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Svenska Landsmål och
Svenskt Folkliv 100 år

Det var på senhösten 1879 som det första häftet av en ny tidskrift inom ett
nytt ämnesområde lämnade tryckpressen hos »Kongl. Boktryckeriet» i
Stockholm. Den nya tidskriften framträdde med klara vetenskapliga ambitioner, men den ville dessutom nå en mycket bred allmänhet både i
Sverige och i de nordiska grannländerna. Enligt den inledande presentationen skulle tidskriften främja kännedomen om »svenska folkets andliga lif,
sådant detta lif yttrat ock yttrar sig så väl i de olika skiftningarne af dess
tungomål såsom folkandens tydligaste uttryck, som ock öfver hufvud i
folkets uppfattning af den inre ock yttre värd, som faller inom dess synkrets», i seder och bruk, ordspråk, sägner, vidskepelse, musik m. m. Detta
var förvisso ett program i takt med tidens intresse för »folkanden», »folksjälen» och dess yttringar. Men häftets typografiska skick kan knappast ha
tett sig lockande ens för dåtidens allt annat än bortskämda publik. Stavningen var dessutom rabulistisk och titeln långrandig: »Nyare bidrag till
kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif.»1 Utgivare, redaktör och drivande kraft var en 26-årig uppsalastudent av Kalmar nation,
fil. kand. Johan August Lundell.
Men lyckan stod den djärve bi. Tidskriften vann snabbt stor spridning.
En lista över subskribenter, tryckt 1882, upptar 471 namn, varav 16 från
Norge, 16 från Finland och 10 från Danmark och dessutom några från
universitetsorter i Tyskland. Bland subskribenterna återfinns många kända
namn inom tidens kulturella elit, men huvuddelen är studenter, lärare,
präster och tjänstemän. Yrkesbeteckningar som bokförare, bruksbokhållare, brukskassör, fabrikör, handlande, hemmansägare och källarmästare
vittnar än tydligare om att redaktören hade lyckats i sin strävan att sprida
tidskriften utanför de lärdas krets. Lundell kom att redigera sin tidskrift i
62 årgångar. Vid hans död i januari 1940 förelåg årgång 1939 till större
delen i korrektur.
Svenska Landsmål var inte bara en svensk tidskrift utan den vände sig
redan från början till en nordisk läsekrets. Bland det första häftets utgivare
1 Fr.

o. m. 1904 ändrad till »Svenska landsmål ock svenskt folkliv».
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återfinns »Prof. Dr A. 0. Freudenthal ock Fil. Lic. H. A. Vendell i Helsingfors». När tidskriften firade 25-årsjubileum 1904 kom det lyckönskningar
från redan ryktbara forskare som Sophus Bugge, Joh. Storm, Alf Torp,
Marius FIxgstad, Halvdan Koht, Moltke Moe och Hans Ross i Kristiania
och Marius Kristensen och Axel Olrik i Köpenhamn.
Orsakerna till tidskriftens omedelbara framgång och dess livskraft åren
igenom torde främst få sökas på två håll: i tidsläget och i Lundens personlighet.
Intresset för dialekterna och allmogekulturen i övrigt hade kraftigt
stegrats under 1800-talets senare hälft. Fornminnesföreningar hade bildats
i en rad landskap alltsedan 1850-talet, och de hade bevarandet av folkspråk
och folkminnen på sina program. Bland representanter för detta snarast
antikvariska dialektintresse må nämnas Gabriel Djurklou, Rikard Dybeck,
Gunnar Olof HyMn-Cavallius, August Bondeson och Johan Ernst Rietz,
som 1867 utgav de sista arken av sitt klassiska dialektlexikon. Tillkomsten
av Västgöta nations landsmålsförening i Uppsala den 5 oktober 1872 ledde
snabbt till bildandet av motsvarande föreningar på samtliga studentnationer i staden och även i Lund och Helsingfors Sällan har väl på vår del av
vetenskapens fält ett initiativ tagits vid en så gynnsam tidpunkt och givit
ett så lysande resultat. Svenska Landsmål kom till i rätta ögonblicket och
landsmålsföreningarna angavs på titelbladet som dess uppdragsgivare.
Lundell kom snart att framstå som ledaren inom denna nyväckta landsmålsrörelse och det var för att råda bot på ett av föreningarnas besvärligaste problem, de nationsvis skiftande ljudbeteckningarna, som han utarbetade sitt förslag till en gemensam ljudskrift. Det framlades i uppsalaföreningarnas gemensamma utskott redan 1877. »Det svenska landsmålsalfabetet» byggde på föregångare både i Sverige och utlandet och ersatte
omedelbart alla tidigare beteckningssätt för svenska folkmål. Det kom med
tiden att användas även för så avlägsna språk som kinesiska och afrikanska
dialekter.1 Det publicerades i första häftet av Svenska Landsmål. I samma
häfte trädde det också för första gången i funktion i en tryckt avhandling,
Adolf Noreens Dalbymålets ljud- ock böjningslära. Denna avhandling betecknar den moderna språkvetenskapens genombrott i svensk dialektforskning. Dess främsta kännemärke var att huvudintresset i dialektundersökningarna nu med ens flyttats över från det rena ordsamlandet till
folkmålens språkljud och grammatik.2 En ny vetenskapsgren, fonetiken,
gjorde sitt intåg, och redan 1882 blev Lundell Sveriges förste akademiske
lärare i ämnet såsom docent i Uppsala.
Det var således i J. A. Lundells person som både tidens ivriga intresse
för den nationella folkkulturen och den frambrytande moderna språk i Se utförligt M. Eriksson i SvLm B. 62 (1961) s. 20 ff.
2 Se vidare uppsats av L. Moberg i detta häfte av SvLm.
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vetenskapen kom att förenas och verka i samma riktning. För eftervärlden
framstår Adolf Noreen som den vetenskaplige nydanaren, men den praktiske ledaren och sammanhållande kraften var Lundell. När landsmålsföreningarna tynade av under åren omkring 1890 och nya organ för en
samlad systematisk fältundersökning av Sveriges dialekter enligt den nya
språkvetenskapens krav organiserades och trädde i verksamhet, var det
Lundells s. k. typordlistor, innehållande ca 1 000 ord och former av ord,
som kom att utgöra de utsända upptecknarnas arbetsinstrument. Dessa
ordlistor, som fylldes i med hjälp av landsmålsalfabetet, bildar än i dag en
ovärderlig stomme i dialektarkivens samlingar. Med dem och landsmålsföreningarnas uppteckningar som grundval bildades Landsmålsarkivet i
Uppsala 1914 och på dem bygger i stor utsträckning bl. a. den långa rad av
doktorsavhandlingar som under åren offentliggjorts i »Landsmålstidskriften», såsom Lundell själv ofta kallade sin publikation.
Tidskriftens framgång sammanhängde säkerligen också med bredden i
dess program som i sin tur motsvarade omfattningen av Lundells egen
intressesfär. Han var bondeson från Kläckeberga socken strax väster om
Kalmar, och ännu under sina senaste år tillbragte han somrarna där på
fädernegården Hårstorp. Folkmålet var där det självklara språkliga uttrycket för hans livsmiljö och måste behandlas som en del av den. Denna
sin grundsyn, som så klart kommer till uttryck i band III av Svenska
Landsmål, utsträckte han till den folkliga kulturen även på andra håll,
både i Sverige och utomlands, och hans vetande fick en imponerande spännvidd. Därom vittnar bl. a. hans hårt komprimerade och faktaspäckade
uppsats »Skandinavische Volkspoesi» 19091 och förteckningen över hans
egna bidrag i Svenska Landsmål i R. Liljefors' nedan nämnda register.
Mångsidigheten i intressen, ett skarpt intellekt, och en otrolig arbetsförmåga parad med skicklighet och handlingskraft som ledare och organisatör framstår som några av Lundells främsta karakteristika. Det som ovan
behandlats var bara en del av vad han kom att uträtta på de mest skilda
områden. Han blev professor i slaviska språk i Uppsala 1891. Ensam eller
tillsammans med andra grundade och redigerade han flera olika tidskrifter
och skriftserier. Han var också en föregångsman inom undervisningsväsendet och stiftade 1892 tillsammans med Adolf Noreen reformskolan Uppsala
enskilda läroverk och privatgymnasium (»Skrapan», nu Lundellska skolan)
samt flera skolor och utbildningsanstalter. Från 1914 till sin död 1940 var
han ordförande i styrelsen för Landsmålsarkivet. Under en sådan redaktör
förmådde tidskriften förena stor innehållslig bredd med hög vetenskaplig
kvalitet.
I de första årgångarna av Svenska Landsmål är innehållet av högst
1 Ingår i H. Paul, Grundriss der Germanischen Philologie. Band II. Abt. I (1909)
s. 1135-1177.
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växlande karaktär, alltifrån avhandlingar om dialekters ljud- och böjningslära till redogörelser för landsmålsföreningarnas fester. Tidskriften utkom
häftesvis, och Lundens plan var att häftena skulle sammanföras efter innehåll och att det som sakligt hörde ihop skulle bindas i samma band. Så
t. ex. skulle band IV innehålla framställningar om dalmål, band V text och
band VI grammatik. Vissa större arbeten skulle utges i en serie benämnd
»Bihang». Olägenheten med detta system visade sig snart: vissa band
kunde inte avslutas, bl. a. nr III »Landsmålstexter» och nr IX »H. & E.
Folkminnen», som hörde till dem som inte blev färdiga förrän på 1940talet. Då tidskriften år 1904 firade sitt kvartssekeljubileum, övergick
Lundell därför till ett nytt system, som består av årshäften och en bilageserie B, avsedd för omfångsrikare bidrag. Svenska Landsmåls uppdelning
i olika serier, som har vållat dess läsare och inte minst bibliotekarier och
bibliografer så mycket huvudbry under årens lopp, kan enklast beskrivas
på följande sätt: Tidskriften består av två huvudserier. Den äldre, bandserien, har numren I—XXI och dess Bihang numren 1—IV. (Märk att man
här använder romerska siffror.) Bandserien och dess bihang är kompletta
och avslutade sedan 1940-talet. Den yngre, årsserien, har årsbeteckning,
och dess bilctgeserie B är numrerad från 1 och framåt (den senaste är B. 67;
märk att man här använder arabiska siffror).
Fullständiga upplysningar om tidskriftens indelning i serier finns i den
bibliografiska inledningen till Roland Liljefors' register 1939 (s. vi f.).1
Där påpekas också att det på en del häftesomslag finns text av växlande
innehåll och längd, bl. a. anmälningar av litteratur rörande folkliv och
folktraditioner. Detta medför att man vid bindning av i varje fall de häften
som Lundell redigerat bör se till att även omslagen binds.
I det första häftet redogör Lundell även för tidskriftens rättstavning,
ett ämne som han hela livet ägnade ett ivrigt intresse. För stavningen är
han själv ensam ansvarig, säger han och den »sluter sig hufvudsakligen till
Nordiska Rättstafningsmötets öfvergångsförslag». Lundell höll fast vid sin
stavning till sin död år 1940. Det sägs att han har ägnat många nattliga
timmar åt att i korrektur ändra till »ock», »jälpa», »bärg» etc.
Under Lundens senare år började tidskriften i viss mån skifta karaktär.
Den kom att snarare bli ett magasin för avhandlingar — utgivna i B-serien
— än en aktuell facktidskrift. Vissa av årshäftena på 1930-talet är påfal1 R. Liljefors, Register till tidskriften Svenska Landsmål ock Svenskt Folkliv 18781938. Sthlm 1940. Senare har följande register publicerats: R. Liljefors t och IL Gustavson, Register till tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1939-1952.
Sthlm 1955. — M. Eriksson, Register till tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt
Folkliv 1953-1967. Sthlm 1969. (Registren ingår ej i tidskriftens numrerade serier.)
En värdefull översikt över tidskriftens utgivning, principer och indelning ger också
Geijer i artikeln Efterskrift till hittills utgivna delar av Svenska Landsmål och
Svenskt Folkliv (SvLm 1939).
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lande magra. Tidskriften var Lundens eget företag, men efter hans död
övertogs den av Landsmåls- och folkminnesarkivet med Herman Geijer
som redaktör. Dag Strömbäck, som efterträdde Geijer som arkivchef 1940,
blev redaktör för Svenska Landsmål från och med årgång 1941 (tryckt
1943), som på titelbladet bär både Geijers och Strömbäcks namn.
Strömbäcks första uppgift som redaktör blev att avsluta de band som
låg ofullbordade alltsedan Lundens tid. Hur han lyckades göra detta med
Manne Erikssons hjälp har han själv berättat om i sin artikel i denna årgång med titeln Pionjärer i Landsmålsarkivets verksamhet. Där skildrar han
också Manne Erikssons övriga insatser som tidskriftens redaktionssekreterare. Kännetecknande för den period fram till och med 1967, då Dag
Strömbäck verkade som redaktör, är bl. a. att en rad nya medarbetare kom
till, även från övriga nordiska länder, och att genom samarbete med Björn
Collinder skildringar av samiska förhållanden kunde publiceras i tidskriften
(se vidare Strömbäcks artikel samt F. Hedbloms minnesteckning över
Dag Strömbäck). Intresset för samisk kultur hade redan tidigare manifesterats i Svenska Landsmål bl. a. genom att Lundell ägnat band XVII åt
publiceringen av en del av våra klassiska källskrifter från 1600-talet om
samerna och deras liv.
Årgångarna 1968-1977 redigerades av Folke Hedblom, Strömbäcks
efterträdare som arkivchef. Han följde i allt väsentligt de mönster för utgivningen som utbildats under företrädarens tid då han också biträdde i
redaktionsarbetet. Manne Eriksson fortsatte sin ytterst värdefulla medverkan i redaktionen fram till årgång 1973 som dedicerades till honom vid
hans 79-årsdag. Nästa årgång innehöll en nekrolog över honom. Under
Hedbloms tid övergick man i tidskriftens parallelltitel och i sammanfattningarna av artiklar och recensioner från franska till engelska. Nya tillskott
till dess ämnesområde utgjorde sedan 1960-talet en följd av artiklar rörande amerikasvenskan, särskilt dess ännu kvarlevande dialekter. Sedan
dess har också en del uppsatser i sin helhet tryckts på engelska.
Med föreliggande dubbelårgång 1978-79 övertas ansvaret för Svenska
Landsmål av den nuvarande arkivchefen såsom redaktör och förste arkivarien docent Sven Söderström som redaktionssekreterare. Det känns
tryggt för den nya redaktionen att kontinuiteten bevaras genom att Folke
Hedblom lovat att i fortsättningen verka som medredaktör. Förste arkivarien fil. lic. Åsa Nyman blir ny medredaktör med särskild uppgift att representera traditionsforskningen. I övrigt kvarstår professorerna Lennart
Elmevik och Bo Wickman samt arkivcheferna Åke Hansson, Hugo Karlsson och Bengt Pamp. Det är den nytillträdda redaktionens förhoppning att
Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv även i fortsättningen skall kunna
locka till sig författare som vill publicera material och forskningsresultat
inom dialekt- och traditionsforskningens områden. Eftersom tidskriften ges
ut av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och detta sedan 1970 ingår
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i den krets av arkiv som benämns Dialekt- och ortnamnsarkiven samt
svenskt visarkiv (DOVA), räknar redaktionen med att tidskriften skall
kunna vara ett forum för de delar av dessa arkivs publicering som rör dialekter och folkminnen. Men även forskare utanför denna krets kommer
självfallet att vara välkomna. Som tidigare skall tidskriften vara öppen
också för bidrag som gäller samiskt språk och samisk kultur liksom finskt
språk och finsk kultur på svenskt område. Redaktionen hoppas att i ökad
omfattning få bidrag från forskare i övriga nordiska länder för att därigenom
kunna främja utbytet av forskningsresultat länderna emellan. Bidrag till
tidskriften kan vara av varierande storlek. Artiklar av normal längd har
sin givna plats i årshäftet, där även korta, mer notisartade artiklar liksom
förut är välkomna under samlingsrubriken »Meddelanden och aktstycken».
För mera omfattande framställningar står B-serien öppen.
Nya metoder inom tryckeritekniken ser ut att göra det möjligt att i framtiden trycka landsmålsalfabetets tecken i samma utsträckning som tidigare.
För bidrag som i första hand riktar sig till en vidare krets av utomnordiska
läsare kan IPA-alfabetet nyttjas. Efter bästa förmåga kommer redaktionen
att följa utgivningen av litteratur på de områden som tidskriften har att
bevaka och försöka finna recensenter för utkomna arbeten. I detta sammanhang vill redaktionen vädja till intresserade forskare att åtaga sig den
arbetsamma, sällan ärofulla men alltid intressanta och lärorika uppgiften
att anmäla nyutkommen litteratur.
Mot bakgrunden av det storverk inom svensk humanistisk forskning som
de gångna hundra årens utgivning (i 302 häften) representerar är det redaktionens förhoppning att Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv även i
fortsättningen skall bli ett nyttigt redskap i forskningens tjänst.
Genom professor Dag Strömbäcks oväntade frånfälle under senare skedet
av förberedelserna för detta jubileumshäfte — ett arbete som han själv
deltog i, aktivt och intresserat — har det synts redaktionen motiverat att i
någon mån ägna denna årgång åt minnet av honom och hans gärning som
tidskriftens redaktör och förnyare. Minnesteckningen över honom och hans
egen artikel har därför placerats främst bland bidragen.
Uppsala i oktober 1979
Folke Hedblom

