppenhet än de senare.
I centralsvenskan är det som bekant vanligt att distinktionen mellan kort e och
kort ä försvunnit. Denna opposition upprätthålls av merparten av de nordsvenska informanterna. Sammanfall kan dock konstateras hos några av de yngre
kvinnorna från Umeå, Skellefteå och Luleå. Detta östliga centralsvenska språkdrag har alltså nått delar av norra Norrlands kusttrakter, men det påträffas
endast sporadiskt i de undersökta inlandstätorterna (Lycksele, Arvidsjaur och
Malmberget).
»Det nordsvenska tätortsspråket utmärkes av en markant riksspråkstillnärmelse vad beträffar den segmentella realisationen» (s. 92). Den dialektala färgningen sägs vara tydligast av a-, ö-, ä- och u-ljuden — vid en auditiv jämförelse
med den centralsvenska normen. Av de sex undersökta tätortsspråkens vokalsystem tycks det i Umeå innehålla flest riksspråksliknande egenskaper. Detta är
ju inte oväntat med tanke på befolkningsstrukturen i Umeå.
Oväntat är heller inte det resultat som visar att kvinnor och särskilt yngre
kvinnor har ett uttal av vokalerna som bättre överensstämmer med riksspråksnormen än män. Att könsfaktorn är betydelsefull i fråga om en talares riksspråkstillnärmelse har visats i flera undersökningar.
De svenska sje- och tje-fonemen har förändrats under de senaste hundra åren.
Allmänt kan väl sägas att sje på många håll blivit mörkare och att det tidigare
allmänna affrikativa uttalet av tje nästan helt ersatts av ett frikativt uttal. Det är
även troligt att förändringar i uttalet av de båda fonemen pågår också i dag.
Därför är det värdefullt att en specialist på svenska sje- och lie-ljud, nämligen
Per Lindblad, undersökt dessa fonem inom projektet Nordsvenska. Resultatet
föreligger i uppsatsen Sje- och tje-ljudet i sex nordnorrländska stadsmål. Om
termen »nordnorrländska stadsmål» se ovan.
Lindblad har dels använt projektets material med 72 informanter, jämnt fördelade på de sex orterna, i uppsatsen kallat huvudmaterialet, dels ett särmaterial,
som består av inspelningar med särskild inriktning på sje- och tje-ljuden. På varje
projektort har ca 25 elever i en årskurs 7, där könsfördelningen var så jämn som
möjligt och där de flesta av eleverna kom från orten, spelats in. Undersökningen
koncentreras till sje-fonemet, som undersöks i två olika positioner, nämligen 1.
ställning ensamt eller i konsonantgrupp omedelbart efter betonad vokal (dusch,
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lunch, hässja, kanske), 2. övriga positioner, med huvudkategorierna a) ställning
före betonad vokal (sjö, station) och b) ställning mellan två obetonade vokaler
och initialt före obetonad vokal (traditionell, regissör, sjalett) (s. 103).
Tje-fonemet behandlas kortfattat, väl beroende på att det frikativa uttalet av
tje är det dominerande. Hos de undersökta ungdomarna förekommer endast
ströfall av ett affrikativt uttal. Fallen med affrikata VA är dock flera i föräldragenerationen.
Eftersom materialet har få fall av [4] är det svårt att draga några slutsatser om
skillnader mellan de undersökta orterna. Dock kan nämnas att Arvidsjaur har två
informanter med dominerande affrikativt uttal av tje vid samtal. Förmodligen rör
det sig om män. Tyvärr sägs inget explicit om detta i uppsatsen, men på s. 116
framhålls att VA är »mindre ovanligt bland männen i de undersökta orterna än
bland kvinnor och ungdomar».2 Det vanliga könsmönstret finner vi således även
här.
Undersökningen av sje-fonemet har givit följande resultat. I position efter
betonad vokal uttalas sie nästan undantagslöst retroflext Lsj. Mindre enhetligt är
sje-uttalet i övriga positioner vid en jämförelse mellan de olika undersökningsortema. Dock dominerar nästan helt [y] även här i Lycksele, Skellefteå och
Arvidsjaur. Liknande gäller också för Umeå, men fler ströfall av mörkt sie-uttal
påträffas där än på de nyssnämnda orterna. Mönstret bryts av Malmberget och
Luleå, där mörkt sje-uttal, i regel [5], är mycket vanligt i andra positioner än efter
betonad vokal. [j] är vanligare hos män än hos kvinnor, och dess ställning är
starkast i Malmberget, där männen visar sig ha endast detta uttal i både samtal
och läsning. Hos pojkarna är också Dl dominerande. Vi finner alltså en påtaglig
könsskillnad i Malmberget.
En enligt min mening rimlig förklaring till de speciella uttalsmönstren av sje i
Luleå och Malmberget vill förf. se i det förhållandet att åtskilliga manliga mellanoch sydsvenska arbetare har sökt sig till dessa orters industrier och gruvor. De
har haft med sig ett mörkt sie-uttal. De inflyttade kvinnorna torde däremot ha
kommit från närliggande områden och haft ett bi-uttal. Denna förklaring får
också stöd av uppgifterna i tabellerna 13 a och 13 b i den tidigare nämnda
uppsatsen av Per-Ove Ottosson, vilka visar från vilken del av landet de inflyttade
till Gällivare kommun 1967-1972 kommer.
Förekomsten av efterledsbetoning av sammansatta ord brukar betraktas som
ett typiskt norrländskt språkdrag. I artikeln Reglerna för slutledsbetoning i
sammansatta ord i nordsvenskan redovisar Gösta Bruce resultatet av sin undersökning av betoningsförhållandena i sammansättningar på tre projektorter:
Umeå, Arvidsjaur och Luleå. Det överraskande är att slutledsbetoning i någon
större utsträckning förekommer endast i Luleå. En påtaglig skillnad i fråga om
frekvensen av sådan betoning föreligger mellan manliga och kvinnliga talare.
Kvinnliga talare följer även i det här avseendet riksspråksmönstret och har alltså
betydligt färre antal fall av slutledsbetoning än manliga. Några skillnader beroende på faktorerna ålder eller socialgruppstillhörighet har inte kunnat påvisas.
Dock får väl materialet anses vara mindre lämpligt för att studera rollen hos
faktorn socialgruppstillhörighet, eftersom antalet representanter för de olika
socialgrupperna är ringa — endast tre informanter kan hänföras till socialgrupp I.
Hur presensmorfemet av olika typer av verb realiseras i norrländska dialekter
är komplicerat och förtjänar att ingående undersökas. Att belysa förhållandet i
nordsvenskt standardspråk bör därför vara en viktig uppgift inom projektet
2

I det citerade har uppsatsen »är», vilket väl är tryckfel för »än».
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Nordsvenska. Två rapporter i ämnet har tidigare publicerats i serien Stadsmål i
övre Norrland, utg. av Umeå universitet, nämligen nr 7, 1976, Arvidsjaursmålets
behandling av r i verbens presensformer och preteritumformen var, skriven av
Bert Henriksson, Barbro Holmgren och Gunnel Stenqvist, samt nr 11, 1977,
Skelleftemålets behandling av r i verbens presensformer och i preteritumformen
var, skriven av Birgitta Hene. En komprimerad och bearbetad version av dessa
två rapporter föreligger i uppsatsen »Vi flytt int». Presens av olika verb samt
preteritum av vara i standardspråken i Arvidsjaur och Skellefteå, författad av
Birgitta Hene och Barbro Holmgren.
Eftersom uppsatsen behandlar en viktig morfologisk företeelse, hade det varit
önskvärt att undersökningen fått gälla även de fyra övriga i projektet ingående
tätorterna. Arvidsjaur och Skellefteå är två skilda typer av tätorter i övre
Norrland, den förra en relativt ung mindre tätort i inlandet och den senare en
gammal betydande centralort vid kusten, men fördelningen av dialektala och
riksspråkliga varianter av presensmorfemet kan ju endast gälla för dessa tätorters språk. Några för nordsvenskt standardspråk generella slutsatser dras inte
heller av författarna, vilket bör påpekas.
Undersökningsmaterialet består av inspelningar av sex vuxna och sex ungdomar från resp. ort. Könsfördelningen är jämn. En nödvändig indelning av verben
i olika grupper med avseende på hur presensformerna bildas har gjorts: 1. Verb
med presens -er, kallade er-verb. 2. Verb med presens -ar, kallade ar-verb. 3.
Verb med presens -r, kallade r-verb. Dessa verb delas in i två undergrupper, dels
verb med stam på lång vokal, dels verbet ha. 4. Hjälpverbet vara med undergrupperna presens och preteritum.
De varianter, främst utan -erl-ar/-r och med -erl-ar/-r, som informanterna
använder inom de olika verbgrupperna, presenteras, och fördelningen av beläggen på presensvarianterna för de båda tätorterna visas överskådligt i tabeller.3
Hänsyn har också tagits till om presensändelsen -r följs av initialt d, t, s eller n. I
stora delar av Sverige sker då som bekant en assimilation till en retroflex
konsonant. En särskild markering görs också för den presensvariant som uppstår
när efterföljande initialt d realiseras som r i t. ex. va hete ru 'vad heter du'.
Författarna är försiktiga vid bedömningen av den här varianten och jämför
övergången d> r i exempel som »den här ska ni (du) få». Det skulle, som det
också påpekas i en not, ha varit intressant att få veta hur ofta initialt d efter en
presensform realiseras som retroflex och som r.
1 en av tabellerna anges den procentuella fördelningen av presensvarianterna
med hänsyn till om dessa följs av konsonant, vokal eller paus. Ett visst samband
mellan valet av variant och efterföljande fonetiska kategori kan man skönja i
Skelleftematerialet, däremot inte i Arvidsjaurmaterialet.
Varianterna utan -er/-ar/-r, som även förekommer i dialekterna runt Arvidsjaur
och Skellefteå, benämns dialektala varianter och dem med -er/-ar/-r som vi har i
riksspråket, riksspråkliga varianter. Fördelningen av de båda typerna visar sig
icke oväntat ha samband med verbgrupp och generation. Även sambandet med
undersökningsort är klart.
Vid presens och preteritum av vara är som känt varianterna utan r de vanliga i
riksspråket, ä resp. va , och dessa dominerar i alla informantgrupper. Den äldre
generationen (40-50 år) har dock en högre andel belägg på dialektala varianter
3I

tabellerna 2 b och 10 förekommer ett par tryckfel; i den förra skall i stället för det första
»med -r» stå »utan -r», och i den senare skall stå »utan -r» i stället för »med -r». Boken i
sin helhet har en del tryckfel. En noggrannare korrekturläsning hade varit önskvärd.
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(med -r) än den yngre (13-18 år). För presens av vara är emellertid skillnaden
påfallande liten.
För övriga verbgrupper visar resultatet av undersökningen att den dialektala
varianten utan -er är vanligast bland er-verben utom hos de vuxna Skellefteinformanterna. Dominerar gör också den dialektala varianten utan -r bland ar-verben.
Endast i 12 av 682 belägg förekommer varianten utan -ar. Skillnaden mellan
dessa båda verbgrupper är alltså markant. För ar-verben efterlyser jag en uppdelning av gruppen i gamla långstaviga och kortstaviga verb. Det hade varit
intressant att ra veta i vilken utsträckning den s. k. vokalbalansen har satt spår i
de båda tätorternas standardspråk. En förteckning över samtliga i undersökningen ingående verb borde för övrigt ha ingått som bilaga.
Bland verb med stam på lång vokal dominerar den dialektala varianten utan -r.
Slutligen visar undersökningsresultatet enligt författarna att, något förenklat,
informanterna i Arvidsjaur har en högre andel belägg på dialektala varianter än
de i Skellefteå och att denna andel också är högre hos den yngre generationen än
hos vuxengenerationen.
Att jag i den här recensionen inte tagit upp de övriga uppsatserna i boken
Nordsvenska betyder inte att jag anser dem mindre intressanta. Till dem hoppas
jag att få återkomma vid ett senare tillfälle.
De i volymen Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter ingående
artiklarna är välkomna bidrag till beskrivningen av nordsvenskt standardspråk.
Med det insamlade materialet som grundval kan projektet förhoppningsvis också
ge till resultat en monografi av något av de skilda stadsmålen eller tätortsmålen.
Det borde nu snart vara tid för att Torsten Buchts Språket i Härnösand från 1961
rar en något nordligare efterföljare.
Claes Åneman

SUMMary
The research project 'Urban Dialects in Northern Norrland' has involved studies
of the language used in six towns in the counties of Västerbotten and Norrbotten. The project has resulted in a number of published reports, which have been
revised to varying degrees for inclusion in the volume Nordsvenska. Språkdrag i
övre Norrlands tätorter ('Northern Swedish. Linguistic features in urban communities of northern Norrland'). As far as I am able to ascertain, a few of the
articles have not been published previously. The articles included in Nordsvenska, which are written by various authors, deal in particular with phonological
and morphological questions, such as northern Swedish vowels, the use of front
and back sj-sounds, and realization of the present tense morpheme. One chapter
also briefly outlines the history, population trends, and economic structure of the
towns studied. Each of the various articles is a welcome contribution to the
description of standard northern Swedish.