Erik Olof Bergfors

avgående redaktör

tillträdande redaktör
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Summary
In the late autunm of 1879 the first number appeared of the periodical "Recent
Contributions to the Knowledge of Swedish Dialects and Folk Traditions" (the
title was later simplified to "Swedish Dialects and Folk Traditions"). The publisher was the then 26-year-old Johan August Lundell, later the famous phonetician and Professor of Slavonic Languages at Uppsala University. The periodical
was a scholarly one, but at the same time it was aimed at a wider public both
in Sweden and in its Scandinavian neighbours. It soon had a wide eirculation,
not only among students, teaehers, clergymen and civil servants, but also among
people without any higher education. There were several reasons for its success:
the interest in dialects and folk traditions greatly increased during the latter
half of the 19th century, and a new trend in philology (the neo-grammarians),
which gave the spoken language a central place, appeared in Sweden, demanding
a more precise reproduction of speech sounds. J. A. Lundell had constructed
his own transcription system which he now published in the first number of his
periodical, "The Swedish Dialect Alphabet". (See detailed description and comparison with other transcription systems by M. Eriksson in SvLm B.62, 1961.)
Since then the system has been used by all Swedish dialeetologists. The success
of the periodical was to a great extent due to Lundell's keen intellect, his versatility as to interests and knowledge, his incredible capacity for work, and his
amazing energy. The periodical combined a wide range of material with a high
standard of scholarship.
The authors of the article give an account of the dividing up of the periodical
parts
into different series. In the earlier series, consisting of volumes
which belonged together as regards contents are collected in the same volume.
This series also includes a number of volumes entitled "Supplements", which
are numbered 1—IV. In the year 1904, Lundell went over to a new main series,
the volumes of which are denoted by the year in which they appeared. There is
also an adclitional series here, denoted B.1, B.2, B.3 etc. Bibliographical information on the older annual volumes of the periodical is to be found in Register of
the Periodical Swedish Dialects and Folk Traditions 1878-1978 compiled by Roland Liljefors (not included in the numbere,d series of the periodical), and in
H. Geijer's article Postscript in the annual volume of 1939.
Lundell edited the periodical until his death in 1940 and published 62 annual
volumes in all. The periodical was Lundell's own enterprise but on his death it
was taken over by the Institute of Dialect and Folklore Research. Herman
Geijer was editor for a short time and was then followed by Dag Strömbäck,
who held the post from 1941 to 1967. He was assisted by Dr Manne Eriksson as
editorial assistant. During this period, volumes were eompleted which had been
left incomplete since Lundell's time. New members were added to the editorial
staff, also from the other Scandinavian countries, and the publication of articles
dealing with Lapp culture was resumed. During Professor Folke Hedblom's
time as editor, 1968-1977, the periodical included a series of articles by him
and other authors in a new field of research, the Swedish language among emigrants and their descendants in America. His first papers were included as early
as the years 1962-66 and contained accounts of the field expeditions led by him.
From the year 1900, the title page, the table of contents and later on summaries of the articles appeared in French as well as Swedish ("Archives des
traditions populaires su6doises"). From the annual volume of 1975, English
became the second language of the periodical instead of French ("Swedish Dia-
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lects and Folk Traditions"). In later years, a number of complete English articles have been included in the periodical.
The editor of the periodical is now Erik Olof Bergfors, Director of the Institute
of Dialect and Folklore Research, Uppsala, and the editorial assistant is Sven
Söderström, Head Keeper of the Archives. The article ends with a few words
on the general principles on which the new editorial staff hope to be able to
work.

Dag Strömhäck
1900-1978

Den 1 december 1978 avled förre chefen för Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala professor emeritus Dag Strömbäck efter endast några
dagars sjukdom.
Det var en hjärtattack som ändade hans liv, in i det sista fyllt av skapande verksamhet och arbetsglädje. Endast några dagar dessförinnan lade
han sista handen vid inledningen till en nyutgåva av Hjalmar Alvings
översättningar av isländska sagor, en elegant och stramt formad introduktion till denna del av världslitteraturen som få behärskade så suveränt som
han.1 Någon vecka tidigare deltog han i ett sammanträde med Kungl.
Gustav Adolfs Akademiens ordbokskommitté, där hans många och energiska inlägg i diskussionen vittnade om den gamle ordboksredaktörens
säkra sakkunskap och levande intresse för utarbetandet av en samlad
ordbok över vårt lands dialekter.
Hans livsverk i vetenskapens tjänst hade en väldig spännvidd. Han var
biblioteksman, ordboksman, akademisk lärare här hemma och i Amerika,
1 Isländska sagor. översatta och utgivna av Hjalmar Alving. (Ny utgåva i fyra vol.
Sthlm 1979. Gidlunds förlag. Inledning av Dag Strömbäck i volymen Eyrbyggarnas
Saga, Laxdalingarnas Saga, s.
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chef för landets största och mångsidigaste institut för dialekt- och folkminnesforskning samt ledare, inspiratör och organisatör i lärda samfund
och andra sammanslutningar i Sverige och andra länder. Men först som sist
var han en vetenskapsman på högsta internationella nivå. Överallt där han
verkade vann han vänner, uppskattning och beundran. Under senare år
framstod han allt mera som en fadersgestalt som man från skilda håll tydde
sig till för råd och hjälp. Och ingen gick tomhänt ifrån honom; alla kände
sig hjälpta och stärkta av hans klarsynta omdöme och av hans ljuslynta
personlighets värme och rikedom.
Dag Strömbäck var född den 13 augusti 1900 i Järbo socken i Gästrikland där hans far då var kyrkoherde. Redan 1903 erhöll fadern motsvarande tjänst i Alfta socken i Hälsingland, och familjen flyttade då dit. Det
var där som Dag tillbragte sina barndomsår och en stor del av sin ungdomstid, och det var där som han vann den djupa förankring i bygden som kom
att prägla honom livet igenom. Därom har han själv vittnat i en livfull och
medryckande reseskildring tryckt i Svenska turistföreningens årsskrift
1923, »På strövtåg i sydvästra Hälsinglands finnskogar». Som ung student
företog han en fotvandring djupt in i de stora skogarnas land, ödmårdens
fortsättning västerut, i gränshörnet mellan Dalarna, Gästrikland och
Hälsingland. Alfta sockens södra del ingår i detta vidsträckta skogshav,
som invandrade finnar koloniserade under gångna århundraden och där
bristen på banade vägar över myrar och blockmarker länge isolerade de
små byarna från den centrala bygden vid kyrkan. På slingrande stigar tog
han sig fram mellan gårdar och fäbodvallar tillsammans med en kamrat.
Hans tidiga intresse för den folktradition som starkt och konkret levde
kvar där inne i skogsbygden, träder fram som ett ledmotiv i hans skildring
av sin färd. Han övernattar i timmerstugor som övergivits på grund av
utbölingens (mördingens) framfart och på fäbodvallarna berättar man om
den bekanta ringdansen på Hårgaberget, där den okände spelmannen
tvingade de dansande att fortsätta tills deras hårtofsar försvann ner i berget.
Om det första kyrkbygget i Alfta sades det att vad som byggts på dagen
revs ner om natten. I de trakterna troddes också Sankte Staffan, hälsingarnas apostel, ha ljutit martyrdöden. Dessa och andra inslag i barndomsbygdens folktro och sägner kom senare att bli några av huvudmotiven i
hans vetenskapliga produktion. Men det var kännetecknande för Dag
Strömbäck som traditionsforskare att det inte bara var den yttre kunskapen om sägnernas och folktrons innehåll som var viktig för honom; väsentlig var den förtrogenhet på djupet ifråga om en äldre generations sätt att
tänka och känna inför det osynliga och fördolda som han själv tidigt förvärvade. Han talade på senare år om »den osynliga närvaron». Med denna
väl nyanserade förmåga till inlevelse i människors tanke- och känslovärld
sammanhängde uppenbarligen också hans fina musikalitet och hans sinne
för litterära och konstnärliga kvaliteter.

Dag Strömbäck 1900-1978 17

Dag Strömbäck kom inte att gå i skola i hemorten utan i Stockholm, där
han hade släktförbindelser. När han efter studentexamen i Norra Latin
kom till Uppsala hösten 1919 och skrevs in i Gästrike-Hälsinge Nation var
han den nionde av släkten Strömbäck som inträdde i nationen.1 Hans förfäder var kända som företagare och brukspatroner i Gästrikland och Hälsingland, bland dem den bekante Peter Strömbäck som 1745 anlade Strömbacka bruk i norra Hälsingland.2 Dags goda handlag som ledare och organisatör i olika sammanhang var kanske främst ett fädernearv. Begåvningen
för studier och boklig lärdom fanns i rikt mått på mödernet. Hans morfar,
teologie doktorn Alfred Steinmetz, var kyrkoherde och prost, först i Alfta
och senare i Bollnäs, en framstående man, uppskattad både som skolman
och präst, något som även gäller andra medlemmar av denna släkt. Det
har omvittnats att morfadern betytt mycket för Dag trots att han aldrig
mött honom personligen.3
När den unge Dag Strömbäck kom till Uppsala var det inte för att utbilda sig till ett visst yrke. Själv skriver han: »Man var helt enkelt vetgirig ...
Målet var att vetenskapa och så småningom komma upp i de högre seminarierna och få forskningsproblem att syssla med vid eget bord på Carolina.
För denna strävan, ja, lystnad, var just Uppsala-miljön inspirerande under
20-talet. Då blomstrade de humanistiska vetenskaperna vid universitetet
efter att ha byggts upp som kritiska forskningsfält under de närmast föregående femtio åren av verkligt betydande pionjärer.» Han nämner namn
som Harald Hjärne, Adolf Noreen, Otto von Friesen, Bengt Hesselman,
Axel Hägerström och först som sist Nathan Söderblom. Av betydelse för
honom blev något senare vänskapen med Erland Hjärne och likaså samarbetet med den bekante och — på grund av sin radikala syn på teologien
— livligt omstridde kyrkohistorikern Emanuel Linderholm. Denne kom
genom sitt intresse för religionens folkliga sidor, för psyke, känsloliv och
ockulta ting, samt inte minst för fornnordisk magi och folkliga besvärjelser
att bli betydelsefull för Dag Strömbäcks vetenskapliga inriktning. Det var
efter ett samtal med Linderholm som han beslöt att ägna sig åt forskningar
»rörande den kanske mest svårtillgängliga av alla magiska företeelser i
fornvästnordisk tid, nämligen sejden», och tillika vidga sin filologiska utbildning så långt, »att jag ogenerat kunde 'umgås' med och tolka texter och
1 Dag Strömbäck, Gästrike-Hälsinge Nation under 20-talet. Några anteckningar
(i: Gästrike-Hälsinge Nation 1646-1946. Minnesskrift utg. med anledning av nationens
trehundraårsjubileum. Uppsala 1947, s. 97).
2 Dag Strömbäck, Från Alfta till Uppsala. Några minnen från hembygden och från
20-talets Uppsala (i: En hälsning till församlingarna i Ärkestiftet 1977/78. Uppsala
1977, s. 79).
3 Dag Strömbäck, Doktor Steinmetz och prästhemmet i Bollnäs (i: Minnen från
gamla svenska prästhem 9, Lund 1933, s. 254-273). Se även D. Strömbäck, Prästgårdarna och den andliga odlingen (i: Uppsala Ärkestift i ord och bild. Red, av a
Herrlin m. fl. Sthlm 1954, a. 519-574).