Lasta. SåDS åigeMla 1. Tidskrift utgiven av Samiska forskarsamfundet, Såmiid
Dutkiid Searvi (SeiDS). Redaktör: Elina Helander, Umeå. Umeå 1983. 128 s., ill.
1982 bildades Såmiid dutkiid searvi, Samiska forskarsamfundet, i syfte att främja
samisk forskning och att stimulera samer till forskning. Första numret av samfundets tidskrift Lasta utkom 1983 och tillägnades Israel Ruong, den svenska
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sameforskningens grand old man, i anledning av hans 80-årsdag. Omslaget bär
ett väl valt citat ur en dikt av Paulus Utsi »doal'vo dan vii'dåsxbbot», dvs. 'för
det vidare'. De sex författarna i Lasta tillhör utan tvekan den grupp som skall
föra arbetet vidare. Bokens författare representerar olika forskningsinriktningar
av samiskt intresse och dess innehåll spänner över ett brett fält, alltifrån förfäderskult till turistanläggningar vid Norgevägen.
Första numret av tidskriften är behäftat med brister vad gäller den språkliga
behandlingen. Här får skribenterna och redaktionen dela på ansvaret. Bristerna
är emellertid alltför iögonenfallande för att undgå kritik. Tryckfelen är legio,
språkbehandlingen är sådan att innehållet ibland är obegripligt, bildtexter och
bilder stämmer dåligt överens (t. ex. s. 95) och citeringstekniken behöver förbättras. Det går naturligtvis inte att kräva att de unga forskare som här framträder
skall vara fullfjädrade artikelförfattare redan från början. Det åligger då redaktionen att bistå författarna. Två exempel får räcka för att illustrera denna punkt.
Det är lätt att påverkas av den nutida planeringskamarillans språk, men vissa
meningar bör inte få förekomma i en forskares alster: »Nu mer än 10 år senare
pågår arbetet i form av genomförandeplanering grundad på framtagen markanvändningsplan» (s. 115). Och vad betyder egentligen följande mening: »De
vinterbycentra som i de historiska källorna är nämnda för tiden före år 1600
omfattar enligt denna indelning lämningar efter vinterbyar vilka kan knytas till
fångstsamhällets 1600, skall enligt denna indelning knytas till nya områden för
vinterbyar i enlighet med den helnomadiska samhällsformens behov och förutsättningar» (s. 97)? Det är att beklaga att formen i många fall tillåtits dölja det
intressanta innehållet i skriften.
Louise Bäckman representerar med sin artikel Förfäderskult? de vana forskarna. Hennes bidrag, som behandlar samernas förhållande till sina avlidna, går
också fritt från den kritik som här riktats mot brister i bokens utformning.
Bäckman visar att vissa föreställningar om samerna varit antietniska stereotyper.
Samerna påstods sålunda sköta åldringsvården genom att avliva sina gamla.
Detta var styrkt av ögonvittnen, som dock varit tvungna att avlägsna sig från
platsen där avlivandet skulle äga rum. Och varför skulle man behöva se på
eländet, när ändå alla visste vad som hände? När såväl samen Sjul Levander som
professor K. B. Wiklund betvivlade existensen av ett sådant bruk, kritiserades
de av Ernst Arbman. Att det var grannfolken som berättade detta om samernas
seder bekymrade Arbman föga. Som Bäckman framhåller har man här att göra
med etnocentriska sägner som är av samma art som sådana nutida, som vet
berätta att alla finska invandrare bygger om köket i sin hyreslägenhet och
använder köksspisen som bastuugn. I fråga om förekomsten av minneshögtider
för avlidna finns det, som Bäckman påpekar, paralleller hos andra finsk-ugriska
folk. Ett illustrativt exempel erbjuder en beskrivning av sederna hos ingrerna (A.
Laanest: Isuri murdetekste. Tallinn 1966, s. 71 ff.) men även mordvinernas bruk
torde erbjuda flera jämförelsepunkter. I detta sammanhang kan det påpekas att
Bäckmans transkriptioner »shanti» och »manshi» (s. 31) bort vara chanty resp.
marigi.
Elina Helanders bidrag Jurdagat såbmelaå dutkama birra ('Tankar om den
samiska forskningen') är ett inlägg i den forskningspolitiska diskussionen. Det är
mycket glädjande att det samiska språket får allt fler användningsområden och
inte längre är ett språk enbart för renskötsel. En berömvärd pedagogisk strävan
ligger också i att ord som är nya eller ovanliga i språket förklaras, t. ex.
empiiralag och teoreettalag (s. 53). Den samisktalande läsekretsen glöms inte
bort. I fråga om innehållet menar jag att Helander överdriver vissa uppfattningar.
Idag finns knappast någon forskare som anser att samerna är »primitiva» (s. 51)
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eller att samekulturen är utdöende (s. 53), i all synnerhet inte efter att ha
bevittnat den oerhörda kulturella aktiviteten på olika håll i samevärlden. En
fråga som saknas hos Helander är forskningsvolymen. Det är inte nog att
diskutera hur samisk forskning bäst bör organiseras och lokaliseras — man måste
också kräva att den ökas till en rimligare kvantitet. Låt oss i första hand verka
för en än mer livaktig samisk forskning med fler forskare och forskartjänster! Om
lokaliseringen av forskningen kan vi sedan ha olika uppfattning.
Inger Kuoljok gör i sitt bidrag en noggrann genomgång av en samisk bouppteckning från Sirkas sameby år 1820. Av artikeln framgår klart hur väl förtrogen
hon är med den samiska miljön och dess bruksföremål. Hennes artikel är
samvetsgrant skriven och därför i stort sett fri från sådana slarvfel som stör
intrycket i de andra artiklarna. Det enda anmärkningsvärda är väl formerna
uksatjakke och boassjotjagge för olika kåtastänger. Här är det väl Grundströms
resp. Spiiks ortografier som lurat Kuoljok. Man bör emellertid bestämma sig för
en ortografi, något som gäller också i ett större sammanhang. I Kuoljoks artikel
finns ett antal väl genomförda ordtolkningar, som dock fått en något för utförlig
form. I sak är Inger Kuoljoks förklaringar helt övertygande, t. ex. att ordet
kåtakäl, som förekommer i bouppteckningar, betecknat kåtans duk.
Johannes Marainens presentation av skalden Paulus Utsi analyserar några av
hans dikter mot bakgrund av händelser i Utsis och andra svenska samers liv.
Marainen visar på ett förtjänstfullt sätt hur aktuella dessa dikter är för samerna i
dagens svenska samhälle. Marainen påpekar även Israel Ruongs stöd och hjälp
till Utsi, då det gällde att publicera dikterna. Bland annat hjälpte Ruong Utsi att
normalisera språket. Liksom så många samer i vårt land kunde Utsi inte skriva
sitt modersmål, ett resultat av en oursäktlig skolpolitik. Intressant är också
beskrivningen av hur Paulus Utsi skapade sina dikter tillsammans med sin fru
Inger. Däremot torde svårigheterna att översätta samisk dikt till svenska inte
vara något unikt. Det är nog snarast regel att dikter inte låter sig överföras till ett
annat språk utan besvär. I Marainens artikel används omväxlande 1948 års och
1979 års ortografier utan åtskillnad. De flesta diktutdrag ges i den äldre ortografin, men så tycks inte vara fallet i dikten på s. 74. Osäkerhet råder också i
skrivsättet för den diftong som förr skrevs ce och nu skrivs ea. Här förekommer
flera varianter, till en del beroende på de i boken ymnigt förekommande tryckfelen. Utdraget ur dikten Goahtueanan har t. ex. störande många tryckfel i den
samiska delen. Det finns också andra skönhetsfel i artikeln; så hade t. ex.
påståendet att Israel Ruong varit »professor i finsk-urgiska språk» (s. 77) kunnat
kontrolleras både en och två gånger.
Inga-Maria Mulks bidrag Samiska vinterbycentra inom Lule älvdal tar upp ett
problem av stor principiell betydelse, nämligen relationen mellan historiska
källor och arkeologiska fynd. Sådana problem är aktuella också för andra finskugriska språks vidkommande, eftersom källorna i de flesta fall är sena. På senare
år har det i Finland förts en livlig diskussion om frågor av liknande art. Man har
diskuterat huruvida det är möjligt att förena rekonstruerade språkstadier, som
t. ex. den tidiga urfinskan, med arkeologiska kulturer, i detta fall den kamkeramiska, och om den arkeologiska dateringen av båtyxekulturen erbjuder en
möjlighet att tidfästa början av språkkontakterna med baltiska och germanska
folk. Till skillnad mot språkvetenskapen har ju arkeologin medel att nå en
absolut datering av förhistoriskt material. Mulks undersökning behandlar inte så
avlägsna tider; det är i stället källor från 1500- och 1600-talen som ligger till grund
för hennes studie. I Mulks arbete identifieras namn ur källorna med arkeologiska
fyndorter. Med hjälp av C 14-datering kan hon datera olika boplatser i det
aktuella området och följa utvecklingen under en längre tidsrymd. Den tid som
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behandlas är nämligen en period av genomgripande förändring i det samiska
samhället: från att ha varit ett fångstsamhälle utvecklas det under 1400-1600talen till ett samhälle baserat på helnomadism. Under 1600-talet ökar också
kronans intressen i lappmarken, något som har återverkningar även på Mulks
undersökning. Genom lagstiftning bestämdes nämligen marknadsplatserna, vilket i vissa fall ändrade vinterbyarnas läge. Inga-Maria Mulk rör sig hemtamt
bland arkeologiska grävningsresultat, samiska folkliga traditioner och äldre källmaterial. Man ser med stort intresse fram mot de fortsatta resultaten av hennes
undersökningar. Det är då att hoppas att dessa får en väsentligt bättre språklig
dräkt än den här föreliggande artikeln.
Lars Petter Niia behandlar i Samerna och kommunen samernas möjligheter att
påverka beslutsprocesser som berör områden av stor betydelse för deras ekonomi. Det är den beramade »Norgevägen» och utbyggnaden av turistanläggningar i
anslutning till denna som utgör underlag för studien. Det framgår klart av artikeln
hur lätt det än idag tycks vara att nonchalera de samiska grupperna; Rautasvuoma sameby har en enda användbar flyttningsväg för höstflyttningen och
denna är på det smalaste stället 150 meter bred. Just där har det beviljats tillstånd
att anlägga ett elljuspår! Än mer groteskt är det förslag från FFNS Arkitekter i
Luleå till utbyggnad av området Riksgränsen — Gatterjohka som presenteras i
Niias artikel. Här har arkitektbyrån planlagt för allt som hör till det moderna
turistlivet, från husvagnsparkering till brädsegling. Helt ogenerat har man satt ut
namn i terrängen av typ BMbärsbackarna och Apelsinklyftan. Niias kritik av
dessa planer och det sätt de genomförs på tycks mig snarast alltför mild. Man ser
fram mot fler undersökningar om samma problem.
Det första numret av tidskriften Lasta är behäftat med tekniska brister. Trots
att de är talrika och iögonenfallande betyder de föga jämfört med det glädjande
faktum att en ny generation samiska forskare nu står beredd att inom olika
forskningsfält föra arbetet vidare. För Israel Ruong som tillägnats detta det
första numret av Lasta måste det kännas mycket glädjande att se hur hans verk
burit frukt. Man delar gärna den glädjen och ser fram mot nästa nummer.
Lars-Gunnar Larsson
SUMMary
The first issue of the journal Lasta, published by the Saami Researchers'
Organization, contains articles covering different aspects of Saami research.
There are articles on archaeology, religion, Saami literature, ethnology, the
problems of the Saami people in Swedish society, and proposals for Saami
research. Although the present issue suffers from some technical deficiencies,
the journal Lasta shows great promise for the future.

11-849076 Sv. Landsmål

Från arkivens verksamhet

Årsberättelserna för dialekt- och folkminnesarkivens verksamhet kan rekvireras
hos vederbörande arkiv. Adresser och telefonnummer är:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,
Ö. Ågatan 27, 753 22 Uppsala, tel. 018/15 63 60.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund,
Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046/10 70 00.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg,
Vallgatan 22, 411 16 Göteborg, tel. 031/13 8871.
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå,
Jägarv. 18, Box 5056, 900 56 Umeå, tel. 090/1358 15.
Ur årsberättelserna ges här kortfattade upplysningar om viktigare inslag eller
förändringar i de delar av institutionernas arbete som gäller dialekter, folkliv och
folkminnen (t. ex. större arbetsprojekt, fullbordade större undersökningar, av
arkiven utgivna skrifter) samt personalskiften. Denna begränsning av notisernas
innehåll och omfattning medför att meddelanden om alla arkivs verksamhet inte
med säkerhet kommer att inflyta varje år.
Ur redogörelserna för arbetsåret 1982/83 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)
Av trycket har utgivits: Klintbergt—Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland, h. 21 (säker—tjänst) och h. 22 (tjänstaktig—tåla); Svenska landsmål och
svenskt folkliv, årg. 105 (årsh. 306).