2-782471 Sv. Landsmål 1978

18

Dag Strömbäck 1900-1978

dokument av skilda slag på det nordisk-germanska området».' Studiet av
detta vidsträckta ämnesområde bedrev han sedan vid universiteten i Oslo
och Reykjavik under åren 1925-26. De vetenskapliga förbindelser och
vänskapsband som han där knöt blev i många fall rikt fruktbärande och
varade livet ut. Vid universitetet i Reykjavik föreläste han över modern
svensk litteratur och undervisade i svenska språket, och där lärde han sig
tala isländska. Hösten 1931 vistades han för språkstudier i England. I
mars 1935 framlade han i Uppsala sin doktorsavhandling »Sejd. Textstudier i nordisk religionshistoria*. Den ställde honom omedelbart i raden
av Nordens främsta kännare av fornvästnordiskan och dess litteratur, och
i september samma år förordnades han till docent i isländsk filologi vid
Lunds universitet.
Men dessförinnan hade han hunnit med mycket annat. Sedan 1925 hade
han tjänstgjort som extra medarbetare vid Landsmålsarkivet i Uppsala
och 1927 blev han amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek. Samma år
hade han bildat familj, behovet av en fast anställning inställde sig, och
hösten 1929 antog han Ebbe Tunelds erbjudande att inträda i redaktionen
för Svenska Akademiens ordbok i Lund. Även där gjorde han sig snart
gällande genom sin solida vetenskapliga skolning och ovanliga arbetsförmåga. Mot slutet av 30-talet stod det alltmera klart att han var den som
stod närmast till att efterträda Tuneld som chef för redaktionen. Men den
frågan hann aldrig bli aktuell. Vid sidan av arbetet vid arkivet, biblioteket
och ordboken hade han hunnit med en betydande vetenskaplig produktion,
som gjorde honom känd i vidare sammanhang. På särskild inbjudan av
University of Chicago blev han »visiting professor» där under läsåret 1937-38
och tjänstgjorde som professor »of full rank» vårterminen 1939. Hans undervisning omfattade förutom svenska och isländska även nordisk medeltidslitteratur och germansk mytologi. Han kallades dessutom såsom gästföreläsare till en rad andra universitet, bl. a. Harvard University och statsuniversiteten i Wisconsin, Minnesota och California. Den varma uppskattning hans person och hans undervisning rönte i Chicago har entusiastiskt
betygats av såväl universitetets ledning som kolleger och elever.2
När Dag Strömbäck återvände till Lund med sin familj sommaren 1938,
ställdes han snart i en ny situation som blev avgörande för hans liv i fortsättningen. I Uppsala avgick professor Herman Geijer, Landsmålsarkivets
grundare och förste föreståndare, med pension från den 1 december 1938,
och hans befattning ledigförklarades. Bland de nio vetenskapsmän som
anmält sig som sökande var också Dag Strömbäck, under hand av Geijer
uppmanad att söka. Men tillsättningsproceduren drog ut på tiden. Geijer,
1 Från

Alfta till Uppsala, s. 86.
Enligt brev till Strömbäck från universitetets president och minnestecknarens
egna erfarenheter vid flera besök i Chicago på 1960-talet.
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som på arkivstyrelsens uppdrag hade att avfatta ett yttrande om de sökande, hade svårt att göra klart för sig själv vem han innerst inne ville se
som sin efterträdare. Hela året 1939 gick — andra världskriget utbröt den
1 september och vinterkriget i Finland den 30 november — utan att han
förmådde bestämma sig. Först den 4 mars 1940 kunde styrelsen fatta
beslut, och den gav sitt förord åt Dag Strömbäck. Men för honom fortsatte
ovisshetens tid, sedan en medsökande överklagat beslutet. Han fick dessutom höra att man på högsta ort rent av tänkte sig att dra in tjänsten som
en besparingsåtgärd på grund av kriget. Först den 31 augusti kom K. Maj:ts
förordnande för Strömbäck att vara föreståndare för arkivet från den 1
september samma år. Under väntetiden hade han återgått till sitt arbete vid
ordboken och hade dessutom under fyra månader varit inkallad till militärtjänst i Skåne.
När Dag Strömbäck trädde till som chef för Landsmålsarkivet var han
som nämnts ingen nykomling där. Redan 1921 hade han på Geijers uppdrag börjat göra uppteckningar av dialekt och folktraditioner i sin hälsingska hembygd, och hans undersökningsresor utsträcktes snart till flera
socknar i Hälsingland och Härjedalen. Under åren fram till 1932 samlade
han ett betydande material, som bl. a. omfattade en ordsamling från
Alita om ca 5 000 sedhskort. Geijer fann snart att hans nye upptecknare
var användbar även för andra uppgifter inom arkivet, inte minst administrativa. När arkivets och närstående institutioners organisation år 1928
blev föremål för en statlig utredning förordnades Dag Strömbäck till
sekreterare »åt 1928 års folktraditionssakkunniga».1
Det var i en för arkivet mycket brydsam och påfrestande tid som Dag
Strömbäck övertog ledningen av dess arbete. Året innan, från den 1 juli
1939, hade institutionen och dess personal äntligen fått en fastare ställning
sedan den genom riksdagsbeslut förts över på riksstaten såsom egen myndighet under namnet Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Men en
tid efter krigsutbrottet den 1 september kom besked från ecklesiastikdepartementet om hårda indragningar på den budget som riksdagen beviljat och som redan börjat löpa. Nästa budget blev ännu magrare och
anslagsstaten för påföljande år, den första som den nye chefen själv fick
göra upp, innebar vakanssättning av den ena av institutionens tre arkivarietjänster. Resorna ute i landskapen måste till större delen slopas, timtjänstgörande medarbetare sägas upp och den benhårda sparsamheten med
material kom snart att sträcka sig ända till pennor och radergummin! Att
de sedan mitten av 30-talet så lyckosamt igångsatta grammofonupptagningarna inte behövde avstanna berodde främst på att man i samverkan
mellan Strömbäck och professor Björn Collinder kunde anskaffa särskilda
bidrag från enskilt håll och så småningom även av lotterimedel. Dessa till1 Se

om denna utredning Svenska Landsmål 1931, s. 68.
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skott möjliggjorde under de närmaste åren en intensiv inspelningsverksamhet på hela det lapska språkområdet i Sverige och ledde till inrättandet av
en särskild lapsk avdelning inom arkivet år 1943.
Men ifråga om arkivets arbete i övrigt blev det för den nye chefen nödvändigt att lägga om verksamheten från resor i fältet till bearbetning av
de rika samlingar som redan fanns i lådor och skåp. Han tog bl. a. initiativet till igångsättandet av ett allmänt ordregister på sed4kort över de
ord i samlingarna som inte var tillgängliga i alfabetisk ordning. Början
gjordes av naturliga skäl med Hälsingland, där han själv deltog med levande intresse och med stor frikostighet i fråga om sin egen arbetstid vid
de dagliga överläggningarna med excerpisten om metoder och principer.
Hans egen tioåriga erfarenhet som ordboksman var därvid givetvis ytterst
värdefull.
En annan omfattande uppgift på bearbetningssidan som länge känts
angelägen var publicerandet av valda delar av dialekt- och folkminnesmaterialet. En början hade gjorts under Manne Erikssons vikarietid genom
inrättandet 1940 av en arkivets egen skriftserie och den kom nu snabbt att
ökas ut. Vad som emellertid gav publiceringsarbetet en ny tyngd och aktualitet var övertagandet av tidskriften Svenska Landsmål efter J. A. Lundens
död i januari 1940. Herman Geijer blev redaktör, en uppgift som han gav
sig hän åt med sådan grundlighet i varje detalj att utgivningen av årgång
1940 drog ut på tiden år efter år. Arkivchefens ansvar för publiceringen
kom under sådana förhållanden att kännas allt tyngre för Dag Strömbäck
och han kände sig ofta missmodig. Först 1943, en tid före Geijers bortgång,
kunde häftet tryckas färdigt.
Året efter utkom den av Strömbäck så gott som helt redigerade årgång
1941 och sedan följde årgångarna i snabb följd. Det blev nya friska tag i
redigeringen, och nya medarbetare hämtades från redaktörens stora krets
av vetenskapliga förbindelser över hela Norden. En av de mest påträngande
uppgifterna var nu att fullborda mängden av oavslutade volymer inom
tidskriftens olika serier alltifrån senare 1800-talet, så att volymerna äntligen kunde bindas och man kunde få slut på den svårighet att hitta i tidskriftssviten som det allmänt klagades över. Detta genomfördes nu med all
kraft och med Manne Erikssons intresserade och kunniga bistånd.
Samtidigt med arbetet på denna förnyelse och »restaurering» av Svenska
Landsmål byggdes arkivets skriftserie ut med nya volymer och flera subserier. Där intogs senare bl. a. de två stora, inom arkivet utarbetade ordboksverk för vilkas lyckosamma publicering Dag Strömbäcks personliga
insatser hade avgörande betydelse, Dalmålsordboken och Lulelapsk ordbok. Den förra kom redan från början att stå i centrum för hans intresse.
Att arbetet på ordbokens redigering för tryckning under det följande årtiondet kunde bedrivas både snabbt och med fackmannamässig ackuratess
hade i betydande mån sin grund i det nära och förtroendefulla samarbete

Dag Strömbäck 1900-1978

21

som Strömbäck genast vid sitt tillträde lyckades etablera med dr Lars
Levander. Jag minns hur denne sensible och lätt irriterade man vid tiden
för Geijers avgång ofta uttryckte oro och farhågor inför chefsbytet, och han
behöll sin avvaktande inställning ännu när han gick in till sin första konferens med Dag Strömbäck rörande ordboksarbetet. När han kom ut ur
chefsrummet sken han med hela ansiktet! Han hade fått en chef som vida
överträffade hans förväntningar; det var innebörden av vad han sade mig
då. Han kom snart att sätta det största värde på Strömbäcks erfarenhet
och säkra omdöme i ordboksfrågor. Trots att han redan fört fram det slutgiltiga tryckmanuskriptet ett gott stycke lade han nu om redigeringen så,
att den nära anslöt sig till Svenska Akademiens Ordbok.' Detta förtroendefulla samarbete fortsattes hela tiden fram till Levanders död 1950. Motsvarande — ömsesidigt uppskattande — samverkan mellan Dag Strömbäck
och Harald Grundström kännetecknade arbetet på den lulelapska ordbokens fyra volymer och kom för övrigt att prägla umgänget med institutionens medarbetare över lag, både äldre och yngre. Dag Strömbäcks
förmåga att snabbt sätta sig in i andras tänkesätt och önskemål och hans
välvilliga grundinställning till var och en av oss gjorde att det kändes
roligt och stimulerande att arbeta. Han var alltid erkännsam ifråga om
våra ambitioner och prestationer som han tog del av med uppriktigt intresse och med en på kringsynthet och breda kunskaper grundad auktoritet.
Snart kom han också med ute i fältarbetet och där blommade rikligen
hans personliga charm och hans glädje åt samvaron med människor ute i
bygderna. Från vår första längre resa tillsammans, när vi under midsommaren 1942 hjälpte Björn Collinder att spela in lapska dialekter i övre
Härjedalen och södra Jämtland med vår äldsta grammofonapparat, bevarar jag glada och goda minnen. De skildras i annat sammanhang i denna
volym av Svenska Landsmål. Det var dessutom i hög grad genom hans goda
förbindelser och personliga ansträngningar som arkivet vid krigsslutet
kunde få en egen specialutrustad grammofoninspelningsbil, och han följde
sedan med i den på nya resor, särskilt i Hälsingland och Härjedalen. I dessa
landskap fortsatte han också under åren framöver att fullfölja och utvidga
de uppteckningar som han börjat på 20-talet. I Härjedalen var det främst
uppe i Tännäs socken invid norska gränsen som han hade goda sagesmän
och vänner sedan den tiden, och i grannsocknen Hede fann han en intelligent
och sällsynt givande sagesman i Johan Persson, bonde på ett litet hemman i
Långå by vid Ljusnan, huvudmeddelare åt våra upptecknare sedan många år.
Dag Strömbäcks ovanliga arbetsförmåga och intellektuella kapacitet
gjorde det möjligt för honom att även under dessa sina första, till brädden
arbetsfyllda år som ledare för arkivets mångförgrenade verksamhet, fortsätta och utöka sin vetenskapliga produktivitet på sitt eget specialområde,
1 Svenska
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den fornvästnordiska litteraturen och traditionen. Under åren 1943-46 utgav han av trycket så viktiga arbeten som »Författarskap och tradition i
den isländska ättesagan», »Den underbara årsdansen», »En orientalisk saga
i fornnordisk dräkt», »Draumkvaedet och dess källor» samt en rad mindre
artiklar och recensioner. Hans vetenskapliga aktivitet de åren får också ses
i sammanhang med återupptagandet av tanken på en professur i folkminnesforskning vid Uppsala universitet, med arkivets stora samlingar som
bas för vetenskaplig forskning och undervisning. Redan på 30-talet hade
denna fråga förts fram under arkivets medverkan, närmast med tanke på
docent C. W. von Sydow i Lund. Sedan denne fått en personlig professur
1940 var frågan fortfarande olöst för Uppsalas vidkommande. Eftersom
statens under krigsåren ansträngda ekonomi inte ansågs medge inrättandet
av ännu en professur i ämnet, tillgrep man utvägen att — med tanke på
Dag Strömbäcks vetenskapliga kompetens och uppenbara kapacitet i
övrigt — omändra arkivehefstjänsten till en professur i »nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk» förenad med chefsskapet
för arkivet. Han utnämndes 1947 att från den första juli 1948 vara professor
och tillika arkivchef.
Den nya professuren blev en framgång för universitetet och gav även
arkivet ny styrka, dignitet och aktualitet inom nordisk kulturhistorisk
forskning. Den grundsyn på folklivsforskningens odelbarhet — undersökning av språk och sak i ett sammanhang — som präglat institutionens
arbete alltifrån början samt dess karaktär av vetenskapligt forskningsinstitut fick nu en klarare betoning. En snabbt ökande skara av studenter
och forskare från när och fjärran kom under de följande åren till arkivet för
att söka material och vetenskapliga kontakter, och allt fler av arkivets
tjänstemän engagerades i den akademiska undervisningen på olika stadier,
där deras erfarenhet och förtrogenhet med primärmaterialet givetvis var
värdefull. Arkivets rikhaltiga boksamling fick även tjänstgöra som seminariebibliotek till dess att ämnet fått egna lokaler och ett eget bibliotek hunnit byggas upp. Den nye professorns stimulerande undervisning och goda
omhändertagande av sina elever drog allt större skaror till hans kateder
och seminariebord. Efter ett årtionde hade lärarstaben utökats med både
universitetslektor, docenter och biträdande lärare. Elevantalet uppgick
snart till ca 70 nybörjare pr termin.
Vid arkivet medförde professuren självfallet vissa förändringar i organisationen. Dag Strömbäck kunde inte längre sitta på sin stol där under sju
timmar varenda dag, och arkivchefens begränsade semester utbyttes mot
professorns längre och friare ferier. Det närmaste ansvaret för den dagliga
driften övergick till en av förste arkivarierna såsom ställföreträdande arkivchef. Officiellt hade Strömbäck mottagning på arkivlokalen två dagar i
veckan, då arkivets medarbetare hade tillfälle att träffa honom. Men den
tiden förslog inte alls. 1 realiteten var det hans bostad som blev konferens-
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lokal och skriptorium, särskilt när det gällde viktigare ärenden, något som
dessutom var ganska nödvändigt med tanke på den snart olidliga trängseln
i arkivets kasematter i Carolinas entresolvåning. Det var i den lugna och
vänliga atmosfären i hemmet vid Wahlenbergsvägen som nya projekt ventilerades, arbetsplaner gjordes upp, huvudlinjerna i petita formades ut, skrivelser och korrektur gnuggades igenom, samarbetsfrågor och personliga
problem fick sin lösning. Sommartid förlades ibland konfererandet till hans
gård Djuphällen vid stranden av Dalälven vid Hedemora. Det kunde bli
flera dygn i sträck när det gällde segdragna arbeten såsom petita eller
redigering av Svenska Landsmål och andra publikationer. Värdfolkets
gästfrihet däruppe syntes gränslös och hela miljön verkade så upplivande
på oss att det alltid var med friskt mod och nya krafter som vi återvände
till fortsatt slit i Uppsala. På Djuphällen träffade man ofta gäster från
främmande länder; det kunde vara forskare och universitetsmän med namn
som man dittills bara mött i litteraturen. Men det var ibland också »meniga
allmogen» från Hälsingland och Härjedalen som man återfann där. Under
en följd av år bodde Dags huvudsagesman i Härjedalen, den otroligt kunnige och klartänkte Johan Persson i Långå, i en stuga på Djuphällen under
en vecka på höstkanten. Han var en ljuslynt och lågmäld människa, med
ständigt spelande humor, en man efter Dags sinne. Det var då som Dag
Strömbäck fick tillfälle att fortsätta sin stora ordsamling från Hede socken,
något som svårligen skulle ha blivit honom möjligt om han själv måst resa
dit upp.
Till Djuphällen drog han sig gärna tillbaka när han behövde några dagars
stillhet för att tänka och skriva. Det kunde gälla skrifter i slutstadiet, officiella tal som skulle hållas i akademier och lärda samfund eller något annat.
Han var ständigt aktiv, ständigt produktiv, och detta på många håll samtidigt. I Gustav Adolfs Akademien efterträdde han Nils Ahnlund som prwses
1957 men övergick — sedan han 1965 valts att bekläda samma krävande
ämbete även i Vitterhetsakademien — till att vara sekreterare i den förstnämnda akademien, något som förvisso inte minskade hans arbetsvolym.
Samtidigt var han hederspresident i sångsällskapet OD, ordförande i styrelsen för Svenskt Visarkiv och i kommittén för utgivandet av en ordbok
över Sveriges medeltida personnamn, ledamot av styrelsen för Zornsamlingarna i Mora och av Statens humanistiska forskningsråd, ett avsevärt
antal mindre framträdande uppdrag att förtiga.
En viktig bakgrund till denna väldiga omfattning av Dag Strömbäcks
insatser på skilda fält må inte glömmas bort: hans goda hem i Uppsala och
på Djuphällen. Det verksamma stöd och den finstämda förståelse som han
ständigt rönte från sin maka Ester kan knappast överskattas. Hans hem
framstår snarast som en av förutsättningarna för hans livsverk.
När man nu överblickar Dag Strömbäcks produktion i tryck och samtidigt
erinrar sig hur hans dagar var fyllda med löpande uppgifter vid universitet,
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arkiv, akademier m. m. och ofta av resor till olika länder — främst England,
Skottland, Irland och de nordiska grannarna — för föreläsningar och konferenser av skilda slag, har man svårt att förstå hur ett så omfattande och
fullödigt vetenskapligt författarskap var möjligt. Därtill kommer att han
från 1952 övertog den av Jöran Sahlgren dittills redigerade tidskriften
ARV. Journal of Scandinavian Folklore, som han — under Gustav Adolfs
Akademiens auspicier — utgav i 27 årgångar. I samverkan med in- och utländska forskare utvecklade han den till en alltmera uppmärksammad
ställning som internationellt organ för nordisk folkminnesforskning. Själv
publicerade han där några av sina större arbeten, bl. a. »Kölbigk och Hårga»,
en studie rörande de medeltida danssägnerna. När han i och med utgivandet
av volym 34 i november 1978 avslutade sin redaktörsgärning tog han avsked
av sin läsekrets på ett i häftet inlagt lösblad »To the Readers of ARV», där
han på några korta rader ger en koncis sammanfattning av sin vetenskapliga
helhetssyn. Han har velat studera traditionerna »by the approach which
interweaves historical fact, philological interpretation and textual criticism». Redan tidigare hade han sammanfattat sina mångåriga lärda studier
av problemen kring religionsskiftet på Island omkring år 1000 i den mycket
beundrade volymen »The Conversion of Iceland» (1975). Den bygger på
hans Olaus Petri - föreläsningar i Uppsala 1960.
Ett i vida kretsar uppskattat inslag i Dag Strömbäcks verksamhet på
det internationella planet utgjorde de s. k. vikingkongresserna, där folklivsforskare och andra humanister från länderna kring östra Nordatlanten
möttes, och där han snart kom att inta en ledande ställning. Vid den sjätte,
som ägde rum i Uppsala 1969, hyllades han entusiastiskt som »the father of
the conference». Hedersdoktorat i Aberdeen 1958, i Reykjavik 1961, i
Dublin 1967 och ledamotskap i akademier och lärda sällskap i skilda länder
vittnade samstämmigt om de utländska kollegernas uppskattning.
Vi äldre medarbetare på Landsmåls- och folkminnesarkivet, som nästan
dagligen var med Dag Strömbäck i hans livsgärning där, alltifrån september
1940 och tills han — efter att ha pensionerats 1967 — avgick som styrelsens
ordförande vid omorganisationen 1970, kom med åren att mer och mer se
honom mot bakgrunden av hans vittfamnande och intensiva verksamhet
över hela fältet. Vi förundrades så ofta över att han, som stod mitt uppe i
krävande och utåt uppmärksammade uppgifter och företag på riksplanet
eller utomlands, kunde ägna oss och våra speciella ärenden samma levande
och personliga intresse som förr. Vi fick varje gång en bestämd känsla av
att just vi och vår institution stod hans hjärta närmast. Kanske var det
inte underligt om det förhöll sig så. Vårt verksamhetsfält förband honom på
ett särskilt sätt med barndomsbygden i Hälsingland, hans ständiga inspirationskälla livet igenom. Men samma känsla av att själv stå honom särskilt
nära hade man förvisso också på många andra håll, både bland enskilda
människor och på olika institutioner. Hans personlighets rika utrustning
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räckte till för alla. Överallt möttes man av samma mänskliga värme, uppriktiga intresse och ljusa, lugna vänlighet. Hans glada humor, som alltid
fanns nära till hands, hjälpte till att lösa besvärliga problem. Ett befriande
skratt kunde ofta föra ut ur återvändsgränden. Var och en tyckte sig få
stöd i hans säkra omdöme och självklara, men aldrig påträngande auctoritas.
Han framstod som ett kraftcentrum varifrån linjer utstrålade åt olika håll.
Denne arbetsgigant lät dock aldrig dagens många och maktpåliggande
sysslor ta överhand över honom själv. En gång på senare år skrev han i ett
brev till minnestecknaren på tal om den nötta klyschan 'den mänskliga
faktorn', som allmänt missbrukades i en betydelse som förvisso inte tillhörde hans språkbruk: »I min användning återger uttrycket en kvalitet som
alla människor och inte minst akademiker bör eftersträva, nämligen att i
all sin strävan, ävlan och verksamhet 'vara människa' och inte maskin,
principryttare och egoist! Och denna mänskliga faktor är omistlig för all
fruktbar undervisning och, på vårt speciella fält, för att framgångsrikt leda
en institution både inåt och utåt.»
»Maär er mannz gaman.» Havamals ord gällde i ovanligt hög grad Dag
Strömbäck. Han var glad åt umgänget med sina medmänniskor och han
mötte dem med stora famnen. Hans andligen och lekamligen stora format
gjorde honom snabbt till medelpunkten i samvaron. Han älskade fest och
glans, han gladde sig åt att få hylla andra och han drog sig inte undan när
han själv blev hyllad. Hans briljanta elokvens var berömd och beundrad,
inte minst när han måste framträda oförberedd. Det stod vidd och rymd
omkring honom på ett sätt som hos mången av oss förde tanken till hans
lysande landsman Nathan Söderblom.
Men det hör också till bilden av Dag Strömbäck att han, när det gällde
frågor och situationer som syntes honom väsentliga och avgörande, kunde
hävda sin mening med stor fasthet och orubblighet, i klart medvetande om
egen förmåga och om riktigheten i egna bedömningar. Veterligen ledde sådana meningsbrytningar aldrig till bitterhet eller ressentiment på någondera sidan. Inte sällan hände det att motståndare gav honom rätt när tidens
lopp öppnat facit till problemens lösningar.
Hos många av oss väckte budet om Dags plötsliga bortgång spontant en
känsla av att solen mist sitt sken. Men mörkret har ej blivit bestående och
tomheten viker alltmera för tacksamheten. Det var i sanning en förmån att
få verka tillsammans med denne oförliknelige vän.
Folke Hedblom

Summary
The former Director of the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala,
Sweden, Emeritus Professor Dag Strömbäck, died in Uppsala on December ist,
1978, following a sudden heart attack. Through his death, Sweden has lost ona
of its outstanding eultural personalities and leading arts seholars.
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As a scholar, he devoted himself above all to the study of the Old Ieelandic
language, literature, religion, and folk tradition, and was one of the world's
chief authorities in this field. His studies in folk tradition began in his native
province of Hälsingland, which he had known from his childhood. During the
years 1929-40 he was a member of the editorial staff of the great dietionary of
the Swedish Language produeed under the auspices of the Swedish Academy.
From 1937-39 he was invited to hold the chair of Scandinavian Studies at the
University of Chicago. ile was Director of the Uppsala Institute of Dialect and
Folklore Research from 1940 until 1967 and was at the same time (from 1948)
Professor of Scandinavian and Comparative Folklore at the University of Uppsala. Ile was President of the Royal Gustavus Adolphus Academy (1954-65)
and of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities (1965-73). Ho
was also a member of nu_merous learned societies and other organisations in
Sweden and abroad, not least in the British Isles, where he had many close
contacts, particularly among scholars concerned with the cultural ties between
Scandinavia and the North Atlantic islands during the Viking period and the
Early Middle Ages. Ho was a much appreeiated participant of the "Viking Congresses", and was granted honorary doctorates at the Universities of Aberdeen,
Dublin and Reykjavik.
The author of this article, who succeeded Dag Strömbäck as Director of the
Uppsala Dialect and Folklore Institute, lays special emphasis on Strömbäck's
very important work at this Institute. Largely thanks to his efforts, it became
the fine scholarly institution it is today, holding a leading position in its field.
Strömbäck has himself written about his years at the Institute in this issue of
Swedish Dialects and Folk Traditions. Ile was editor of the periodical from
1941 to 1967, an important period when the publication was modernized and
revitalized in many ways.
There can be few people with such a capaeity for making friends as Dag
Strömbäck. His commanding personality was enhanced by his physical stature;
he emanated warmth and kindliness, creating an atmosphere of joyfulness and
security around him. This was felt by his students at the University, his colleagues at different institutions and all those in the many cireles in which he
moved. ile was not only a much appreciated and inspiring kader in different
contexts. Ho also enjoyed social intercourse and was as a rule the centre of
attraetion on such oceasions. His eloquence was acclaimed and admired. Dag
Strömbäck leaves behind him memories of a great scholar, an outstanding
leader, and a dear friend to those who knew him.