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
I augusti 1982 flyttade arkivet från universitetsområdet till sin nuvarande adress i
stadsdelen Teg.
Arkivarie Olavi Korhonen lämnade den 31 maj 1983 sin tjänst för att tillträda
en professur i samiska vid Umeå universitet.

Summary
From the annual reports of the institutes of dialect and folklore research
1982-83
The above account summarizes the principal activities of the institutes of dialect
and folklore research 1982-83. 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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(1981-83); Inhoudsoverzicht en register 1968-1982 ... Arnhem. - Blekingeboken. Årg. 59-61 (1981-83). Karlskrona. - Bohuslän. Årsbok. 1981-83. Uddevalla. - Bohusläns samhälls- och näringsliv. [Uddevalla.] 1. Bakgrund och uppläggning. 1981; 2. Stenindustrin. 1981; 3. Båtbyggeriet. 1981; 4. Konservindustrin. 1983. - Bollettino di informazione dell'Archivio etnico linguistico-musicale. Roma. Anno 12-14. No 23/24-27/28.1980-82; Numero unico. Antropologia
culturale ... 1982. - Bromma hembygdsförenings årsskrift. Brommaboken. Årg.
52-54 (1981-83). Bromma. - Budkavlen. Årg. 59-61 (1980-82). Åbo. - Bulletin of
the Institute of ethnology, Academia Sinica. 49-53. Nankang, Taipei 1981-83. Bulletin of the International committee on urgent anthropological and ethnologi-
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cal research. 21-23 (1979-81). Vienna. - By og bygd. Bd 28 (1979/80). Oslo 1981.
- Bygd och natur. Årg. 62 (1981): 1-3; årsbok 1980. Sthm.
Cahiers ethnologiques 1; 3 (1980; 1982). Bordeaux. - easopis Nårodnfho
muzea. Rota 148-151 (1979-82). Praha. - Castrenianumin toimitteita. Hki. 20.
I. Vesterinen, Pääpainollisen tavun jälkeisen soinnillisen dentaalispirantin edustus Tuuloksen murteessa. 1980; 21. Folia Hungarica 1. 1981; 22. Inkerin bibliografia. 1981; 23. Kasvumaa. Eeva Niinivaaran kirjoituksia vuosilta 1923-1981.
1981; 23. Suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhteiden bibliografia vuoteen 1981.
1982; 25. Ulkomaanlehtorit Unkarissa 27. - 22.5 1982. 1983. - Culture populaire
albanaise. AnnU 1 (1981). Tirana.
Dalarnas hembygdsbok 1980-83. Falun. - Dalarnas museums serie av småskrifter. 25. L. Eriksson & P. Gudmundsson, Säckpipan i Dalarna. 1981; 27. E.
de Geer, Finländare i Västerbergslagen. 1981; 28. H. Caspari, Hatad i livet bortglömd i döden. Studier kring 1700-talspedagogen Christian G. Roman. 1981;
29. K. Bondpä, Limamåleri. 1982; 30. R. Bondjers. Thunströms köpmansgård.
1982; 31. Forskning för Dalarna på 80-talet. 1983; 32. Den elektroniska dalahästen. Rapport från ett seminarium... 1983; 33. Timmerhus. 1983; 34. H. Forssell,
Stollbergets gruvor. 1983; 35. 0. Eriksson, Att välja framtid. 1983; 36. Säll ö
lökklä och 26 andra visor från Malung... 1983; 37. B. Eriksson, Viktor Axelson.
Intimisten från Folkärna. 1983. - Danmarks Stednavne. Kbh. 17:2: 1, Stednavne
i RingkObing amt. 1981; 18:2, Randers amts stednavne. 1980. - Dansk folkemindesamling. Kbh. Skrifter. 4. S. Nielsen, Stability in musical improvisation. 1982.
Studier. 14. G. Henningsen & M. Rey-Henningsen, Inquisition and interdisciplinary history. 1981. - Danske folkemål Bd 23-24. Kbh 1981-82. - Danske
studier. Bd 75-78 (1980-83). Kbh. - Det kongel. danske videnskabernes selskab,
Kbh. Hist.-filos. meddelelser. 50:2. I. K. Moustgaard, Beskrivelse og kommunikation. 1981; 50:3. M. I. Finley, Authority and legitimacy in the classical citystate. 1982; 50:4. Remigius, Schleswig 1486. A Latin grammar ... 1982; 50: 5. A.
K. G. Kristensen, Tacitus' germanische Gefolgschaft. 1983; 10:4. M.-L. Buhl,
Sfikäs VII. The Near Eastern pottery ... 1983; 51: 1. 0. Fenger & E. Ladewig
Petersen, Adel forpligter ... 1983; Oversigt over selskabets virksomhed.
1980/81-1982/83. - DFS [Dansk folkemindesamling], Kbh. Bognyt. [19[78/791980/81.
Eesti NSV teaduste akadeemia. Fr. R. Kreutzwaldi nim. kirjandusmuuseum.
Tallinn. Eesti uuemad laulumängud 1. 1980; Eesti vanasönad 1-2. 1980-83.
(Monumenta Estoniae antiquae 3.) - Equivalences. Revue de l'Institut sup&ieur
de traducteurs et d'interprUes, Bruxelles. Ann& 12 (1981). - Ethnographia. tvf.
92 (1981)-94 (1983):2. Budapest. - Ethnographica 15-16. Brno 1981-82. Ethnographie albanaise. 8-11. Tirana 1979-81. - Ethnologia Slavica. T. 10/11
(1978/79). Bratislava. - Ethnologie frangaise. T 10 (1980): 4-13 (1983): 3. Paris. Etnografia shqiptare. 10; 12. TiralA 1979, 1982. - Etnologiska institutionen med
Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Meddelanden. 86-91. 1981-83. - Etnologiska institutionen vid Uppsala universitet. Meddelanden. 13-21. 1979-83. Etnologiska institutionens småskriftserie. Upps. 1. A. B. Rooth, Saga och sägen.
1976; 2. P. Peterson, Sagans teorier. 4. uppl. 1980; 3. D. Malmberg & P.
Peterson, Barntradition. 4. uppl. 1979; 4. K. Erikson, I. Lövkrona & P. Peterson, »Varulven finns, gör den inte?» 3. uppl. 1980; 5. P. Peterson, Aisopos och
den grekiska fabeln. 1977; 6. P. Peterson, Etnologiska institutionen vid Uppsala
univ. 2. uppl. 1979; 7. P. Peterson, Anvisningar vid uppsatsskrivning i etnologi.
1979; 8. A. B. Rooth, Eva Wigström och traditionsbärarna. 1978; 9. A. B. Rooth,
The complexity of girls' puberty rites ... 1978; C. Cromnow, Term- och begreppsförklaringar... 1977; 11. A. B. Rooth, Report of the recording among the
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Alberta indians... 197-; 12. A. B. Rooth, Askungen i öst och väst. 1977; 13. A.
B. Rooth, Etnocentricitet. 3. uppl. 1979; 14. A. B. Rooth, The complexity of
source criticism. 2. upp!. 1979; 15. A. B. Rooth, On the difficulty of transcribing
synchronic perception into chronological verbalization. 2. upp!. 1979; 16. A. B.
Rooth, Om memorat. 2. uppl. 1979; 17. A. Gustavsson, Den nyblivna modern. 2.
uppl. 1979; 18. A. B. Rooth, Kulturkommunikation ... 2. upp!. 1979; 19. A.
Gustavsson, »Ståta brud». 1978; 20. J. Frykman, Sexual intercourse and social
norms. 2. upp!. 1979; 21. A. B. Rooth, Pattern recognition, data reduction,
catchwords and semantic problems... 1978; 22. I. Svanberg, Svensk etnologisk
bibliografi 1972-1978. 2. upp!. 1979; 23. I. Svanberg, Europas folkminoriteter.
1979; 24. A. B. Rooth, Myths - aetia or animal stores. 1979; 25. A. B. Rooth,
Vetenskaplig tradition i folksagoforskningen. 1979; 26. B. Kvarnäs, Varför
föddes inte Jesus i Norge? Gåtor och skämt ... 1979; 27. A. Gustavsson,
Minnesdrickning vid begravning. 1980; 28. R. E. Smith. Type-index and motifindex of the Roman de Renard. 1980; 29. A. B. Rooth, Quantities and qualities
... 1980; 30. A. B. Rooth, The »offering» of the first shed tooth ... 1982; 31. I.
Svanberg, Sockenlappar ... 1981; 32. M. Norin, Kunskap i Kenya... 1981; 33.
I. Svanberg, A bibliography of the Turkish-speaking tribal Yöräks. 1982; 34. K.
Öman, Att stå på gången ... 1983.
Fabula. Zeitschrift för Erzählforschung. Bd 24. Berlin 1983. - Fataburen.
1981-83. Sthm. - FF communications. Hki. Vol. 96:3. No. 228. F. E. Baer,
Sources and analogues of the Uncle Remus tales. 1980; Vol. 97: 1. No. 229. L.
Neuland, Motif-index of Latvian folktales and legends. 1981; Vol. 97:2. No. 230.
A. Dundes & C. A. Stibbe, The art of mixing metaphors. 1981; Vol. 97:3. No.
232. G. Hasan-Rokem, Proverbs in Israeli folk narratives: A structural semantic
analysis. 1982; Vol. 98. No. 231. L. Haring, Malagasy tale index. 1982; Vol.
99: 2. No. 233. J. Siikala, Cult and conflict in tropical Polynesia. 1982; Vol. 100.
No. 234. A. Nenola-Kallio, Studies in Ingrian laments. 1982. - Finnisch-ugrische
Forschungen Bd 44-45. Hki 1982-83. - Finskt museum. Årg. 84; 86-88 (1977;
1979-81). Hfors. - Fjällglimten. Tidskr. för lapska fjällmissionen. Årg. 39-41
(1981-83). Umeå. - Folclor literar. Vol. 5 (1983). Timi§oara. - Folk og kultur
1981-82. Kbh. - Folklivsstudier. Hfors. 14. R. Ahlbäck, Bonden i svenska
Finland. 1983; 15. 0. Panelius, Gårdar och gårdsägare i Borgå på 1600- och 1700talen. 1983. - Folkmålsstudier 27-28. Åbo 1981-83. - Fornvårdaren. Östersund.
17. M. Nodermann, Jöns Ljungberg - den konstnärlige tullvaktmästaren i härjedalsfjällen. 1980; 18. C.-E. Sahlberg, Frikyrka och väckelse i Jämtlands län
1850-1940. 1982. - Fornvännen. Årg. 75 (1980): 4-78 (1983): 2. Sthm. - Fröäskaparrit. Törshavn. Bök 28/29-30. 1981-1982; Supplementum 7. R. Joensen, Forn
fOroysk boäsending. 1981. - Från bergslag och bondebygd. Årg. 35-37 (1981-83).
Örebro. - Från Borås och de sju häraderna. Årg. 34-36 (1981-83). Borås. - Från
Gästrikland 1979-82. Gävle. - Från Julitabygden 1-2. Julita 1980-81. - FUMS
Rapport. Upps. 84. E. Aniansson, Barns språksociala förmåga. 1981; 88. A.
Fichtelius, Frågor och funderingar kring oböjd predikatsfyllnad ... 1980; 89. C.
Andersson, I dag r0:d, i morgon rs:d. 1980; 90. B. Nordberg, Sociolinguistic
fieldwork experiences ... 1980; 91. 0. Larsson, Verbanvändningen i elevuppsatser. 1980; 92. FUMS verksamhet 1/1-31/12 1980. 1981; 93. A. Peterson,
Pronomen i elevuppsatser. 1981; 94. 0. Hammermo, S. Strömqvist & R. Molin,
»Vi har inte lust att prata nån jäkla rikssvenska». 1981; 95. H. Näslund, Satsradningar i svenskt elevspråk. 1981; 96. B.-L. Gunnarsson, Texters begriplighet.
1981; 97. K. Nordin-Thelander, Variation i politiskt ordförråd. 1981; 98. B.
Nordberg, Vad händer med adjektivets ändelsekomparation? 1981; 99. E. Aniansson & 0. Hammermo, Generationsmässig och situationell variation... 1981;
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100. M. Thelander, Språklig variation och förändring ... 1981; 101. FUMS
verksamhet 1/1-31/12 1981. 1982; 102. B.-L. Gunnarsson, Functional comprehensibility of a Swedish law. 1982; 103. B. Thern BertUs, Könsskillnader i
elevers skriftspråk. 1982; 104. B. Garme, Författare och huvudperson sökes.
1982; 105. T. Knookala, En beskrivande studie över tvåspråkighet. 1982; 106. G.
Faringer, Språk och social identifikation. 1982; 107. A. Malmberg, Projektet
språkanvändning och språkmiljöer ... 1982; 108. FUMS verksamhet 1/1-31/12
1982. 1983; 109. K. Larsson, Språkutveckling - en litteraturguide. 1983. Fynske årbOger 1981-82. Odense. - Färsk forsk. [Utg. av] Institutionen för
nordiska språk, Göteborgs universitet. 1. Göteborgarnas finländska resa hösten
1981; 2. S. Hellberg, Den generativa fonologin och orden på -el i nusvenskan.