Pionjärer i Landsmålsarkivets
verksamhet
Ur minnet och dagboken
Av Dag Strömbäck

Då jag den 1 september 1940 tillträdde befattningen som föreståndare vid
Landsmålsarkivet i Uppsala, som det då hette, hade det andra världskriget
pågått i ett år. Vårt lands yttre läge var kanske det året mer kritiskt än
föregående år efter vad som hänt i öster, söder och väster. »Den svenska
igelkotten», som den kallades, hade naturligt nog säkerhetskrav som i första
hand måste ekonomiskt tillgodoses, och detta kunde ju inte ske utan besparingar på andra håll, och framför allt på kulturbudgeten. Inte bara
anslag minskades kraftigt utan även återbesättandet av eo-tjänster övervägdes mycket ingående och närgånget av regeringen. Hade man som jag
en fast tjänst i Lund som lexikograf och redaktör i Svenska Akademiens
Ordbok, så hjälpte inte Styrelsens, Humanistiska sektionens och Kanslerns
förord. Av besparingsskäl kunde, menade man, föreståndartjänsten upprätthållas genom långtidsvikariat. Läget var onekligen ganska oroande just i
slutskedet. Från 9 april, då tyskarna ockuperade Köpenhamn, och ungefär
fyra månader framåt låg jag inkallad i Hässleholm och var då under hela
denna tid praktiskt taget avskuren från eget agerande i ärendet. Först
omkr. 20 augusti kunde jag personligen efterhöra i Ecklesiastikdepartementet hur ärendet låg till, och det var då jag fick veta vad som planerats
i Kungl. Maj:ts kansli under den relativt långa tid ärendet legat där. Efter
ytterligare några dagar fick jag så det befriande beskedet, att utnämningen
skulle komma.
Jag tillträdde sålunda min befattning i en ekonomiskt brydsam tid, då
Arkivet skulle hållas på sparlåga. Detta fick jag omedelbart erfara då i en
redan föregående år nedbantad budget riksdag och Kungl. Maj:t hösten
1940 föreskrev att anslaget till resor och expenser skulle ytterligare krympas
från 10 500 till 6 200 kr och anslaget till insamling och bearbetning av
vetenskapligt material från 41 000 till 29 900 kr. En mycket stor del av ens
tid hösten 1940 och nyåret 1941 fick ägnas åt ekonomisk planering och åt
utfinnande av nya vägar för erhållande av supplementära anslag. Inte

28 Dag Strömbäck
heller var det alltid lätt att för goda och trogna medarbetare klargöra den
ekonomiska situationens allvar och konsekvenser.
Men glad var jag över att få återförenas med Uppsala där jag tillbragt
mina studieår och där jag också tjänstgjort vid både Landsmålsarkivet och
Carolina. Under min Lundatid (1929-40) var jag t. o. m. djärv nog att resa
upp till Uppsala 1935 och disputera i nordiska språk och sedan begära
docentur i Lund, vilket nog ansågs ganska utmanande! I Lund kunde jag
ej hinna med annan universitetsundervisning än att vara biträdande lärare
i Erik Noreens högre seminarium. Tidigare på 30-talet hade jag också biträtt C. W. von Sydow i hans seminarieundervisning i folkminnesforskning.
Då jag tillträdde tjänsten i Uppsala hade Landsmålsarkivet för två år
sedan flyttat från sin halva mezzaninvåning i södra delen av Carolinas
huvudbyggnad och i stället fått hela den motsvarande våningen i den norra
delen av samma byggnad. Vid ett besök som jag gjorde hösten 1938 visade
mig Herman Geijer dessa nya vackra lokaler, ännu ej fullbelamrade med
alla de skåp och hyllor, som under min tid skulle komma att fylla de sex
rummen. Ofta har jag senare, vid minnet av dessa lokaler, kommit att
tänka på vad Geijer själv yttrade om dem i sitt vackra, djupa och sj älvrannsakande tal den 30 november 1938: »För ett par veckor sedan, en
söndag, då ingen annan var här, satt jag i detta rum och språkade med en
gammal vän, som kommit för att se nya lokalerna och som satt kvar,
medan skymningen föll på. Eftersom jag inte tänt några lampor, började
valvbågarna med sina skuggor framträda på ett sätt, som vi ej äro vana
vid från dagsljuset eller från den elektriska belysningen. 'Vad rummet är
vackert!' sa besökaren. 'Det stämmer sinnet till tänkandets stillhet.
Lyckliga människor, som få arbeta i så vackra rum!'» För att undanröja
varje missförstånd var ej den »gamle vännen» jag! Men jag kände något av
samma stämning vid mitt första besök där i Geijers sällskap hösten 1938,
då jag var hemma på en »sabbatstermin» från Amerika för ordbokstjänstgöring.
Herman, Geijer var en märklig man, och det faller sig så naturligt att
börja dessa minnesanteckningar med hans namn. Jag har visserligen skrivit
om honom i Svenska Landsmål, årgångshäftet 1941, som utkom efter hans
död 1943, och likaledes i Gustav Adolfs Akademiens Minnesbok 1942-1957,
men det finns mycket kvar att säga om en så ovanlig människa, som kom
att bli Arkivets grundare, och vars framsynthet, ja storhet, bara tyckts
mig växa med årens gång och byråkratiens ökande herravälde i vårt land.
Till de lärare som fascinerade mig mest under de tidiga ungdomsåren
hörde Herman Geijer (f. 1871), höggradigt originell, en bred och märklig
begåvning, en människa som helt var sig själv och inte lik någon annan.
Han var vid den tid då jag först lärde känna honom docent, och hans
akademiska undervisning bestod i, att han varje vår gav en instruktionskurs för dialektupptecknare i seminarielokalerna S:t Larsgatan 2. Den vår
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Från arkivlokalerna på Carolina, forskarsalen med arkiv och bibliotek.