1983; 3. S. Hellberg, »They never come back». On improductive rules and
allomorphs. 1983; 4. S. Hellberg, Satsens subjekt och textens. 1983; 5. S.
Hellberg, Vårt språk 1-68. 1983.
Det gamla Medelpad. Sundsvall. 9. M. Nordal, Om Medelpad. Akademiskt
lärdomsprov... 1716. 1980; 10. V. Bergsten, Bomärken i Medelpad. 1981; 11. A.
Hellbom, Medelpadska dialektord. 1982; 12-13. A. Hellbom, Tingsprotokoll för
Njurunda 1-2. Ur Medelpads domböcker 1609-1672, 1673-1699. 1982-83. Gardar. Årsbok f. samf. Sverige-Island. 12-14. Lund 1981-83. - Germanisches
Nationalmuseum, Niirnberg. Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Ausstellung ... Frankfurt a. M. 1983. - Glossaire des patois de la Suisse
romande. 82e-84e rapport annuel 1980-82. Neuchåtel. - Gotländskt arkiv. Årg.
53-55 (1981-83). Visby. - Göinge-Bladet för hemmet, hembygden, naturen. Årg.
14 (1982): 3; 15 (1983):!. Tyringe. - Göteborgs historiska museum. Årstryck.
1981. Gbg.
Hardanger folkemuseum. Årsmelding. 1980-81. [Utne?]. - Hardanger. Tidskrift. [Utg. av] Hardanger historielag. Årg. 1980-82/83. [Utne?]. - Heimen.
1981-83. Trondheim. - Helsingin yliopiston Kansatieteen laitoksen tutkimuksia.
Hki. 8. A.-M. Åström, Torpare och statare. 1981; 10. A. Lukkarinen, Käspaikka. 1982. - Hembygden. Utg. av Dalslands fornminnes- och hembygdsförb.
1980/81-83. Vänersborg. - Hembygdsföreningen Arboga minne. Årsbok.
1981-83. Arboga. - Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 16-18. Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård 1980-82. Upps. - Historisk
årbog for Thy, Mors og V. Han herred 1981-83. Thisted. - Historiska och
litteraturhistoriska studier 56-58. Hfors 1981-83. - Historisk-filosofiske skrifter.
[Udg. af] Det Kongel. danske videnskabernes selskab. Kbh. 9:3. E. Dal & P.
Skårup, The ages of man and the months of the year. 1980; 9:4. C. J. Becker,
Studies in northern coinages of the eleventh century. 1981; 9:5. P. J. Riis,
Etruscan types of heads. 1981; 10:3. E. Oldenburg & J. Rohweder, The excavations at Tall Dariik ... 1981. - Hotelli- ja ravintolamuseon monisteita. (Duplic.)
Hki. 16 b. Strömming. 1974; 27. Herkuteltaisiinko? 1975; 31. Suomalaisia ruokia.
1975; 32. Suomalainen ruokaleipä. 1977. - HSFR-nytt. Utg. av Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet. 1981: 1; 1983. Sthm. - Huddinges historia. Huddinge. 1. J. P. Strid, Ortnamnen i Huddinge. 1981. - Hål0ygminne.
Utgj. av Hålogaland historielag. Årg. 62-64 (1981-83). Harstad. - Hälsingerunor
1981-82. Norrala. - En hälsning till församlingarna i ärkestiftet. Årg. 67
(1981/82). Upps. - Härdalsboken. Ärg. 1-2; 4 (1979-80; 1982). Lillhärdal.
IEF-information 17-20 (1980-83). Lyngby. - IF-rapport. (Folkloristiska institutionen vid Åbo akademi.) 3. U. Wolf-Knuts, Nordiska etnologiska och folkloristiska bibliografier. 1982. - Institutt for namnegransking. Oslo. Årsmelding
1980-82; Den 2. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 19. nov. 1982
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... 1983. - International secretariat for research on the history of agricultural
implements ... Accessions to the library ... 1980. Lyngby.
Jahrbuch fur Volkskunde und Kulturgeschichte. Bd 23-26. Jahrg. 1980-83.
Berlin. - JEGP. Journal of English and Germanic philology. Vol. 79 (1980): 3-82
(1983): 2. Urbana, Ill. - Journal de la Socia finno-ougrienne 77-78. Hki
1981-83. - Journal of ethnology and sociology 17. May 1979. Taipei. - Julita
hembygdsförenings årsskrift 1980-83. Julita. - Jyväskylän yliopisto, etnologian
laitos. Tutkimuksia. Jyväskylä. 12. 0. Alho, Kehitysyhteistyöasiantuntija vieraassa kulttuurissa. 1980; 13. A. Valtakari, Kansanomainen laivanrakennus Lappeella, Lappeenrannassa ja Taipalsaarella v. 1888-1950. 1980; 14. Å. Daun & 0.
Löfgren, Etnologian metodeja. 1980; 15. V. Riihinen, Petsamon kalastus 1910luvulta vuoteen 1944. 1982. - Jämten. Årg. 74-77 (1980-84). Östersund.
Kalender. [Utg. av] Svenska folkskolans vänner. Årg. 95-97 (1981-83). Hfors.
- Kalmar län. Årg. 66-68 (1981-83). Kalmar. - Kansanmusiikki. Vuosik. 7-9
(1981-83). Kaustinen. - Kansatieteellinen arkisto. Hki. J. U. E. Lehtonen,
Kansanomainen ravustus ja rapujen hyväksikäyttö Suomessa. 1975; 28. K.
Jaakkola, Muuttuva joulu. 1977; 29. 0. Vuoristo, Suomalaiset haarikka-astiat.
1978; 30. J. Pennanen, Muikkuapajilla. 1979; 31. L. Sammallahti, Suomalainen
kansanomainen jalaskehto. 1980. - Kleine Beiträge aus dem Staatlichen Museum
fur Völkerkunde, Dresden. 3-4 (1979/80-81). - Kronobergsboken. Växjö. 1981.
Historia för framtiden. Kulturminnesvårdsprogram ...; 1982. Jakt och fångst
...; 1983. Fornlämningar o. arkeologi ... - Kultura popullore. 1980:2;
1981:2-1983: 1. Tirane. - Kulturen 1981-83. Lund. - Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Årg. 38 (1981) Sthm.
Leuvense bijdragen. Jaarg. 70-72 (1981-83). Leuven. - Lundastudier i nordisk
språkvetenskap. Ser. A. 33. L. Svensson, Ett fall av språkvård under 1600-talet
... 1981. Ser. C. 11. J. Svensson, Etermediernas nyhetsspråk 2. 1981. - Lychnos
1979/80-1981/82. Sthm. - Läddikan. Kontaktblad för Länsmuseet i Gävleborgs
län o. Gästrike-Hälsinge hemb.-förb. 1980: 1; 1981-1983:3. Gävle. - Läsnmuseet
- Murberget. Rapport. 4. Rotudden - en kulturhistorisk undersökning. Härnösand 1982. - Lödöse. Västsvensk medeltidsstad. [Utg. av] Kgl. Vitterhets-,
historie- & antikvitetsakad. Sthm. 1: 3. K. Carlsson, Stratigrafi i Gamla Lödöse.
1982; 3:2. K. Carlsson, Importkeramik i Gamla Lödöse. 1982; 4:5. E. Svärdström, Runfynden från Gamla Lödöse. 1982.
Meddelanden från Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet. 1-4.
1980-83. - Meddelanden från Folkkultursarkivet. 7. Fynd och forskning. Till R.
Ahlbäck 17.7.1981. Hfors 1981. - Meddelanden från institutionen för nordiska
språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Ser. B. 5. Xenia Thorsiana. En vänskrift tillägnad C.-E. Thors på hans 60-årsdag d. 8 juni 1980. Hfors
1980. - Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. MINS. 7. B. Fritzdorf, Symbolstudier i S. Delblancs Hedebysvit. 1980;
11. 0. Josephson, Svåra ord. En undersökning av förståelsen av 153 ord ...
1982. - Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet.
20. A. Westerberg, »Inom språket sker oupphörligt ändringar». En jämförelse
mellan tredje och fjärde uppl. av E. Wellanders Riktig svenska. 1981; 21. B.
Liljestrand, Tal i prosa. 1. Forskningsöversikt. 1982; 22. E. Erson, »Det blir så
svårt i 4:an!» En jämförelse mellan några oä-böcker i åk 3 och 4. 1982. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings
läns museum 53-54. Småländska kulturbilder 1981-82. Jönköping. - Meddelanden från Krigsarkivet 7-9. Sthm 1980-82. - Meddelanden från kulturhistoriska
undersökningen, Nordiska museet. 105-106 (1981/82). Sthm. - Meddelanden från
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Stiftelsen för Åbo akademi forskningsinstitut. 64. De finlandssvenska dialekterna
i forskning och funktion. Åbo 1981. - Meddelanden från Svenskt visarkiv. Sthm.
44. E. Kjellberg, »Vart går jazzen - framåt eller bakåt?» Tendenser i svenskt
jazzliv ... 1982; 45. M. Ramsten, Hartsa med brylcitme. Om tradition och
folklorism i 50-talets folkmusik. 1982. -Wmoires de la Soci& finno-ougrienne.
Hki. 171. A. Sovijärvi ja R. Peltola, Äänisvepsän näytteitä. 1982; 178. Mordwinische Volksdichtung. Bd 8. 1981; 179. I. Talve, Vatjalaista kansankulttuuria.
1981; 180. Wogulische Volksdichtung. Bd 7. 1982; 181. Voces amicorum Sovijärvi. 1982; 182. G. J. Ramstedt, Paralipomena of Korean etymologies ... 1982;
183. Res referunt repertae. N. Valonen 1913-1983. 1983; 184. Timofei Jevsevjevs
Folklore-Sammlungen aus dem Tscheremissischen. 1 ... 1983. - Museiverkets
frågeblad. Hfors. Den 28 insamlingstävlingen av folktradition. 1981; Den 30
tävlingen för insamling av folktradition. 1983. - Musikethnologische Jahresbibliographie Europas. Cumulative index 1-10. Bratislava 1981. - Milvelts4 és
hagyomåny. Debrecen. 20. Ethnographica et folkloristica Carpathica. 2. 1981.
Nabb-Kalln. [Texter på Östnormåll 10-11 (1982-83). Säs. - Namn och bygd.
Ärg. 69-71 (1981-83). Upps. - Nationalmuseets skrifter. Arkwologisk-historisk
rwkke. Kbh. 21. M. Hald, Ancient Danish textiles >from bogs and burials. 1980. Navnestudier udg. af Institut for navneforskning. Kbh. 21. J. Kousgård SOrensen, Danske s0- og ånavne 4. K-L. 1981; 22. L. Weise, Danske indbyggernavne
på -inge. 1983. - Nederlandse volkskundige bibliografie 31-34. Antwerpen
1980-82. - NOrajzi hirek. Evf. 9: sz. 5-6; 10: sz. 3-6; 11: sz. 5-6. Budapest
1980-82. - N4irajzi közlem&iyek. 24; 26. Budapest 1981, 1983. - Niederdeutsches Wort. Bd 21-22 (1981-82). Mönster. - NIF newsletter. Vol. 9-11
(1981-83). Turku. - NIF publications. Åbo. 9. Folklore och nationsbyggande i
Norden. 1980; 10. Folkloristikens aktuella paradigm. 1981; 11. Tradition och
miljö. 1981; 12. Folktradition och regional identitet i Norden. 1982. - Nordisk
arkivnyt. Udg.: Rigsarkivet, Kbh. Årg. 26-28 (1981-83). - Nordisk Institut,
Aarhus universitet. Årsberetning. 1. januar -31. december 1981. 1982. - Nordisk
medicinhistorisk årsbok. Sthm. [Årg.] 1981-83. 1980: Supplementum 7. J. PontM, Gudar, präster och läkekonst; 1981: Supplementum 8. A. Engel, Hälsan före
födelsen. - Nordisk språksekretariats rapporter 3. Språkdok 1981. Oversikt over
igangvxrende forskning om språkene i Norden. U.o. [19821. - Nordiska museet. Sthm. R. Kjellström, Lappmarksmikroskop. Intensivinventering av kulturlämningar i Jokkmokksfjällen. 1983. - Nordiska museets handlingar. Sthm. 91.
G. Frick, Svenska slöjdföreningen och konstindustrin före 1905. 1978; 92. M.
Lagerquist, Georg Haupt. EbMiste du roi. 1979; 93. B. Grandien, Drömmen om
renässansen. F. W. Scholander som arkitekt ... 1979; 94. U. Lindström, Småbarns tillsyn och träning. 1979; 95. A.-M. Ericsson, Arthur Percy, konstnär och
formgivare. 1980; 96. E. Johannesson, Den läsande familjen. Familjetidskriften i
Sverige 1850-1880. 1980; 97. L. Johannesson, Xylografi och pressbild. 1982; 99.
M. Hellspong, Boxningssporten i Sverige. 1982. - Nordskandinavisk etnologi.
Umeå. Vol. 1. A. Arvidsson, Folklig vissång i Västerbotten. 1982; Vol. 2. En
landshövdingdotter i Umeå. Louise Munthes dagbok från 1860 ... 1983. NORNA. Kbh. Referat nr 26-29. 1981-82. - NORNA-rapporter. Upps. 20.
Nordisk namnforskning 1980; 21. Nordisk namnforskning 1981; 22. Nordisk
navneforskerregister 1982; 24. Nordisk namnforskning 1982; 25. Navne i Norden. Oversigt ... 1983. - Norrbotten 1978/79-1980/81. Luleå. - Norsk etnologisk
gransking. SpOrreliste. Oslo. 131. Utburden. 1981; 132. Borktaking og salg av
bork. 1981; 133. Barkestampe. 1981; 134. Garverhåndverket. 1981; 135. Garveren og garverhåndverket. 1981; 137. Husflidslag. 1982; 138. Påske. 1982; 139.
Tenner og tannbehandling. 1983; 140. Pasienten og tannlegen. 1983. - Norsk
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eventyrbibliotek. Bd 11. Guten i gadden. Eventyr frå Sogn ... Oslo 1980. Norsk folkeminnelags skrifter. Oslo. 123. Blow boys blow. Sjanties ... 1981;
124. Sulingane seie so ... Folkeminne frå Solund. 1981; 100. A. H. Bolstad
Skjelbred, Register til NFL Bd 51-99. D 1: Alfabetisk. 1983. - Norske studiar
utg. av Norsk målfOrearkiv ... 1. A. J. Gjermundsen, VariasjonsmOnster i
Hollamålet. Oslo 1981. - Det kongel. norske videnskabers selskab. Trondheim.
Forhandlinger 1980-82; Museet. Antikvarisk avdelning. Tilvekst 1976, 1978-79;
Museet. Årsberetning. 1979-81; Skrifter 1980-82. - Norveg 24-26. Oslo 1981-83.
- Nysvenska studier. Årg. 61 (1981). Upps 1983.
Onoma. Vol. 21-25 (1977-81). Leuven. - Orbis. Bulletin international de
documentation linguistique. T. 28-29 (1979-80). Louvain. - Ord & sag. Udg. af
Institut for jysk sprog- og kulturforskn. [1]-3 (1981-83). Århus. - Ordbok över
svenska språket. H. 299/303-304/308. Smält - spelman. Lund 1981-83. - Ortnamn och samhälle. Upps. 7. S. Lagman, Östergötlands medeltida sockennamn.
1981; 8. S. Brink, Ortnamnen och kulturlandskapet. 1983. - Ortnamnen i Jämtlands län. D. 6. B. Flemström, Ragunda kommun. Bebyggelsenamn. 1983. Ortnamnen i Skaraborgs län. D. 18:3. Reg. 2. Reg. över senare leder. Förkortningar i d. 1-18. Upps 1981. - Ottar. Populxre småskr. fra Troms0 museum.
125/126-143. 1980-83.
Polar record. No. 127-135. Vol. 20-21; Index. Vol. 19. Nos. 118-123. Cambridge 1981-83. - Praktisk lingvistik. 5. R. Bannert, Svårigheter med svenskt
uttal. Lund 1980. - Pålsgården. [Utg. av] Ockelbo hembygdsförening. Årg. 39-42
(1979-82). Ockelbo.
RAIN. Royal anthropological institute news. 42-57. London 1981-83. - RAnytt. Riksarkivet informerar. 1980: 5-1982: 3; 1983: 2-4; De enskilda arkiven 40.
Sthm. - Ravund. Ragunda hembygdsförenings årsskr. 1982-83. Recorded
sound 79-84. London 1981-83. - Review of ethnology. Vol. 8: 11-19. Newsletter
no. 5. Wien 1982. - Revista de etnografie §i folclor. T. 25 (1980): 2-27 (1982): 2.
Bucure§ti. - Riksarkivets folkrörelseenhet informerar. Förteckning över folkrörelsearkiv och andra institutioner som förvarar folkrörelsematerial. Sthm 1982. Rättvikskrus. Rättviks hembygdsförenings årsskrift. Årg. 1-3 (1981-83).
Saga och sed 1979-82. Upps. - Saga-Book. Vol. 20:3. London 1980. - Samdok. Bulletin ... samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer. 13-24.
1981-83. Sthm. - Samfällt. Aktuellt från hembygdsrörelsen i Medelpad och
Ångermanland. Årg. 1(1981): 1. Härnösand. - Sanastaja 120-125. Hki 1981-83. Sankt Eriks årsbok 1981-83; Reg. 1958-1978. Innehållsförteckn. 1903-1978.
Sthm. - Schweizerisches Archiv för Volkskunde. Jahrg. 76: 3/4-79. Basel
1980-83. - Scottish studies. Vol. 24-25 (1980-81). Edinburgh. - Scripta ethnologica. 33. L. Hilpinen, Pihtirasvaa ja vetolaastaria. Suomen teollisuustyöväestön
tulokastavoista ... Turku 1981. - Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1980: 3-1982. Hki. - Sjöhistorisk årsbok 1979/80-1981/82. Sthm. Sjöhistoriska museets rapportserie. Sthm. 7. C. 0. Cederlund, Ett fartyg byggt
med syteknik. 1978; 10. Från skärgårdsbygd till fritidsdröm. 1979; 11. B. Varenius, Bulverket båten - ett gammalt fynd i ny belysning. 1979; 12. C. 0.
Cederlund & S. Söderberg, Båtar i 1600-talets Stockholm - om sex båtfynd i kv.
Hästen. 1980; 13. I. Kaijser, Vraket vid Älvsnabben. 1981; 14. C. 0. Cederlund,
Vraket vid Älvsnabben. 1981; 15. P. Lundström, De kommo vida ... Vikingars
hamn vid Paviken på Gotland. 1981; 16. C. 0. Cederlund, Vraket vid Jutholmen.
1982; 17. I. Kaijser, Vraket vid Jutholmen. 1982. - Skansvakten. Elfdalens
hembygdsförenings midsommartidning. Nr 66-68 (1981-83). Älvdalen. - Skinnarebygd. Malungs hembygdsförenings årsbok 1981-83. Malung. - Skrifter frå
Norsk målfOrearkiv. Oslo. 35. H. 0. Opedal, Hardingmålet 2.1980; 36. Opphav
12-849076 Sv. Landsmål
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og samband ... Heidersskrift tul I. Hoff ... 1981. - Skrifter från Folklivsarkivet i
Lund. 22. G. Alsmark, Herdar på Korsika. 1979; 23. B. Hardenby, En stad - tre
världar. 1981; 24. I. Lövkrona, Det bortrövade dryckeskärlet. 1982; 25. C.
Aarsrud, Smidda gravkors. 1982. - Skrifter från Luleälvsprojektet. Umeå. 1.
Luleälvssymposiet 1-3 juni 1981. - Skrifter utg. av Bohusläns museum och
Bohusläns hembygdsförbund. Uddevalla. 1. De första människorna i Bohuslän.
1981; 2. K. Cullberg, Det bohuslänska odlingslandskapet. 1982; 3. S. Krumlinde,
Gränshandel med timmer efter Roskildefreden. 1982; 4. A. Stubelius, Mors mat
och andras mattraditioner ... 1982; 5. A. Hedvall. Konstnärernas Bohuslän.
1982; 6. 0. Hansson, Min barndom på Gullholmen. 1983. - Skrifter utg. av
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Ser. A. 1. E. Larsson & S.
Söderström, Hössjömålet. Ordbok... 2. uppl. 1980; 2. A. Hellbom, Äldre källor
till Medelpads bygdemål. 1981; 3. 0. Korhonen, Samisk-finska båttermer och
ortnamnselement och deras slaviska bakgrund. 1982. Ser. C. 1. Ph. Fjellström,
Väckelsen, folkmusiken och folkrörelserna. 1981; 2. A. Arvidsson, Visor i
västerbottnisk tradition. 1981. - Skrifter utg. av Etnologiska sällskapet i Lund.
12. A. Gustavsson, Sommargäster och bofasta. 1981; 13. Tradition och miljö.
1981. - Skrifter utg. av Johan Nordlander-sällskapet. Umeå. 2. Övre Norrlands
bygdemål. 2. upp!. 1980; 3. Norrlänningar förr och nu. Från järnålderns Genebor
till Multråmyror. 1980; 4. Från Finnmarker och ådalar. 1982. - Skrifter utg. av
Religionshist. inst. i Uppsala. 15. H.-J. Paproth, Studien (iber das Bärenzeremoniell. 1976; 16. T. A. Nordquist, Ananda cooperative village. A study in the
beliefs, values, and attitudes of a New Age religious community. 1978; 17. R.
Widman, Trosföreställningar i nedre Zaire från 1880-talet. 1979. - Skrifter utg. av
Svenska litteratursällskapet i Finland. Hfors. 448:3. J. L. Runeberg, Samlade
skrifter. D. 12: 3. 1981; 493. G. Steinby, Journalister och publicister i svensk
press i Finland under tvåhundra år. 1981; 494. 0. Mustelin, De nordiska universitetsadresserna 1934. 1981; 495. 0. Mustelin & A.-M. Mickwitz, Eirik Hornborgs
i tryck utg. skrifter 1897-1968. 1981; 497. M. Mazzarella, Myt och verklighet
1981; 498. C. Norrvik, Briggen Carl Gustaf. 1981; 499. Finsk tidskrift. Register.
T. 102-199/200 (1927-1976). 1982; 501. K. Björklund, Riki och den förtrollade
vägen. 1982; 503: 1. Släktbok. N. F. III: 1. 1982; 504: 1-2. D. Ölander, Katalog
över den svenska litteraturen i Finland ... 1933-38. 1-2. 1982-83; 505. S. Hirn,
Våra danspedagoger och dansnöjen. 1982; 506. J. L. Runeberg, Samlade skrifter.
D. 13: 2. 1982; 507. L. Ekelund, Rabbe Enckell, lyriker av den svåra skolan.
1982; 511. Svenskt i Finland. 1. Studier i språk o. nationalitet ... 1983; 512.
Presshistoriska o. andra studier tillägnade T. Steinby ... 1983. - Skrifter utg. av
Svenska språknämnden. Sthm. 68 [eg. 69?]. Språk i Norden 1981; 70. Tankar om
språket. 1982; 71. Språk i Norden 1982. - Skrifter utg. av Svenskt visarkiv.
Sthm. 8. M. Netterstad, Så sjöng barnen förr. 1982. - Skrifter utg. av Ålands
kulturstiftelse. 12. E. Bertell, Skattedistrikt och förvaltningsområden på Åland
under tidigt 1500-tal. Mariehamn 1983. - Skrifter utg. gm Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 1. G. Sjöstedt, Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad. D.
2. grantvädersmoln-lökäpple. 1983; 3. Personnamnsterminologi. NORNAs åttonde symposium i Lund 10-12 okt. 1981. 1983. - Skrifter utg. gm Landsmålsarkivet i Lund. 9. S. Benson, Blekingska dialektstudier 2. 1981. - Skrifter utg.
gm Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. A. Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Östergötlands län. D. 11. G. Franzén, Hammarkinds härad. Bebyggelsenamn. 1982. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. Umeå. 11. E. Nordberg, Källskrifter
rörande kyrka och skola. 1973; 15: 1-3. P. Lxstadius, Journaler. Faksimiletext o.
kommentarer. 1977; 23: 1-2. 0. P. Pettersson, Gamla byar i Vilhelmina 1-4.
1982; 24. L. Thomasson, De svenska samerna och renskötseln i Sverige. 1982;
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25. Luleå stift 1904-1981. Församlingar och prästerskap. 1982; 26. Språkhistoria
och språkkontakt i Finland och Nord-Skandinavien. Stud. tillägn. T. Sköld ...
1982; 27. Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige. 1983. - Slavia Occidentalis. T. 38-39. Warszawa 1981-82. - SLS [Svenska litteratursällskapets] arkiv.
7-11 (1981-83). Hfors. - Småskrifter från Etnologiska sällsk. i Lund. N.-A.
Bring6us, Källkritiska problem inom etnologisk forskning. 1975; L. Honko,
Genreanalys i folkloristik och komparativ religionsforskning. 1975; A. Gustavsson, Forskning om folkligt fromhetsliv. 1976; N.-A. Bring6us, Bouppteckningar
som etnologisk källa. 1977; N.-A. Bring6us, Kistebrev som förlagor till sydsvenska bonadsmålningar. 1977; N.-A. Bring6us, Folkliga bildframställningar av
de olika samhällsstånden. 1978; H. Pleijel, Den svenska folkkulturens religionsoch kyrkohistoriska bakgrund. 1978; A. Gustavsson, Några trender inom västtysk etnologi under 1970-talet. 1980; A. Gustavsson, Folklore och sociala konflikter. 1981. - Småskriftserie [utg. av] Upplandsmuseet [och] Upplands fornminnesfören. och hembygdsförb. Upps. 1. H. Liby, Folkmusik i Uppland. 1982.
- Stiftelsen Länsmuseet-Murberget. Verksamhetsberättelse 1980-81. Härnösand
1981-82. - Stockholm studies in comparative religion. 21. G. Ränk, Der mytische
Ruto in der samischen Mythologie. Eine religionsethnologische Untersuchung.