jag råkade gå där var 1921, och från den tiden blev jag fångad av folkmålsforskningen, ehuru mitt egentliga speciale inom nordiska språk redan då
var isländska. Geijer invigde sina elever inte bara i landsmålsalfabetet och
dess ofta nog besynnerliga fonetiska krumelurer utan också i uppteckningsarbetets mänskliga sida, i kontakten med sagesmännen och den då för tiden
svåra konsten att få dem att berätta naturligt. Det var ur det genuina
talspråket som de enskilda orden skulle vaskas fram, det var efter de
genuina berättarna som sägner och folktro skulle upptecknas. Han exemplifierade med minnen och historier från sina egna färder. Och nu långt efteråt kunde man önska att man haft en bandspelare och kunnat ta upp
berättaren Geijer, ty han var en stor berättare med episk bredd och livfullhet
i föredragningen.
Herman Geijer var något av en vildvuxen telning från den gamla bruks.
och lärdomssläkten Geijer, helt okonventionell, stor och kraftig och oftast
klädd i en grå vadmalskostym, precis som på sina vidsträckta vandringar
ute i bygderna. Han var en vacker karl! Under det mörka håret, som delvis
föll ned över pannan, blickade ett par vemodiga, bruna ögon fram, stundom
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liksom forskande och undrande vart det skulle bära hän med medmänniskorna och honom själv i detta förkonstlingens och byråkratiens samhälle,
så helt olika det öppna, enkla och uppriktiga bondesamhälle som han lärt
känna under sina mångåriga strövtåg i ångermanländska och jämtska
bygder — den frihetens tid då han, som han själv uttryckte det, »fick leva
utan klocka och almanacka» men också — kan en minnestecknare tillägga —
göra så många insatser alldeles på egen hand för tillvaratagandet av våra
gamla folkmål och folkminnen. Stationerna på dessa långvariga uppteckningsfärder var vid sekelskiftet Resele, Ådalsliden och Ramsele i
Ångermanland och 1904-1910 Häggsj öns och Nordhallens byar i Åre socken,
Jämtland.
Geijer hade ett otroligt minne. Han brukade under sina vistelser i byarna
på kvällarna genomgå dagens anteckningar och kunde då ganska exakt i
fonetisk transkription återge sina sagesmäns berättelser på dialekt, som
han sedan kontrollerade under sin vistelse på orten. En stor del av detta
skrev han sedan ner med bläck i Uppsala, varför Arkivet äger ganska många
jämtska texter, svåra att läsa för den oinvigde, men gjorda med den yppersta
akribi och ofta innehållande bygdesägner och folktro och annat folkloristiskt
material av alltigenom förstklassig art.
Geijer var visserligen en utpräglad lingvist och med en sådans fina öra
för uttal, satsmelodi och accenter — etymologier intresserade honom
mindre — men det dröjde inte länge förrän han också på allvar bekantade
sig med folkminnena och till omväxling med »tilljämning och apokope»
också skrev t. ex. »Sägnen om prästdråpet i Rättvik» (1918), en av de mest
djupgående, lokala sägenhistoriska undersökningar som gjorts i vårt land,
och genomförd med kritisk filologisk-historisk metod.
Redan hans mångåriga förtrogenhet med gamla traditionsbärare i mellersta Norrland hade lärt honom, att vad folk på den tiden mest intresserade
sig för och helst ville berätta om, var det övernaturliga. Här kunde man få
både det språkliga och det innehållsliga till skänks! Jfr Geijers egen uppgift
om Häggsjö by i Åre sn i Jämtl.: »I hela byn fanns, utom en skogvaktare,
som var från Värmland, och jag, ingen enda vuxen person som ej upplevat
något 'övernaturligt' och fullt och fast trodde därpå» (Folkminnen och
Folktankar 1932, s. 159). I Häggsjö by kom Geijer vid det tillfället (1904)
att särskilt fästa sig vid de »övernaturliga» händelser som året förut timat i
det s. k. »Frittfjöset» (: Fritiofs fähus) i byn. Med noggrannaste folkloristiska
och fonetiska metod upptecknade han efter en rad personer i byn, som
varit ögonvittnen till händelserna, de relationer de hade att ge, och det
var hans mening att en gång i tiden ge ut detta genuina material — men
det väntar ännu på sin publicering.
Geijer ställde sina krav högt både på sig själv och andra — framför allt
på sig själv. I fråga om uppteckningsarbetet, åtminstone när det skulle vara
av mer omfattande slag, fordrade han stor förtrogenhet med dialekten i det
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område där man skulle arbeta. Språket förde en i närkontakt med människorna i det lilla bysamhället och införde en också på ett djupare sätt i
samhällsgemenskapen, i det vardagliga livet med dess sedvänjor och bruk
och i den folkliga föreställningsvärlden. Man skulle bo i gårdarna och i
sätrama, ej på gästgivargårdar och hotell, och man skulle delta i arbetet
på gårdarna.
Det kan måhända ha sitt intresse för sentida upptecknare att höra hur
en äldre generation arbetade inom mera slutna och avlägsna byar dit ännu
inte massmedia hunnit tränga; på sin höjd fanns där halvveckoupplagan av
Aftonbladet i en eller annan familj! Nu talas det och skrivs så mycket —
och med stora bokstäver — om nödvändigheten av »den sociala kontexten»,
men jag tror att även den äldre generationen, som gjorde djupundersökningar i bygder och byar, kunde konsten att studera problemen i deras
sociala sammanhang, även om de inte uttryckte dem med så fina termer!
Ingen skulle i varje fall kunna förebrå Geijer för att inte ha begripit de
interna och sociala sammanhangen och språket som »kommunikationsmedel* i det svenska bondesamhället, där han levde så många år av sitt
liv. Han hade tidigt gjort anteckningar om sina sagesmän i Jämtland och
Tröndelagen och planerade mot slutet av sitt liv att göra en serie biografier
över dem. Vill man f. ö. få en föreställning om hur djupt han inträngde i en
isolerad bys liv, kan man läsa den kanske svårtillgängliga men dock mästerliga uppsats, som jag redan citerat: »Traditionsupplösningen och dess konsekvenser» i Folkminnen och Folktankar 1932.
Eftersom det fria uppteckningsmaterialet i så hög grad omfattade folk-
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tro, folksed, folkdiktning, arbetsliv, samfundsliv m. m. försåg Geijer namnet
Landsmålsarkivet tidigt med en undertitel: »Institut för undersökning av
svenska dialekter och folkminnen», därmed markerande ett ganska brett
vingfång för arkivets verksamhet. Detta överensstämde också med vad som
sagts i Kungl. Maj:ts föreskrift för verksamheten 1914, i vilken det först
konstateras att huvudföremålet är dialekterna men tillägges att »i den mån
det låter förena sig med dialektundersökningens planmässiga fullföljande,
skola dock alla tillfällen iakttagas till undersökning av folktraditioner, även när dessa icke äro av rent språkligt intresse»
(spärrat här). Att Arkivets verksamhet på detta sätt fick en vidare syftning,
måste räknas Geijer till förtjänst. Här visade han sig både vidsynt och
framsynt.
Under hans tid tillkom nu de många folkloristiska och etnologiska frågelistorna och inte minst Arkivets folkminnesundersökning, som framträdde
som egen avdelning i juli 1928 under ledning av docenten Johan Götlind,
som i juli 1930, då han övergick till Västgötaundersökningen, efterträddes
av docenten, sedermera professorn Åke Campbell. Både de tryckta och de
stencilerade frågelistorna, som täckte stora delar av svensk folkkultur och
folklore, tillförde Arkivet ett oerhört rikt språkligt material som kunde
inarbetas i ordsamlingar och i de regionala ordböckerna, t. ex. Dalmålsordboken, och därtill bli grundläggande material för såväl den etnologiska som
folkloristiska folklivsforskningen.
Ehuru Geijer med hela sin själ var djupt rotad i Jämtland och dess
dialektala förhållanden alltifrån 1904 (och förmodligen även tidigare då han
arbetade på gränsen mellan Ångermanland och Jämtland), blev det för
honom omöjligt att, då han fr. o. m. 1 januari 1914 tillträdde föreståndarskapet i Uppsala, fortsätta sina språkliga undersökningar i Jämtland. I
stället blev nu hans ordsamlingar och anteckningsböcker från Jämtland och
Ångermanland stommen i de norrländska samlingar som införlivades med
Landsmålsarkivet. Av dessa förnämliga samlingar intar Åresamlingen med
sina omkr. 13 000 lappar hedersplatsen som Arkivets kvalitativt finaste och
mest fulländade samling.
Till Geijers allra främsta tryckta arbeten hör »Några bidrag till frågan
om tilljämningens och apokopens utbredningsvägar» (i SvLm B. 18, 1921),
som jag minns att han gav mig i korrektur försommaren 1921, då jag skulle
anträda min första uppteckningsresa i Hälsingland. Det var emellertid att
tro mig om för mycket! Ty både ämnet och framställningen var alldeles för
svårtillgängliga för mig då. Det var först långt senare som jag kom att
läsa den fullmatade avhandlingen; om det mäktiga intryck den gjorde på
mig kan läsas i SvLm 1941. Då jag för någon tid sedan frågade en av våra
främsta specialister på tilljämningen om, vad han ansåg om den, svarade
han, att den avhandlingen är fullkomligt grundläggande.
Geijer kunde ibland vara mycket deprimerad och höll sig då i regel
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hemma. Reglementets bestämmelse att vissa arbeten, om så erfordrades,
kunde utföras på annan plats än institutionen, var bra att ha, och alldeles
särskilt när det gällde föreståndaren, något som jag själv även kunde
profitera av, då ärenden måste beredas i lugn och ro och ej i den livliga
miljö som alltid en levande institution utgör och måste utgöra. Men för
Geijers del sammanhängde nog detta också mycket med det svårmod och
den disharmoni som stundom kom över honom i vissa situationer. Han ger
i sitt avskedstal 1938 många antydningar om sitt sammansatta väsen. Han
talar t. ex. om hur samarbetet mellan honom och andra brustit, hur den
ömsesidiga tillgivenheten »haft sina kriser» och hur hans skötesynd inte
varit vreden utan snarare hans »negativa inställning». Han antyder också
att något kan ha dröjt kvar av hans »världsfrämmande ungdoms natur».
Många hade förvisso sina prövningar i samarbetet med Geijer. Ett ärende
kunde lätt fastna hos honom, ett korrektur likaledes och förorsaka den som
berördes svåra olägenheter, ja, kval — men vederbörande fick lära sig att
resignera och acceptera Geijer sådan han var. I all synnerhet kom dessa
dröjsmål och denna ovisshet om vad som skulle beslutas till synes i redigeringen av Svenska Landsmål (SvLm).
Efter J. A. Lundells död den 28 januari 1940 gav sterbhusdelägarna Herman Geijer full frihet att ordna med tidskriftens utgivning som han ville,
3 — 782471 Sv. Landsmål 1978
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bara den inte lades ned. Tidskriften hade grundats av J. A. Lundell 1878
och han hade själv i över 60 år varit dess ägare och redaktör. Geijer fattade
nu det mycket kloka beslutet — med styrelsens sanktion — att den skulle
bli Arkivets och landsmålsforskningens eget organ med oförändrat vidsträckt innehåll, så att den omfattade dialekterna och folklivet i dess helhet. Årgångshäftet 1938 hade redigerats av Lundell ensam och utgivits av
honom, årgångshäftet 1939 hade utgivits av Geijer 5.4.1941, då Lundell
sedan mer än ett år var död, men med både Lundells och Geijers namn på
titelbladet. Först i och med färdigställandet av årgångshäftet 1940, som
utkom 1.6.1943, fick titelbladet den undertitel som Geijer och styrelsen
beslutat redan våren 1940: »Tidskrift grundad 1878 av J. A. Lundell. Utgiven med understöd av statsmedel av Landsmåls- och Folkminnesarkivet i
Uppsala genom Herman Geijer.» Detta blev det enda årgångshäfte som
Geijer ensam utgav.
Då årg. 1941 sedan skulle iordningställas föll det på min lott att göra
detta hösten 1943, efter Geijers död, och tillika att för tidskriften författa
minnesteckningen över Geijer, som insattes i häftets början och inleddes
med ett utomordentligt fotografi, taget av Dr Erik Modins son artisten
Gunnar Modin vid Geijers sista besök i Multrå prästgård i februari 1943.
Årgångshäftet 1941 med tillhörande bilagor utkom i april 1944 och redan
samma år, den 9 december, kunde nästa årgångshäfte 1942 med sina bilagor presenteras. Genom den efterföljande dubbelårgången 1943-44, som
i sin helhet (374 ss.) och med alla bilagor utkom under 1945 kunde jag och
mina medhjälpare anse tidskriftens fortbestånd säkrad. I all synnerhet bidrog härtill den omständigheten att professor Björn Collinder 1943 (sedermera vår styrelseordförande) med särskilt lotterimedelsanslag — och med
styrelsens och föreståndarens tacksamma godkännande — kunnat bilda en
särskild avdelning för lapska dialekter och folkminnen vid Arkivet. Detta
samarbete gjorde, att redaktören för tidskriften kunde mottaga mycket
värdefulla bidrag till årgångshäftena 1941, 1942 och 1943-44 av Collinders
medarbetare Carl Johansson i Gällivare, Harald Grundström i Jokkmokk
och Israel Ruong i Arjeplog-Uppsala. Betydande bidrag till både svensk
och lapsk dialekt- och folklivsforskning ingår sålunda i dessa ganska snabbt
frambragta årgångar.
Geijer var visserligen i den del av det forcerade redigeringsarbete, som
han kunde personligen ägna sig åt under sina sista levnadsår, en ovärderlig
tillgång genom sin förtrogenhet med Lundells redigeringsprinciper och intentioner med tidskriften men kunde icke omställa sig till någon sorts brådska
eller full insikt om att det var fara i dröjsmål. Han ville gå på djupet med
Lundens verk och förklara utgivarens mening med hela detta väldiga
magasin av det mest skiftande innehåll inom svensk folkmåls- och folklivsforskning, och han gjorde därför en mäktig uppsats på närmare 40 ss.,
kallad »Efterskrift till hittills utgivna delar av Svenska landsmål och Svenskt
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folkliv». Den kostade honom både tid och möda, och då den synes ha blivit
fullt tryckfärdig först på nyåret 1941 fördröjde den väsentligt publiceringen
av redan uppsatta delar till årgångshäftet 1939, där den skulle ingå. Men
den är den fullständigaste och pålitligaste redogörelse som finns rörande den
numera hundraåriga tidskriften. Om det är någon som i våra dagar har tåla-

mod och förmåga att genomtränga den verkligt täta framställningen, så får
vederbörande en djup kunskap i den invecklade men dock så innehållsrika
tidskriftens uppbyggnad, dess bandserie, dess bihangsserie, dess B-serie och
dess årgångshäftesserie — och inte bara i detta utan också i omgrupperingar,
stilsorter, anslag, sedan gammalt liggande korrektur, planer för följande årgångar m. m.
Hela denna undersökning tog, som sagt, en orimligt lång tid, men än
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värre var det, att Geijer måste ägna en så avsevärd del av sina sista krafter
åt avslutandet av Bd IX, Lundens systrars stora samling av Folkminnen
från Kläckeberga och Dörby, som Lundell själv hade tagit hand om utgivningen av. Tryckningen hade pågått sedan 1887, och den första delen
av nionde bandet var utgiven 1889-1936, men nu återstod en liten efterskörd som skulle bilda IX.2., till vilken 125 ss. förelåg i korrektur. Här fann
nu Geijer en till samlingen hörande text i manuskript, »Svente Jämmer»,
som erbjöd honom så stort intresse inte för innehållets skull, ty det var
tämligen enahanda och mycket banalt, utan för att uppteckningen förelåg
i olika fonetiska versioner, varav en fullständig var av Lundells hand. En
version (A) hade enklast möjliga landsmålsalfabet utan accenter och sandhibågar, medan de två andra versionerna (B och C) hade meningarna grupperade i vissa fonem eller ljudmassor alltefter huvudaccentens läge. Detta
befanns vara ett intressant studium i Lundells experimenterande med
landsmålsalfabetets utveckling — så intressant att denne »Svente Jämmer»
(egentligen en bedrövlig figur, Sven Andersson i eklingstorps by i Förlösa
sn) fick bli representerad inte bara i landsmålstryck med översättning
(version A) utan också i facsimiletryck av handskrifterna, version A delvis,
version C fullständigt (pl. 1-IV). Dessutom gav detta anledning till en tiosidig exkurs av Geijers hand om accentbeteckningen i uppteckningarna.
Medan detta pågick hade vi hunnit ett gott stycke in på 1943, och denna
bilaga gällde den årgång som Geijer ensam skulle göra färdig, nämligen
1940. Nog tyckte vi att det såg hopplöst ut att få »Landsmålen» på fötter
igen. Men värst av allt tycktes oss vara att denna unika begåvning Herman
Geijer skulle sitta och slita med Svente Jämmer från Kalmar län i stället
för att avsluta sitt arbete i Jämtlands län!
Men sådan var nu Geijer och däråt var intet att göra! Det hände under
mina första år att jag någon gång i Landsmålens ärenden kunde underteckna ett brev »Din bedrövade vän D. Sk», men i allt som inte rörde tidskriften hade vi ett utmärkt samarbete. Geijer var visserligen en detaljernas
man, men han var också framsynt, kunde kämpa och kunde se i stort. Och
utan denna förmåga att se framåt, att energiskt ta ett samlande grepp
kring folktraditionerna hade han aldrig lyckats bygga upp den stora institution som numera heter Dialekt- och Folkminnesarkivet.
Den personal jag mötte vid Arkivet i september 1940 var mig till stor del
bekant från 20-talet. Förste arkivarierna hette då »medarbetare i lönegrad
Eo 26» (Lars Levander, den andra tjänsten vakant efter Johan Götlinds
död våren 1940) och arkivarierna »medarbetare i lönegrad Eo 21» (D. 0.
Zetterholm, Erik Holmkvist). Den ende som då hade titeln »arkivarie»
var den tjänsteman i Eo 21, som förestod expeditionen. Han kallades
»arkivarie och expeditionsföreståndare» (Manne Eriksson). Det var först
1944, som titlarna officiellt ändrades fr. o. m. 1 juli, så att »medarbetarna»
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blev »förste arkivarier» resp. »arkivarier» och föreståndaren »arkivchef». På
löneplanen stod också 1940 en amanuens i lönegrad Eo 18, med tjänstgöring på folkmirmesavdelningen (Julius Ejdestam), samt ett arkivbiträde
i Eo 8 (Dagmar Holmkvist) och ett i Eo 7 (Ella Odstedt) och slutligen två
kontorsbiträden i Ex 4 (Carin Hedblom, Gunvor Wennström, sedermera
Björklund). Dessutom fanns en arvodesbefattning, vars lön bestämdes av
Kungl. Maj:t, och den var tilldelad föreståndaren för folkminnesavdelningen
docenten Åke Campbell. Under budgetåret 1940-41 kunde också en extra
amanuensbefattning inrättas för Richard Broberg på folkminnesavdelningen på grundval av de smärre anslag vi fick från stadsfullmäktige i vissa
städer för undersökningar av städernas traditioner. Jag vill minnas att
Richard Broberg i början hade 350 kr. i månaden!
För att börja med den äldste av dessa medarbetare, fil. doktorn Lars
Levander (1883-1950), så var jag ju vid min återkomst till Uppsala en
smula undrande, hur denne särling och väldiga arbetsmänniska skulle uppfatta mina försök att få insyn också i hans arbete. Skulle jag över huvud
taget lägga mig i vad han gjorde? Jag kände honom sedan 20-talet, men icke
närmare, och jag var förtrogen med åtminstone första delen av hans stora
verk om Dalmålet, som jag t. o. m. haft med mig på Island hösten 1926.
Men från 20-talets arbete på Landsmålsarkivet minns jag mest hans skarpa
tunga och ironiska kommentarer och hans förskräckelse över att bli störd
med någon fråga.
Jag behövde emellertid alls icke göra mig några bekymmer! Han kom in
till Arkivet från sin gård i Knivsta (han bodde alltid ute på landet) och
framlade öppet och uppriktigt sin arbetsordning: han var van att i avskildhet på landet få arbeta med sina manuskript och endast en gång i veckan
komma in till institutionen för vissa kontroller o. dyl., och han ville fortsätta med detta även under min tid. Detta var ju precis vad jag själv
som lexikograf i Lund hade fått göra, och jag förstod honom innerligen
väl. Vidare ville han — just på grund av mitt ordboksförflutna — att vi
skulle diskutera vissa ordboksartiklar och att han i skriftliga veckorapporter skulle, förutom arbetsläget för sig och sin medarbetare Stig Björklund, ange de ord som skulle särskilt skärskådas. För min del var jag bara
glad över att på detta sätt få anknyta till min tidigare verksamhet och
öppnade också med hans gillande och till egen förnöjelse i SvLm 1942 en
särskild avdelning »Från Dalmålsordboken». Under terminerna fick jag
regelbundet hans veckorapporter, och ända fram till hans död (i april 1950)
fick jag också värdefulla bidrag till avdelningen »Från Dalmålsordboken»,
i vilka också Stig Björklund medverkade.
Levander var sedan våren 1940 i full färd med att utarbeta det grundläggande manuskriptet till Dalmålsordboken, som sedan skulle tryckas.
Redan tidigt bad han mig läsa och kritisera det ganska stora parti som
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Fil. dr Lars Levander 1943.