Sthm 1981. - Stockholm studies in Scandinavian philology. N. S. 15. J. P. Strid,
Nären, Njärven och Njurhulten. Sthm 1981. - Stofnun Ärna Magmissonar å
islandi. Rit. Reykjavik. 10. I. J. Kirby, Biblical quotation in old IcelandicNorwegian religious literature. 1981; 13. Edda Magnösar Ölafssonar (Laufås
Edda). 1979; 19. Gripla 4. 1980; 20. Hålfs saga ok Hålfsrekka. 1981; 21. L. H.
Blöndal, Um uppruna Sverrissögu. 1982; 22. V. Ölason, The traditional ballads
of Iceland. 1982. - Ströms hembygdsförening. Årsbok. Strömsboken. [Strömsund.] 1982-84. - Studia ethnologica Upsaliensia. Upps. 6. The Alaska seminar.
1980; 7. E. Fredelius, Konfirmationskåpor. 1980; 8. P. Peterson, Rävens och
tranans gästabud. En studie över en djurfabel ... 1981; 9. U. Öman, Porträttfotografen. En etnologisk studie... 1983; 10. M. Terenius, Jon Blund. En etnologisk
studie ... 1983; 11. K. Rodin, Räven predikar för gässen. En studie av ett
ordspråk ... 1983. - Studia Fennica. Hki. 20. Folk narrative research. 1976; 24.
Heutige Wege der finnischen Dialektologie. 1981; 25. Folklore & folklife research in Finland. 1981; 26. Adaptation, change and decline in oral literature.
1981; 27. Trends in Nordic tradition research. 1981. - Studia folkloristica et
ethnographica. Debrecen. 4. L. Szab6, A magyar rokonsågi rendszer. 1980; 5. E.
Bartha, A hit6let n6prajzi vizsgålata egy zempl6ni faluban. 1980; 6. L. Däm,
Lak6håzak a Nyirs6gben. 1982; 7. E. Szalay & Z. ejvåry, K6t fazekas falu
Gömörben. 1982; 8. J. Farkas, Fejezetek az Ecsedi-låp gazdålkodåsåhoz. 1982;
9. I. Dobrossy & M. Filgedi, Termel6s 6s 6letm6d. 1983. - Studia Islandica.
Reykjavik. 39. H. Pälsson, Ur hugmyndaheimi Hrafnkels sögu og Grettlu. 1981;
40. Ö. Jönsson, Bxkur og lesendur. 1982; 41. M. V. Sxmundsson, Mynd
rultimamannsins. 1982; 42. K. G. Ottösson, Fr68årundur f Eyrbygg,ju. 1983. Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia. Upps. 16. S. Pihlström, Kortstavighet och stavelseförlängning. 1981; 17. P.-A. Wiktorsson, Avskrifter och skrivare. Studier i fornsv. lagtexter. 1981; 18. S. 0. Hultgren, Skola i dialektal miljö.
1983. - Studier i modern språkvetenskap. N.S. Vol. 6. Sthm 1980. - Studier i
nordisk filologi. Bd 63. Hfors 1982. - Studii de literaturä romänä i comparatå.
2-4. Timi§oara 1980-82. - Sumlen 1980-83. Sthm. - Suomen kielen nauhoitearkiston toiminta v. 1980. Hki 1981. - Suomen museo. Hki. Vuosik. 87-89
(1980-82). - Suomi. Hki. 123:3. R. E. Nirvi, Petojen nimitykset kosinta- ja
hääsanastossa. 1982; 123:4. V. Anttila, Jyväskylän Tourula. Pienyhteisötutkimus. 1982; 124: 1. V. Kaukonen, 1800-luvun Kuopio ja kansallinen kulttuuri.
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1982; 124: 2. P. Leino, Suomen kielen lohkolause. 1982; 124: 3. T. Kuldsepp & T.
Seilenthal, Tarton yliopisto ja Suomi. 1982; 124:4. V. Erkamo, Pärnä-sanasta ja
sen merkityksistä. 1983; 125. T. Krogerus, 0. A. F. Lönnbohm, mies ja maine.
1983; 126. M. Parvio, Yx Kijtossana ia Rucous wden vuoden päivänä. 1983. Svenska språknämnden. Årsberättelse 1980/81-1982/83. Sthm. - Svenska turistföreningen. Årsskrift 1981-83. Sthm. - Svenskbygden. Arg. 60 (1981)-62 (1983).
Jakobstad. - Sveriges medeltida personnamn. H. 7. Sthm 1981. - Sveriges
=inskrifter. Bd 15: 1. Gästriklands runinskrifter. Sthm 1981. - Sveriges statliga
publikationer. Urvalsförteckning 1980-82. Sthm. - Södermanlands museums
serie småskrifter. 6. Sörmländska visor 1. Nyköping 1983. - Södra UnnarydJälluntofta fornminnes- och hembygdsförening. Årsskrift. Arg. 35-36 (1981-82).
Unnaryd. - Sörmlandsbygden. Arg. 49-52 (1981-84). Nyköping. - Sörmlandslåten 1981-1983. Södertälje.
Talatrosten. [Utg. av Norsk målfibrearkiv.] 1981-83. Oslo. - Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos. Monistesarja. Tampere. 3. H. Saha, Teppo
Repo. Repertoaari ja asema suomalaisessa musiikkikulttuurissa. 1982; 4. P.
Suojanen, Kulttuurin tutkimuksen empiiriset menetelmät. 1982; 5. A. Koiranen,
Kansansoittajia ja pelimannimusiikkia Karjalan kannakselta 1, Sakkola. 1982. Temenos. Studies in comparative religion. Vol. 16-18 (1980-82). Hki. - Tidning
för Ljusdals hantverksmässa 12, 13 och 14 juli 1919. Ljusdal 1979. - Tietolipas.
Hki. 85. M. Sarmela, Pohjolan häät. 1981; 86. G. Dickie, Estetiikka. 1981; 87. R.
Hadula, Veljeni Mirau. 1981; 88. Kouluikäisten kieli. 1982; 89. Energia, kulttuuri
ja tulevaisuus. 1982; 90. Kertomusperinne. Kirjoituksia proosaperinteen lajeista
... 1982; 91. P. Domokos, Itäisten suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuudesta. 1983. - Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Meddelande 38-40. (Årsbok 1981-83). Västervik. - Tradisjon 10-13. Oslo 1980-83. - Tromura. Troms0
museums rapportserie. Kulturhistorie. 1. Jakt, fiske og sanking ... 1982; 2.
Altakraftverkene. Kulturhistoriske registreringer ... 1981. 1982; 3. Marinarkeologiske undersOkelser i Oksnes ... 1983; Museologi. 2. Årsberetning 1979.
Troms0 Museum. - Turist. Arg. 49 (1981): 2-51 (1983). Sthm. - Turun yliopisto.
Kulttuurien tutkimuksen laitos. Kansatiede. Monisteita. 17. J. Grönros, Kaurissalon kalastajat Kustavissa. 1980; 18. P. Mäkelä, Maalaiskylästä asemanseuduksi ... 1981; 20. Pieniä teollisuusyhdyskuntia 1. 1983. - Turun yliopiston
kansatieteen laitoksen toimituksia. 5. M. Mattila, Radanrakentajasta rakennusmestariksi. 1981; 7. S. Kotivuori, Juuan Nunnanlahden vuolukivityöstä ja kyläelämästä. 1981; 8. U. Kallberg, Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915.
1981; 9. M.-L. Vilppo, Nokian työväenasutus 1868-1939. 1983; 10. L. MattilaLahtinen, Tivoliyhteisö Sariola. Erään ammattiryhmän rakenne ja toiminta vuosina 1888-1978. 1983; 11. J. Vehmas, Sytyttävät sävelet. Tutkimus Laitilan
torvisoittokunnista ennen toista maailmansotaa. 1983.
Ume-etnologi. Meddelanden från etnologiska institutionen vid Umeå universitet. 1-3. 1982-83. - Umeå studies in the humanities. 23. U. Bäcklund, Restrictive
adjective-noun collocations in English. 1981; 33. Internordisk språkförståelse.
Föredrag och diskussioner ... 1981; 34. M. von Platen, Privatinformation i
skolan. 1981; 35. M. Taussi Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-1890.
1981; 36. Tvåspråkighet. Föredrag från tredje Nordiska tvåspråkighetssymposiet
... 1981; 37. Svenskans beskrivning 12. 1981; 38. I. Nordin Hennel, Dömd och
glömd. 1981; 39. K. Söderberg, Den första massutvandringen. 1981; 40. C.-C.
Elert, Ljud och ord i svenskan 2. 1981; 41. R. Hedquist, Språklig kommunikation
med förbehåll. 1981; 42. B. Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv. 1981; 43. E.
Engdahl & E. Ejerhed, Readings on unbounded dependencies in Scandinavian
languages. 1982; 44. I. Hultgren, Kvinnors organisation och samhällets besluts-
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process. 1982; 45. Teater i Stockholm 1910-1970. 1982; 46. R. Qvarsell, Ordning
och behandling. 1982; 47. Suppression, struggle and success. 1982; 48. Å.
Jonsson, Den omsorgsfulle ordmålaren. 1982; 49. Nordsvenska. 1982; 50. P.
Frånberg, Umeåsystemet. En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945.
1983; 51. M. Haar, The phenomenon of the grotesque in modern Southern
fiction. 1983; 52. T. Boström, Okänd soldat och kända soldater... 1983; 53. N.
Petersson, »Den farliga underklassen» ... 1983; 55. T. Määttä, Hur finskspråkiga uppfattar svenskans vokaler... 1983; 60. From sounds to words. Essays in
honor of C.-C. Elen ... 1983. - Unifol. Årsberetning. [Udg. afi Institut for
folkeminnevidenskab. 1980-81. Kbh. - Universitetet i Bergen. Årsmelding
1979-81. - University of Umeå. Department of general linguistics. Publication.
S.-O. Andersson, Om språkteori i förhållande till språkundervisningen. 1981;
E. Engdahl, Interpreting questions. 1982. - Uppland 1981-83. Upps. Upplandsmuseet. Småskriftserie. Upps. 1. H. Liby, Folkmusik i Uppland. 1982;
2-3. Byggnadsvård. 1983; 4. Med Vilhelm Nauckhoff i Enköpings-Näs. 1983. Upplandsspelmannen. 1-4. Upps 1976-81. - Uppsala universitetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåren 1976/77-1978/79. - Utanvessarn 1981, 1983. Valbo.
Vaasan korkeakoulun julkaisuja. Tutkimuksia. 79-80. Philologie 7-8. Terminologia ja käännösteoria. 1981; 81. Filologi 8. M. Kinnari & Ch. LaurM, Kontrastiv interpunktion 1. 1981; 82. Filologi 9. Ch. Laur&i, Lärare om språkriktighet. 1982; 84. Filologi 10. I. T. Piirainen & M. Skog-Södersved, Untersuchungen zur Sprache der Leitartikel ... 1982; 93. Philologie 11. I. T. Piirainen & A.
Yli-Kojola, Untersuchungen zur Sprache der Leserbriefe ... 1983; 94. A. Salminen, Funktionalismin lähtökohta ja hallinnontutkimus. 1983; 97. Filologi 12.
Ch. Påhlsson. Om text och kontext hos amerikanska supermarkets. 1983. Varbergs museum. Årsbok. Årg. 32-34 (1981-83). - Wasastudier. Sthm. 9. E.
Hamilton & A. Sandström, Sjöstrid på Wasas tid. 1982; 10. I. Kaijser, E.
Nathorst-Böös & I.-L. Persson, Ur sjömannens kista och tunna. 1982; 11. U.
Skenbäck, Sjöfolk och knektar på Wasa. 1983. - Vendsyssel årbog 1981-83.
Hjdrring. - Wissenschaftliche Mitteilungen des bosnisch-herzegowinischen
Landesmuseums. Bd 3. Volkskunde. Sarajevo 1980. - Working papers. [Publ. by
the] Phonetics laboratory, Lund university. 20-22. 1981-82; 23. S. Wood, X-ray
and model studies of vowel articulation. 1982; 24-25. 1982-83; 26. Th. Pettersson, Electroconvulsive therapy and the lateralization of linguistic functions.
1983. - Wuomus'n. [Uppteckningar på våmhusmåll 6, 8-11. 1980-83. Våmhus. Värmland förr och nu. Årg. 78-80 (1980-82). Karlstad. - Västerbotten 1981-82.
Umeå. - Västerbottens norra fornminnesförening. Skellefteå museum. Meddelande 43 (1981). Folkmedicin; 44 (1982). Skellefteå museum 100 år. - Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1981/82-1983/84. Skara. - Västgöta-Dal. En
årsbok från Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum. 1983. Vänersborg. - Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum. Årsskrift. 59-61
(1981-83). Västerås. - Västra Göinge hembygdsförenings skriftserie 29-31
(1981-83). Hässleholm.
Zbornik SlovenskMo nårodMho mdzea. Rotnik 76-77 (1982-83). Histöria
22-23. Bratislava.
Åländsk odling. Årsbok. Årg. 41-43 (1980-83). Mariehamn. - Århus stifts
årbdger. Bd 69-70 (1980-1981/82). Århus.