gällde draga. I huvudsak hade han följt Östergrens uppställning av betydelserna i Nusvensk Ordbok. Detta föranledde många och intressanta
diskussioner mellan oss. För min del kunde jag ju icke gå med på annan
uppställning än den betydelsehistoriska, som vi tillämpade i SAOB. Det
dröjde ej länge förrän Levander klart insåg att SAOB:s metod var den
bättre. Han började skriva om hela det parti av sitt manus, som då var
färdigt, och i allt följa SAOB:s system i fråga om artiklarnas uppställning,
uppslagsord, förkortningssystem, etymologiska hänvisningar m. m. Detta
behövde han aldrig sedan ångra, efter vad han försäkrade mig. Från
Arkivets sida gjorde vi vad vi kunde för att underlätta omställningen.
Bl. a. skaffade vi den stora engelska Oxford-ordboken, ty vi visste att efter
några år skulle Levander vara i fatt SAOB, och då var just den ordboken
bra att ha, eftersom den ifråga om betydelsehistorisk uppställning var ett
av de mönster som SAOB följde.
Levander hade icke bara en enastående arbetsförmåga, han hade också
en klar, ja, jag skulle vilja säga lysande intelligens och ett brett intresseregister, som gjorde honom särskilt lämpad att omfatta allmogekulturen
nära nog i dess helhet. Han var både språkforskare och etnolog, det senare
i bemärkelsen utforskare av den materiella och sociala folkkulturen. Folkets
tro och diktning intresserade honom däremot mindre, även om han på det
området gjorde en mästerlig insats genom sin uppsats om rå (mytiskt
väsen) 1923 och rättade till en diskussion, som höll på att gå alldeles snett.
Om hans andra häpnadsväckande stora, sakligt-språkliga verk rörande övre
Dalarnas bondekultur må det tillåtas mig att hänvisa till Valter Janssons
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Det var trångt i arkivsalen i Carolina. På bilden 1:e arkivarierna Stig Björklund och
Richard Broberg.

fina nekrolog i Gustav Adolfs Akademiens Minnesbok 1957 och mina egna
karakteristiker inte bara i SvLm 1951 utan också i Vitterhetsakademiens
Årsbok 1951.
Helt personligt vill jag bara tillägga att vi hade ett ypperligt samarbete
och att jag många gånger sörjde över att på grund av allt annat som föll
över mig under 40-talet — administrativt och vetenskapligt — inte få
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1:e arkivarien Manne Eriksson i sitt arbetsrum på Landsmålsarkivet i Carolina.

mera tid över för Levanders verk, som nu lyckligen fullföljs av Stig Björklund och som hör till Arkivets allra viktigaste företag.
En annan central gestalt i Arkivets verksamhet, då jag kom dit, var
Manne Eriksson (1895-1974). Han hade som arkivarie och expeditionsföre-

ståndare varit Geijers högra hand sedan 1927 och fr. o. m. 1 december
1938, då Geijer avgick med pension, haft styrelsens förordnande att uppehålla den lediga föreståndarebefattningen till dess den blivit i vederbörlig
ordning återbesatt. Detta kom att dröja länge, och, som jag inledningsvis
sagt, höll det ju på att gå så på sluttampen, att Kungl. Maj:t på grund av
krisförhållandena övervägde att sätta tjänsten på fortsatt långtidsvikariat,
varigenom besparingar kunde göras. Manne hade alltså ingen anledning
att hälsa min utnämning med särskild tillfredsställelse. Men som den fina
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och lojala människa han var, lät han aldrig med ett ord eller en min antyda
att han ogillade utnämningen. Det var snarast jag som var generad över att
ha undanträngt den mycket förtjänte hedersmannen från den befattning
han i grund och botten velat ha.
Då Manne Eriksson i december 1940 utnämnes att från 1 januari 1941
vara medarbetare i lönegrad Eo 26 (på den efter Johan Götlind lediga befattningen) skedde detta med samtidigt vakanssättande (utan vikarie) av
hans Eo 21-befattning som arkivarie och expeditionsföreståndare. Därigenom vann Kungl. Maj:t den »besparing» som man å tout prix tidigare
tänkt sig i löneplanen för Arkivet budgetåret 1940-41, och det dröjde
sedan till 1944 innan vi fick den vakansen fylld och då med Folke Hedblom som »expeditionsföreståndare». Det var i och med tillkomsten av den
nya nomenklaturen för befattningshavare vid Arkivet som detta skedde.
Då blev Åke Campbells arvodesplats en förstearkivarie-tjänst i Eo 26 och
Manne Erikssons gamla arkivarie-tjänst en co-tjänst i lönegrad 21. På detta
sätt fick vi på stat 3 förstearkivarie-tjänster och 3 arkivarietjänster.
Om Manne Eriksson har Folke Hedblom med rätta sagt i karakteristiken
av hans gärning (SvLm 1974) att han personifierade Landsmålsarkivet. På
något sätt blev han för mig en tidlös gestalt, ett slags Arkivets goda och
beständiga genius, som alltid fanns där och som bakåt representerade den
gamla friska pionjärtiden från Geijers första decennier men samtidigt på ett
så mjukt och självklart sätt accepterade den fortsatta utvecklingen på det
gamlas grund. Själv var han också en boren sagesman, liksom sprungen
ur uppländsk jord, och med på egen erfarenhet grundad kännedom om uppländskt arbetsliv och språk. För mig var han också »urupplänningen» som
så intimt hörde samman med själva landskapet och som — efter vad han
själv berättat — blivit väckt till insikt om det forskningsfält han hade
omkring sig, då han en gång som ung studerande hade, sittande på Östervåla kyrkas bogårdsmur, hört von Friesen tala om Upplands runstenar.
Det var väckelsen till ett framtida liv i forskningens tjänst. Landskapet blev
också i eminent grad hans studiefält — såväl det forntida och medeltida
som det sentida. Man kan ännu med det livligaste intresse läsa hans vetenskapliga debutarbete »Bondeliv i norra Uppland vid mitten av förra århundradet» (1925), och man måste säga sig, att det med sin dialektala
terminologi och de egenhändigt tecknade bilderna och tagna fotografierna
är ett klassiskt arbete i svensk etnologi. Det företecknade också hans
blivande vetenskapliga gärning, som företrädesvis kom att ägnas åt etnologisk språkforskning och åt uppländska dialekter.
Men Manne var — som redan Folke Hedblom framhållit i sin magistrala
minnesteckning — en mångsidig begåvning med breda kunskaper. Och han
hade dessutom en annan egenskap: hjälpsamhet.
Den som kanske mest av alla fick erfara det sistnämnda var undertecknad. Han ställde sig genast vid min sida, då jag kom till Arkivet och
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måste ta itu med många praktiska problem, som gällde Svenska Landsmåls
framtid och icke minst förvaringen av det väldiga lagret av tidskriften.
Det visade sig då, att Manne sedan mitten av 30-talet var djupt förtrogen
med SvLm och Lundells utgivningsprinciper och hela den labyrint som tidskriften faktiskt utgjorde. Vi måste visserligen rätta oss efter Geijer, som
var redaktör och var Lundells efterträdare som sådan, men inte minst
luckorna i tidskriften, som inte var fyllda i en handvändning, och de
ekonomiska frågorna måste diskuteras av Manne och mig gemensamt och
planer smidas för framtiden. Manne hade nog varit den rätte att efterträda
Geijer som redaktör för hela tidskriften 1943, men då den skulle ges ut som
en hela Landsmåls- och Fo1kminnesarkivets tidskrift ansågs det lämpligast,
att jag stod med mitt namn på titelbladen (även bilagornas). Manne och
jag delade emellertid upp det så, att jag under de närmaste åren svarade
för årgångshäftena fr. o. m. 1941 och sökandet av de penninganslag som i
hög grad behövdes för att sanera ekonomien, och han för fyllandet av
luckorna i både bandserien (Bd III och IX) och B-serien. I fråga om Bd III
hade vi utomordentlig hjälp av professor Gunnar Hedström i Lund och
fil. dr Ingemar Ingers. Beträffande Bd IX läste Manne korrektur på ss.
1-125 i IX: 2 men kunde tyvärr ingenting göra i fråga om de följande
sidorna, på vilka bl. a. Svente Jämmer grundligt skärskådades av Geijer.
Även i fortsättningen blev Manne min hjälp och mitt stöd i fråga om allt
som gällde tidskriften — liksom i så mycket annat! Beträffande det ekonomiska var den berömde sinologen Bernhard Karlgren — då sekreterare i