Älmeboda sockens hembygdsskrifter. Årg. 23. Älmebodaboken 1981.
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HSFR:s sem. om Hist. antropologi ... Bjärsjölagård ... 1982. [Sthm 1982.] Kvaran Yngvason, G., Untersuchungen zu den Gewässernamen in Jiltland und
Schleswig-Holstein. Göttingen 1981. - Kvideland, R., se Enerstvedt, Å. - Kyhlberg, 0., Vikt och värde. Arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel
Sthm 1980. (Sthlm stud. in archaeol. 1.)
Lagerkranz, G., Svenska sjukdomsnamn i gångna tider. Eskilstuna 1981. Lander, E., Pionjär bland fjällens folk. Minnen från fjällen
dagboksant:ar
1898-1901. Sthm 1981. - Larsen, T., Norsk stadnamnbibliografi. Oslo 1981. Larsson, G., Gamla hus. Gammal bebyggelse i östra Gotlands kustland. Visby
1983. - Larsson, L.-E., Organister och klockare i Uppland. Håbo kontrakt
1600-1870. Upps 1983. - Layton, I. G., The evolution of upper Norrland's ports
and loading places 1750-1976. Umeå 1981. (Geograph. rep. 6.) - Lehtinen, T.,
Itämerensuomen verbien historiallista johto-oppia. Hki 1979. - LehtosaloHilander, P.-L., Luistari. 3. A burial-ground reflecting the Finnish Viking Age
society. Hki 1982. (Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 82: 3.) Levande lokalhistoria i Södermanlands län. Rapp. fr. kursen om den lokalhist.
forskn. o. de lokala arkiven ... Arr.: Södermanlands länsavd. av Sv. kommunförb. ... Eskilstuna 1981. - Liby, H., se Berg, K. - Lidaräng, A., Lurel och
Smesa. Västgötska personnamn i muntl. trad. Sthm 1982. - Lidman, T., Adlig
partipolitik vid 1800-talets mitt. Sthm 1979. (Sthlm stud. in hist. 24.) - Lima och
Transtrand. Ur två socknars historia 1. Myrjärn och smide. Malung 1982. Lindahl, K. F., Brunskogsfinnarna. 1600-talets finnar i Mangskogs och Brunskogs socknar. Karlstad 1982. - Lindblad, P., Svenskans sje- och tje-ljud i ett
allmänfonetiskt perspektiv. Lund 1980. (Travaux de l'Institut de linguistique de
Lund 16.) - Lindegren, J., Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640. Upps 1980. (Stud. hist. Upsaliensia 117.) - Lindgren,
A., Die 'aquae medicinales' des mittelniederdeutschen Gothaer Arzneibuches.
Sthm 1979. (Stockholmer german. Forschungen 24.) - Lindholm, L., Johan
Hinric LiclU. Lärd och resenär. Upps 1978. (Stud. i idé- och lärdomshist. 1.) Lindström, Å., Bruksarbetarfackföreningar. Upps 1979. (Stud. hist. Upsaliensia
106.) - Liten festskrift till N. Storå 29 maj 1983. Red.: W. Ehn. Upps 1983. Lithell, U.-B., Breast-feeding and infant mortality in 19th century Finland and
Sweden. Upps 1981. (Stud. hist. Upsaliensia 120.) - Lund, G., se Hasselberg, B.
- Lundbäck, B.-M., En industri kommer till stan. Hudiksvall o. trävaruindustrin
Upps 1982. (Stud. hist. Upsaliensia 123.) - Lundgren, A., Berzelius och den
kemiska atomteorin. Upps 1979. (Stud. i idé- och lärdomshist. 2.) - Lundin, 0.,
Vår herres vikarie. Berättelser från forna tiders Ångermanland. Bjästa 1977. Lundmark, Bo, Bzei'vi, månno, nåstit. Sol- och månkult ... bland samerna.
(Acta Bothn. occident. 5.) - Lundmark, L., Uppbörd, utarmning, utveckling.
Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism ... Lund 1982. (Arkiv
avh.-ser. 14.) - Lundqvist, U., Århundradets barn. Fenomenet Pippi Långstrump
och dess förutsättningar. Sthm 1979. - Lundvik, B., Solidaritet och partitaktik.
Den svenska arbetarrörelsen o. spanska inbördeskriget ... Upps 1980. (Stud.
hist. Upsaliensia 114.) - Lustig, H., Smia. Studie om uppländska bondesmedjor.
[Upps] 1983. - Läbbe, G., Das Tonnenabschlagen auf dem Fischland (ur: Jahrb.
för Volksk. u. Kulturgeschichte 25, 1982). - Lyberg, B., Temporal properties of
spoken Swedish. Sthm 1981. (Monogr. from the Inst. of linguistics, Univ. of
Sthlm 6.) - Lyttkens, L., Människors möten. En undersökning av samspelets
innebörd. Lund 1981. - Långhundraleden. Vikingarnas E4! Utg. av Sthlms läns
hemb.-förb. Sthm 1983. (Sthlms läns hemb.-förb:s skr.-ser. 4.) - Löfgren, 0.,
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Arbetsfördelning och könsroller i bondesamhället ... Lund 1977. - Löfoing, R.,
se Almquist, A.
Mc Elwain, Th., Our kind of people. Identity, community and religion on
Chestnut Ridge. A study of native Americans ... Sthm 1981. (Sthlm stud. in
compar. religion 20.) - Magnus Erikssons landslag. Latinsk övers. (ca år 1500)
av Ragvald Ingemundsson. Lib. 5-15. Kritisk ed. m. inledn. av G. Bäärnhielm.
Sthm 1980. - Den maritimhistoriska forskningen. [Utg. av] Statens sjöhist. mus.
Sthm 1975. - Martens, P. L., Socioeconomic status, family structure and socialization of early adolescent children. Sthm 1981. (Projekt Metropolitan 16.) Matpatrullens receptsamling sommaren 1981. [Utg. av] Radio Uppland. Upps
1981. - Matz, E., & Matz, E., Sällsamheter å Åland. Sthm 1981. - Medåker 2.
[Utg. av Medåkers hemb.-fören.] Medåker 1981. - Melefors, E., Byngen, Smissen och Listar. Inbyggarbeteckningar o. husbondenamn på Gotland. 1. Upps
1983. (Stud. t. en svensk ortnamnsatlas 13. Acta Acad. reg. Gustavi Adolphi 56.)
- Memoria saecularis Sakari Pälsi. Aufzeichnungen von einer Forschungsreise
Hki 1982.
nach der nördlichen Mongolei im Jahre 1909 nebst Bibliographien
(Kansatieteellisiä julkaisuja 10.) - Mende, U., se Kahsnitz, R. - Miemois, K. J.,
Språk, struktur och service. Undersökningar av finlandssvenska predikament.
Hki 1980. (Svenska social- o. kommunalhögskolans skr.-ser. 4: 1980.) - Moberg,
K., Från tjänstehjon till hembiträde. Upps 1978. (Stud. hist. Upsaliensia 101.) Moberg, L., Ur Östgötalagens kvarnrätt (ur: SoS 1982). - Modeen, H., & Welin,
M., Mat och dryck i Åboland 1971-1979. [Utg. av] Hotelli- ja ravintolamuseo
Hfors [1980?] - Morgan, L., Photographs of folk life. Cardiff 1982. - Morris, W.
M., Famous fiddlers ... Ed. with introduction and notes by D. R. Saer. Cardiff
1983. - [Muncktell, J. Fl, Prosten Muncktells dagbok 2. Västerås 1982. (Västerås kulturnämnds skr.-ser. 10. Acta Bibi. Arosiensis 11.) - Mäkälä-Henrikson, E.,
& Puuppinen, T., Helsingin yliopiston väitöskirjat 1828-1977. Luettelo. Hki
1978. (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 41.)
NahMn, J., Bidrag till en bibliografi och översikt över de svenska sockenboöknamnen. [Sollefteå? 197-?] - Dens., . . . som man ropar ... Sockenboöknamn
och andra (ur: Skr. utg. av Joh. Nordlander-sällsk. 3, 1980). - Nenonen, A.,
Kuukautiset = Questionnaire of menstruation. [Hki] 1982. (Suomalaisen kirjallisunden seuran kansanrunousarkisto.) - Nielsen, S., Flyv lille på'fugl. Tekster,
melodier og kommentarer tul traditionel sang blandt bOrn. Kbh 1981. - Nikula,
R., Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930. Hki 1981. (Bidr. t. kännedom av
Finlands natur o. folk 127.) - Nilsson, A., Rengsjömålet. D. [1]-2 [Rengsjö?]
1982-83. - Nilsson, E., se Kardell, L. - Nilsson, L., Näringsliv och befolkning i
Kalmar 1910-1975. Sthm 1980. - Nilsson, S., Bryggeribyggnader. En studie i
Sthm 1979. - Nobel, A., Boken i skolan. Upps
svensk industriarkitektur
1979. (Upps. stud. in education 10.) - Nols0e, M., Mangt er sagt um Magnus
konga (ur: Frööskaparrit 28/29, 1981). - Norberg, A., Sågarnas ö. Alnö o.
industrialiseringen ... Upps 1980. (Stud. hist. Upsaliensia 116.) - Nordisk kust i
helg och söcken. En utställning i Kronhuset i Göteborg ... 1982. Gbg 1982. Norrman, M., I livets hand. En studie i Victoria Benedictssons religiösa föreställningsvärld. Upps 1978. - The Novgorod kabala books of 1614-1616. Text
and commentary by H. Sundberg. Sthm 1982. (Sthlm Slavic stud. 14.) - Nyman,
Å., Färöiska folksagor upptecknade efter 1950 (ur: Frööskaparrit 28/29, 1981). Dens. Åke Campbell - en biografi (ur: Å. Campbell, Från vildmark till bygd.
Faks.-utg. Umeå 1982). - Nyström, B., & Cedrenius, G., Fördela museernas
Sthm 1981.
dokumentationsansvar - ett program för samtidsdokumentation
Odenius, 0., Some remarks on the Old Swedish miracle collection Cod. Holm.
A 110 (ur: Hagiography and medieval literature, Odense [1980?]). - Olai, B.,
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Storskiftet i Ekebyborna. Upps 1983. (Stud. hist. Upsaliensia 130.) - Olsson, T.,
Pappersmassestrejken 1932. Sthm 1980. (Arkiv avh.-ser. 10.) - Ore. Socknen
och kommunen. D. 2. Malung 1977. - Organisation av skrivarbete vid användning av skrivautomat. Sthm 1983. (Statskontoret. Rapp. 1983:9.) - Otterbjärk,
R., Boki om Sondemåhle eller Sorundamålet i teori och praktik. Utg. av Sorunda
hemb.-fören. 1982-83.
Paarma, J., Hiippakuntahallinto Suomessa 1554-1604. Hki 1980. (Suomen
kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 116.) - Pamp, B., Skånska ortnamn.
Lund 1981. - Dens., se Benson, S. - Papers from the Scandinavian symposium
on syntactic variation. Stockholm ... 1979. Sthm 1980. (Sthlm stud. in English
52.) - Peltonen, A., Suomen kaupunkijärjestelmän kasvu 1815-1970. Hki 1982.
(Bidr. t. kännedom av Finlands natur o. folk 128.) - Pennanen, J., Muikkuapajilla. Hki 1979. (Kansatieteellinen arkisto 30.) - Pernler, S.-E., Gotlands medeltida kyrkoliv. Visby 1977. - Persson, G., Syntaxen i folkmålet på Hammarön.
Hammarö 1982. - Petre, Bo, Arkeologiska undersökningar på Lovö. D. 1. (Stud.
in N.-European archaeol. 7.) - Pettersson, J.-E., Kristidsekonomi och företagsutveckling. Upps 1980. (Upps. stud, in econ. hist. 24.) - Projekt och perspektiv.
Rapport från G. T. Westins jubileumsseminarium. Sthm 1979. (Sthlm stud. in
history 26.) - Puide, A., Klienterna och socialvården. Sthm 1981. - Pursche, W.,
Timmermansämbetet i Stockholm före 1700. Sthm 1979.
Rabinowicz, W., Universalizability. A study in morals and metaphysics. Dordrecht 1979. (Synthese library 141.) - Radloff, F. V., Beskrifning öfver Roslagen.
Sthm 1983. (Sthlms läns hemb.-förb:s skr.-ser. 3. Norrtelje tidn:s skr.-ser. 5.)
Faks. av 2. uppl. 1910. - Ramsten, M., Einar Övergaards folkmusiksamling.
Upps 1982. -Rapport från de nordiska sjöfartsmuseernas arbetsmöte.,. Utg. av
Statens sjöhist. mus. Sthm 1978. - Rapport från forbondsresan Klövsjö - Röros
marknad 13-17 febr. 1981. Klövsjö 1981. - Rapport. Maritimhistoriskt symposium. Luleå 1976. Utg. av Statens sjöhist. mus. ... Sthm 1976. - Rationalisoinnin
perinnekilpailu 1.9.-31.12.1982. Järjestäjät: Suomalaisen kirjallisuuden seura
Hki 1982. -Rehnberg, M., Folkmusik i Sverige. Bibliografisk hjälpreda... Sthm
1981. - Reinhammar, M., Om artikelsynkopen i eskilstunasprå'ket (ur: Nysv.
stud. 61, 1981). - Rensund, L., Renen i mitten. Minnen... Luleå 1982. - Dens.,
Guovda, bingal-sabehkah. [»En gammal skida av tjurtall», m. fl. berättelser o.
dikter.] [Arjeplog?] 1983. - Rex Svensson, K., Hällristningar i Älvsborgs län.
Vänersborg 1982. - Ribeiro Pedro, E., Social stratification and classroom discourse. A sociolinguistic analysis
Sthm 1981. (Sthlm stud. in education and
psychology 10.) - Rogers, J., se Eriksson, I. - RoMn, M., Skogsbygd i omvandling. Upps 1979. (Stud. hist. Upsaliensia 107.) - Rooth, A.-B., L.O. En analys av
en småbrukarhustrus trosvärld. Upps 1981. - Dens., se Etnologiska inst:s
småskr.-ser. - Rouhiainen, J., Changes in demand for food items in Finland
1950-77
Hki 1979. (Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja
40.) - Rudolphi, F., Kerstin Jonsdotter och Jonas Olofsson. En skildring på
Delsbomål
(ur: Hälsingerunor 1982). - Ruong, I., Samerna. Identitet och
identitetskriser (ur: Nord-Nytt 11, 1981). - Räcker, E., se Kahsnitz, R. - Ryd,
Y., Timmerskogen. Skogsarbetare från Jokkmokk berättar. Luleå 1981. - Dens.
& Edholm, G., Jägarliv i Jokkmokks fjällvärld. Luleå 1981.
Sagan om bortbytingen [av S. Lagerlöf. Dramatiserad av G. Tunström. Teaterprogr. utg. av] Länsteatern Västmanland. Västerås 1983. - Sahlin, E., Some
and any in spoken and written English. Upps 1979. (Stud. Angl. Upsaliensia 38.)
- The sami national minority in Sweden. Ed. by B. Jahreskog. Publ. for Rättsfonden ... Sthm 1982. - Sandberg, K., Carl Theodor Malm 1815-1890. En
stadsarkitekt och storbyggmästare ... Sthm 1980. (Fören. Gamla Norrköping.
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Publ.-ser. berörande Norrköpings och Norrköpingstraktens kulturhist. 15.) Sandstedt, E., se Franzén, M. - Sandström, A., Under säker flagga. Studier i
svenskt lotsväsen ... Sthm 1972. - Scheffer, Ch., Acquarossa ... 2: 1. Cooking
and cooking stands in Italy 1400-400 B.C. Sthm 1981. (Skr. utg. av Sv. inst. i
Rom, 40 , 38:2, 1.) - Schlyter, W., Industrierealismus. Zum Problem der StilbeUpps 1981. (Aesthetica Upsaliensia 1.) - Schmidt, T., Fagordliste
trachtung
for norsk namnegransking. Oslo 1981. - Scotte, L., Slutfiskat = [... Conditions
for the fishing trade in Västernorrland ...] Sthm 1981. - Scourfield, E., Agricultural implement makers. Cardiff 1983. (Nat. mus. of Wales. Welsh folk mus.) Selinge, K.-G., Agrarian settlement and hunting grounds. A study of the prehistoric culture systems ... Sthm 1979. (Theses and papers in N.-European archaeology 8.) - Shamanism in Siberia. Budapest 1978. (Bibi. Uralica 1.) Simtuna sportklubb 1921-1981, 60 år. [Fjärdhundra] 1981. - Sirelius, U. T.,
Hki 1983. (Kansatieteellisiä julkaisuja
Reise zu den Ostjaken. trbers. u. hrsg
11.) - [Sjödin, A.,] Kyrkor i Viksjö genom tiderna. Viksjö 1982. - Dens., Edsele
kyrka genom tiderna. ... Utg. av Edsele kyrkoråd. 1983. - Sjömän, skeppshandlare och stuveriarbetare. Från fältarbetet i Gävle 1970. [Utg. av] Statens sjöhist.
mus. Sthm 1977. - Sjöström, 0., Svensk samhällsstatistik. Sthm 1980. - Skaraborg. Upptäcktsfärder i det gamla och sevärda Skaraborg. [Utg. av] Skaraborgsbanken. [Skövde] 1982. - Smidt Olsen, I., Sotra fra sild til olje. En etnologisk
undersOkelse ... Bergen 1982. - Smith, J., Views of the Isle of Man of 1795 by
John 'Warwick' Smith. Publ. by The Manx museum and National trust. [Douglas?] 1982. - Språket i radio och TV. Rapp. fr. ett symposium arr. av Tvärvet.
sem. i masskommunikation vid Umeå univ. ... 1980. Umeå 1981. - Stadin, K.,
Småstäder, småborgare och stora samhällsförändringar. Upps 1979. (Stud. hist.
Upsaliensia 105.) - Stattin, J., Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring ... Upps 1980. (Stud. hist. Upsaliensia 113.) - Steinmetz, P. B., Pipe,
bible and peyote among the Oglala Lakota. A study in religious identity. (Sthlm
stud. in compar. rel. 19.) - Stipa, S., Helsingin yliopiston valtiotieteellisen
tiedekunnan julkaisut. Hki 1980. (Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen julkaisuja Al.) - Storå, N., Kronoby kommuns historia 1865-1968. 2. Kronoby 1982.
- Strand, E., Bibliografi över Enköpings-Postens julnummer. Enköping 1981. Ström, L.-I., Idrott och politik. Idrottsrörelsens politiska roll i Tredje riket ...
Upps 1977. (Skr. utg. av Statsvet. fören. i Upps. 78.) - Strövtåg i kulturbygd.
Utg. av Sydkraft i samband med 75-årsjubileet ... Malmö 1981. - Sujan, V.,
Moravské lidovC fajånse. Brno 1982. - Sundberg, G., Partipolitik och regionala
intressen 1755-1766. Upps 1978. (Stud. hist. Upsaliensia 104.) - Sundberg, H.,
se The Novgorod kabala books ... - Svenska träindustriarb.-förb:s lokala fackl.
organisation i Nässjö ... Minnesskr. 1898-1978. Nässjö 1978. - Svenskt och
utländskt järn på 1600-talets Europamarknad utg. genom Jernkontorets bergshist. utskott (ur: Med hammare o. fackla 28, 1981). - Systad, G., »Brure-salmen
er snart sungen men ljomen varer lenge». Ei folkloristisk drOfting av kj0kemeistertradisjon ... Bergen 1981. - Särlvik, I., Paths towards a stratified society. A
study of economic, cultural and social formations in S.-W. Sweden during the
Sthm 1982. (Sthlm stud. in archaeology 3.)
Roman iron age
Talspråksforskning i Norden. Mål, material, metoder. M. Thelander (red.).
Lund 1982. - Talspråksstudier. Insamling och analys. G. Widmark (red.). Lund
1981. - Tellgren, Ch., På barnens bokmarknad. Sthm 1982. (Skr. utg. av Sv.
barnboksinst. 14.) - Tham, H., Brottslighet och levnadsnivå. En undersökn. av
Sthm 1979. - Thomas, W., A bibliography. Traditional
män i kriminalreg.
folk music in Wales. Cardiff 1982. - Thomasson, L., Israel Ruongs bibliografi.
Umeå 1983. (Såpmi 1.) - Thornström, C.-G., Bakom stagnationen. Lokalsamh.
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o. omvärlden i en sv. skärgårdsby
Upps 1978. - Thrane-Olsen, L. M.,
Faglitteratur om folkeminder. En selektiv bibliografi over dansk folkmindeforskning. Kbh 1980. (DFS bognyt.) - Thurén Lopez, B.-M., se Hannerz, U. Tibbott, S. M., Cooking on the open hearth. Cardiff 1982. - Tierpsglimtar. Utg.
av Tierps sockens hemb.-fören. 1981. - Tillhagen, C.-H., Järnet och människorna. Verklighet o. vidskepelse. Sthm 1981. - Tollenaere, F. de, Zur Wortgeschichte von hd. Flinte, schwed. flinta u. dän. flint(e) (ur: Stud. neophilologica
53, 1983). - Townsend, J. A. B., Index to Old-lore series. Vol. 1:1 - vol. 10:7.
[London 1983?] ([Viking soc. for Northern research.]) - Tradition och förnyelse i
Anders Diös' byggenskap. En hyllningsskrift... 1981 till A. Diös. [Upps] 1981. Tuominen, S.-L. A., La colAsion iconique du pome. Vaasa 1981. (Philologie 1.
Acta Wasaensia 14.) - Tuunainen, P., Ikonen, E., & Auvinen, H., Lampreys and
lamprey fisheries in Finland (ur: Canadian journal of fisheries and aquatic
sciences 37(1980): 11).
Ulvichius, J., De liberalitate urbis Gevaliae oratio et carmen. Kritische Ausgabe mit Kommentar.., von A. Uddholm. Sthm 1980. (Stud. Latina Stockholmiensia 27.)
Waara, L., Den statliga företagssektorns expansion. Sthm 1980. - Wahlberg,
M., Soldatnamnen i Våla härad (ur: OUÅ 1981). - Dens., Ortnamn i Harbo (ur:
Vår hembygd. Skr.-ser. utg. av Hemb:s förl. Östervåla. 6, 1983). - Wallquist, E.,
& Kihlberg, K., Lapparnas handaslöjd. Luleå 1979. - Wallsten, M., Changes of
lakes in Uppland, central Sweden, during 40 years. (Symb. bot. Upsalienses
23:3.) - Valonen, N., Kalevalan hirvitarha (ur: Lounais-Hämeen kotiseutu- ja
museoyhdistys. Vuosikirja 50, 1981). - Veeerkovå, E., Lidov nåbytek ve
sbirkkh Moravskao muzea v Brn6 Brno 1980. - Weijnes weijsär [= Vinäs
visar. Bildhäfte utg. av V. byalag.] Mora 1982. - Welin, M., se Modeen, H. Werner, K., Egen härd. Om kvinnoliv i småhusområden. Sthm 1981. - Westin,
0., On political socialization and education. Upps 1981. (Upps. stud. in education 14.) - Wiberg, U., Service i glesbygd - trender och planeringsmöjligheter.
Umeå 1983. (GERUM Rapp. B: 8.) - Viberg, Å., Studier i kontrastiv lexikologi.
En typologisk och kontrastiv jämförelse av tre semantiska fält i svenskan ...
Sthm 1981. - Widegren, Ö., Power and influence in social relationships. Upps
1977. - Wikander, U., Ivar Kreugers tändsticksmonopol 1925-1930. Upps 1977.
- Wikberg, K., Samhällets skrattspegel. Studier i Grönköpings Veckoblad. Sthm
1978. - Wiktorsson, P.-A., Två förbönslängder från det medeltida Strängnäs.
Sthm 1982. (Filologiskt arkiv 26.) - Wiliam, E., 11-aditional farm buildings in
north-east Wales 1550-1900. Cardiff 1982. - Wingborg, 0., Litteratur om Växjö.
Växjö 1983. (Smål:s bibliogr. 1. Landsbibl:s i Växjö skr. 2.) - Wohlert, K.,
Framväxten av svenska multinationella företag. Sthm 1981. - Vries, J. de,
Etymologisch woordenboek, geheel opnieuw bewerkt door dr. F. de Tollenaere.
Utrecht 1983. - Vuorela, P., Kaupunkimaan omistus ja maankäyttörakenne
Suomessa. [Hki?] 1979. (Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksen julkaisuja A 12.) - Välkommen till Krusmyntagården, en gotländsk örtagård ...
[Utg. av] I. Lingegård. Visby 1978. - Västgötadanser. D. 2. ... Uppteckn. av I.
Johansson ... m. musik sammanst. av M. Sandelius ... Utg. av Västergötlands
distr. av Sv. ungdomsringen f. bygdekultur. Skövde 1981. - Völkerkundemuseum
Herrnhut. Aussenstelle des Staatlichen Museums fur Völkerkunde, Dresden.
1978.
Zernander, A., Alster från äldre och nyare tid. Karlstad 1977.
yidahl, K., A Khamsa of Nizami of 1439. Origin of the miniatures
Upps
1981. (Figura N.S. 20.) - Ådalen. Industrihistorisk inventering. En basrapport fr.
ÅdalenkommittM i samarb. m. Sundsvalls mus. Sundsvall [198-?]. (Industrihist.
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invent. 1980. D. 3. Sollefteå o. Kramfors komm.) — Århem, K., Makuna social
organization. A study in descent, alliance and the formation of corporate groups
in the north-western Amazon. Upps 1981. (Upps. stud. in cultural anthropology
4.)
Öhman, J., Staden och det varjedagliga utbytet. Upps 1982. (Geogr. regionstud. 13.) — Översikt över kulturinventariet. 2. omarb. uppl. ... Svensk bearb.
1980 vid Nordiska museet av K. G:son Berg. Sthm 1980; Register... Sthm 1981.
Rune Västerlund
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