Pionjärer i Landsmålsarkivets verksamhet

43

Humanistiska Fonden och en gång lärjunge till J. A. Lundell — mitt ovärderliga stöd under 40-talet.
Vad jag från min sida till att börja med kunde göra för Manne, det var
att bereda honom så många arbetslättnader som möjligt, för att han äntligen
skulle kunna avsluta sin stora språkligt-etnologiska doktorsavhandling
»Hjäll och Tarre». Den framlades i december 1943 efter att ha varit under
arbete under många år men inte kunnat fullbordas på grund av allt det
myckna interna arkivarbete som den alltid plikttorgne Manne hade ålagt
sig eller ålagts.
När jag nu ser tillbaka, kan jag inte tänka mig någon mer idealisk medarbetare vid Arkivet än Manne Eriksson: han kunde vetenskapligt se ut
över hela den mångförgrenade verksamheten, och som personlighet var han
en klippa!
Då Geijer 1930 måste se sig om efter en efterträdare till Johan Götlind
som föreståndare för folkminnesavdelningen, föll hans blick på fil. doktorn
Åke Campbell (1891-1957). Campbell var då folkhögskolelärare i Fristad i
Västergötland, hade fått sin akademiska utbildning i Lund och disputerat
i Uppsala i januari 1929 (med Sigurd Erixon som fakultetsopponent) på en
avhandling om »Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet. Etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar etc.» (tr. 1928). Avhandlingen fick väl inte det betyg som Campbell önskat för att ernå docentur, men den har sedan — främst genom kulturgeografernas intresse för
verket — visat sig vara ett pionjärarbete. Vad Campbell ville visa var i
korthet sagt, att vissa kulturformer var avhängiga av vissa bestämda slag
av naturområden — en tes som han senare lyckosamt fullföljde i »Kulturlandskapet» (1936) och i »Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott»
(1948).
Campbell sattes nu av Geijer främst på uppgiften att vidare utveckla
folkminnesavdelningen — där Johan Götlind gjort viktiga förarbeten —
till en självständig enhet inom Arkivet. Lotterimedel fanns för ändamålet,
medarbetare kunde anställas, insamlingsarbetet intensifieras och frågelistor
tryckas eller stencileras samt arbetet vid det tidigare upplagda sakregistret
— en nyckel till alla Arkivets samlingar — med kraft och koncentration
fortsättas av först Ella Odstedt, sedan Gerda Grape.
Jag hade det bästa samarbete med Campbell, då jag kommit till Arkivet
och även senare då min tjänst förenats med professur vid universitetet. Han
hade blivit docent i nordisk etnologi 1938, fick professors namn 1952 och
ledde från 1948 den högre undervisningen i nordisk etnologi inom det stora
ämne som folklivsforskningen blivit efter sammanslagningen av de två
ämnena folkminnesforskning och etnologi.
Han var i de yngre åren en fysiskt mycket rörlig man och hade för vana
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att cykla omkring i de svenska landskapen och göra sina studier och iakttagelser rörande bebyggelse och natur ofta med tankarna kretsande kring
de problem som under ungdomsåren — helt fritt från etnologiskt skoltänkande — sysselsatt honom, nämligen hur naturförhållandena i de gamla
bondesamhällena också utgör grundvalen för hur själva samhället skapas,
byggnadsmaterial utvinnes, byggnadsformer växer fram, stängseltyper utvecklas, och närings- och samfundsliv ordnas. Denna kulturgeografiska
etnologi, som i grunden mest tilltalade honom, krävde mycket av studier i
fältet, och före andra världskriget for han också Europa runt på cykel, ja,
han kom till och med ner i Nordafrika på cykel genom Spanien. Själva
landskapet blev kärnan i Campbells etnologi (kulturlandskapet, fäbodväsendets landskap, jakt- och fångstlandskapet, nomadlandskapet).
Campbell hade en mycket mångfacetterad begåvning, var initiativrik och
intellektuellt rörlig, men kanske verbalt något yvig och krävande att lyssna
till. Även på andra områden än den kulturgeografiska etnologiens hade han
frågor att lägga fram och ventilera, t. ex. om »Fot- och benbeklädnad hos
allmogen i Norrland» (1948) och om brödets och brödbakningens historia i
Sverige (1945), det sistnämnda ämnet — ursprungligen publicerat i SvLm —
till sist växande ut till en mäktig monografi: »Det svenska brödet. En jämförande etnologisk-historisk undersökning» 1950, tryckt med understöd från
Sveriges Bageriidkareförening. Campbell var en flyhänt och flitig skribent,
som producerade sig på många områden inom svensk och jämförande folklivsforskning.
För folkminnesavdelningens framväxt och gestaltning utåt kom han att
betyda oerhört mycket, dels genom att han genom sina resor, konferenser
och studier utomlands lyfte upp hela verksamheten på internationell nivå,
dels — vilket sammanhänger med det förra — genom att han blev en föregångsman inom kartläggningen av etnologiska och folkloristiska företeelsers utbredningsområden i Sverige. Framför allt genom Arkivets tidiga
förbindelser med Dublin — och där speciellt med professor S6amus Ö Duilearga (som studerat i både Lund och Uppsala) och Seån Ö Stlilleabhåin (som
också studerat i Uppsala) — kom Campbell tidigt i kontakt med irisk folkkultur. Redan 1934 var han ute på sin första irländska resa, och frukten
härav blev en studie »Irish fields and houses. A study of rural culture»
(1935) — på sätt och vis ett fullföljande av »landskapsetnologien» på främmande mark. Även det följande året besökte han Irland på uppdrag av
Irish Folklore Commission för undersökning av byggnadskulturen, gjorde
fotografier och ritningar, som följande år utställdes i National Museums
lokaler. Hans arbeten på Irland blev av grundläggande betydelse för den
irländska etnologiens och museivetenskapens vidare utveckling. I synnerhet har hans arbete »Notes on the Irish house» (1937) framstått som ett
pionjärarbete. Det är där han bl. a. redogör för »clochitnen», en karakteristisk bikupeliknande liten stenbyggnad med överkragningsvalv och sanno-
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likt med anor i förkeltisk tid. Han sattes även i tillfälle att besöka Hebriderna och Skottland, och från dessa färder föreligger en intressant men ej
helt fullbordad rapport i »Keltisk och nordisk kultur i möte på Hebriderna»
(1944).
Campbell var ej heller overksam på det folkloristiska arbetsfältet. Han
var väl bevandrad i de olika arkivens samlingar av hithörande material, och
skrev då och då uppsatser i folkloristiska ämnen. När så under 30-talet
olika karteringsprojekt diskuterats internationellt, och därefter det andra
världskriget kom och omöjliggjorde det europeiska samarbetet, koncentrerades arbetet på framför allt åstadkommandet av en atlas över svensk folkkultur, i princip beslutad redan 1937, men då tänkt som ett nordiskt samarbetsprojekt under Kungl. Gustav Adolfs Akademiens ledning. Till redaktör för den folkloristiska delen utsågs Åke Campbell. Under 40-talet och,
så länge han orkade, under 50-talet var Campbell ledare av detta arbete.
Han var en utomordentlig tecknare, hade estetisk smak — vilket bl. a. hade
betydelse för de s. k. legendtecknen — och hade lätt för att samarbeta med
människor och få dem att känna något av hans egen entusiasm. Han skrev
själv utkast till en rad artiklar med tillhörande kartor men hade också
mycket annat att sköta som ledare av folkminnesavdelningen och som biträdande lärare i nordisk etnologi vid universitet. Bland hans bästa medhjälpare vid Arkivet fanns emellertid en, som han på ett relativt tidigt
stadium kunde inviga helt och oförbehållsamt i sitt material, i sina ämnen
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och utkast för en folkloristisk atlasdel, och det var Åsa Nyman, senare
hans efterträdare som föreståndare på folkminnesavdelningen. Hon var en
vetenskapligt tränad folklorist och var den rätta att överta det tunga
arbetet efter Campbells död. På nyåret 1977 kunde hon också till Arkivets
och Akademiens stora glädje presentera den folkloristiska delen av Atlas
över svensk folkkultur II: 1 (kartor), 2 (kommentar).
Åke Campbell var en idéernas man och blev lätt entusiastisk inför nya
projekt både i Sverige och utomlands. Men det tunga och tålmodiga arbete
som krävdes för ett projekts genomförande var inte hans starka sida. Då
han hade den goda vanan att alltid hålla mig underrättad om sina planer
och hörde till dem som flitigast »föredrog* i mitt mottagningsrum, gjorde
detta, att jag fick en mycket klar bild av hans livliga ingenium och dess
breda intresseregister. Ibland, ja, kanske oftast, gällde det goda idéer, som
vi hade möjligheter att realisera, men det kunde också bli fråga om sådant,
som var för klent underbyggt för att kunna förverkligas med tanke både
på tid och arbetskraft och ekonomiska resurser. Om han riktigt tänkt igenom
allt det slitsamma och tidskrävande arbete som Atlas-verket drog med sig,
är jag ännu inte riktigt säker på. Men till sist blev det i alla fall, ehuru
starkt beskuret, en plym i hatten på folkminnesavdelningen.
Campbell var först och främst etnolog. Han hade en praktisk-visuell begåvning och därför också sinne för linjer, proportioner, detaljer i fråga om
landskap och byar, byggnadstyper och konstruktioner, härbren och alla
slags stolpbodar, stängsel och höhässjor, båttyper och brödtyper, klädsel
och kläder m. m., allt skådat och uppfattat i sitt historiskt-genetiska miljösammanhang och ofta skickligt fångat med kameran eller tecknat med hans
egen artistiska hand. Han var fylld av verksamhetsiver och produktionslust,
var lycklig i sin gärning och en god och glad medarbetare på Arkivet och
ute i fältet.
Till Arkivets allra förnämsta vetenskapliga begåvningar hörde Ella Odstedt (1892-1967). Att hon kom till Arkivet vittnar återigen om Herman
Geijers intuitiva förmåga att fånga upp begåvade och för verksamheten
djupt och varaktigt intresserade personer och knyta dem till institutionen
antingen som »ortsmeddelare» eller som permanenta medarbetare. Efter att
ha fått pröva sig på både dialekt- och folkminnesuppteckningar åt Arkivet
under två år blev Ella Odstedt anställd vid institutionen från hösten 1927
av Herman Geijer. Det mycket anspråkslösa arvode, som då kunde komma
ifråga, var henne nog, bara hon fick intränga i forskningens värld. Något
bättre blev det väl senare, men hon nådde lönemässigt aldrig högre upp än
till kontorists lönegrad, inte ens som promoverad filosofie doktor (1955).
Folke Hedblom har redan på ett så ypperligt sätt karakteriserat Ella Odstedt i SvLm 1967 att det kan synas helt onödigt att i mina minnesanteckningar här ytterligare säga några ord, men jag hade ju ganska mycket
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med henne att göra, och en så ovanlig, intellektuellt utrustad människa
lockar faktiskt till vissa funderingar över vad vetenskaplig begåvning är för
någonting.
När Ella Odstedt kom till Arkivet hade hon en fond av kunskaper med
sig om allmogelivet i Ångermanland, som ingen kunde ta ifrån henne, för
det var upplevat och tillhörde hennes egen erfarenhetsvärld. Genom sina
farföräldrar, som uppfostrade henne, blev hon ett med Arnäs-bygden. Hon
levde folkets eget liv däruppe under många år — men någon högre skolutbildning fick hon aldrig. Hon var och förblev autodidakt. Men hon är ett
lysande exempel på att även en sådan kan utvecklas inom sitt område till
en forskare av verklig kvalitet.
Jag föreställer mig att läshungern redan från barndomen var mycket stor
och pockade på att bli tillgodosedd vid sidan av alla de kunskaper som
förmedlades till henne via den muntliga berättarkonsten i hennes farmors
hem och likaledes vid sidan av alla de erfarenheter hon själv gjorde och
funderade över i ett gammalt bysamhälle. Den receptiva begåvningen fanns
där självfallet i rikt mått och fakta kunde lagras likt varven i ishavslera.
Men därjämte måste ha funnits något mera: ett ofta återkommande »varför?»
och lika ofta spörjande: »är det rätt uppfattat?» Det var måhända den
botten — eller åtminstone en del av den — ur vilken en kritisk samling
och sans så småningom växte fram och kom att prägla hennes författarskap.
Snabb uppfattning, klart förstånd och kritiskt sinne utan förlamande
skepticism — det är nog vad man framför allt förbinder med Ella.
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Då jag glad och fängslad läste hennes manuskript till »Varulven» våren
och sensommaren 1943 måste jag mycket noga tänka igenom varje förslag
till rättelse eller tillägg jag ämnade göra, för att jag visste att Ella var så
noga med vad hon skrivit och så känslig för kritik. Ofta kunde det bli
ganska »friska» diskussioner, som till sist bilades med tack och handslag.
T. o. m. Jöran Sahlgren hade respekt för hennes kunskaper och logiska sätt
att argumentera. Hon ventilerade ett par kapitel på Sahlgrens seminarium
i traditionsforskning. Det var framför allt exkursen »Kritisk granskning av
material rörande varulv-järul», som föranledde den hetaste diskussionen, ty
där hade Sahlgren tidigare skrivit en uppsats »Järular och heruler» (1934).
Ella underkände alla som behandlat järulen-varulven (E. Elgqvist, K. Rob.
V. Wikman, N. Lid), inklusive Sahlgren, och menade att hela frågekomplexet var byggt på uppgifter, som var rena konstruktioner. Hon vågade
t. o. m. tala om »vetenskapligt ansvar»! Och efter den mycket skarpa och
livliga diskussionen gav Sahlgren henne rätt — och högaktade henne i
fortsättningen som en av de yppersta forskare vi hade på folktraditionernas
område.
I Dagmar Holmkvists tillägg till professor Hedbloms minnesteckning står
bl. a. följande: »Av Ella Odstedt föreligger vidare i manuskript förarbeten
till en ordbok över textiltermer, omfattande ca 10 000 kort i 8:o med från
hela landet excerperat material ur dialektsamlingar och litteratur.»
Denna samling — förhållandevis okänd — tillkom huvudsakligen under
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40-talet i direkt anslutning till Ella Odstedts arbete som medhjälpare på
textilsidan i Levanders Dalmålsordbok. Men när hon höstterminen 1940
presenterade detta arbete såsom pågående (tillika med varulven) så enades
vi den 20 december om, att detta skulle bli ett särskilt ordboksföretag inom
Arkivet, och omfatta alla de svenska folkmålen, ty något separat lexikon
över detta rikhaltiga ordförråd fanns inte. Jag hade känt behovet mycket
starkt redan under SAOB-tiden. Ella arbetade på detta i många år vid
sidan av allt annat hon skulle göra, men till sist fick hon nog och övernog
av textilforskning i det mycket slitsamma arbetet med »Folkdräkter i övre
Dalarne», hennes verkliga magnum opus på 553 ss., som utkom 1953 i
Levanders serie »övre Dalames Bondekultur» och som numera tillhör sällsyntheterna på bokmarknaden. Den boken bidrog i hög grad till hennes
hedersdoktorat. Men mera inom textilforskningen orkade hon inte med, och
därför blev hennes egen ordbok en torso. Folkdräkterna i övre Dalarna hade
nog sugit musten ur Ella, och hon hade inga jättekrafter till förfogande.
Tvärtom — hon var ofta sjuk och långa tider sömnlös, egendomligt nog
(enligt egen uppgift) under den mörkaste delen av året. Hon fick ganska
fria händer att syssla med vad hon ville efter denna topprestation 1953, och
då valde hon att återvända till uppteekningsarbeten i olika delar av landet.
På så sätt samlade hon åt Arkivet ett mycket stort primärmaterial, varav
endast en del föreligger i renskrift. Det finns all anledning att tro att detta
material hör till det bästa vi har både språkligt och folkloristiskt.
Det vore frestande att i dessa minnesbilder av bortgångna pionjärer inom
Arkivets verksamhet också dröja vid andra personer, som var på sitt vis
4 — 782471 Sv. Landsmål 1978
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Arkivsalen i de nya lokalerna vid östra Ågatan.
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kom att gagna forskningen inom institutionen, bland mecenaterna t. ex.
Nils Danielsen, Uddeholmschefen, och Svante Påhlson, Rottneroschefen.
Dessa båda ädla givare möjliggjorde för oss att sätta i gång den stora
Värmlandsundersökningen 1944. Det var inte minst viktigt för mig att
genom tiggerier under de knappa åren på 40-talet lägga upp nya projekt på
områden, där man redan hade förnämlig expertis till hands på Arkivet.
Och det hade vi också förvisso beträffande Värmland!
Av vetenskapliga pionjärer från 20-talet har jag också mycket levande
minnesbilder av Torsten Ericsson, en vänlig och försynt man med djupa
kunskaper och fint språköra och min instruktör i landsmålsalfabetets användning för Hälsingland, vidare Erik Holmkvist, som jag då samarbetade
mycket bra med, samt Folke Tydgn, en kunnig och på den tiden glad östgötaspecialist och tidvis expeditionsföreståndare på Arkivet. Likaledes står
i ljust minne från dessa tidiga ungdomsår Johan Götlind, en av de verkliga
pionjärerna för den språkliga folkminnesforskningen i vårt land, lika hemma
i Västergötlands folkmål som i dess gamla folkdiktning och samhällsliv,
Uppsalas förste docent i nordisk folkmåls- och folkminnesforskning.
Under läsåret 1920-21 gjorde Geijer också ett fint fynd i Dagmar Jönsson
(sedermera gift Holmkvist). Hon blev Arkivets första dam, dess verkliga
trotjänarinna till livets slut (1973). Ingen hade som hon lärt sig samlingarna
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från de tidigaste urkunderna på 1870-talet till de stora, under detta sekel
invällande ordsamlingarna och folio- och kvartouppteckningarna. Hon höll
reda på allt, både på vad som fanns i Carolina-utrymmena och i de nya
lokalerna vid östra Ågatan. Dagmar var under ungdomstiden ett slags
flaggskepp för hela institutionen, alltid öppen, humoristisk och rättfram och
med en charm, som hon själv var helt omedveten om, då hon handledde
grånade forskare eller unga studenter i användandet av Arkivets samlingar.
För mig blev hon ett ovärderligt stöd även i interna institutionsangelägenheter, då jag återkom 1940. Hon var en ljusgestalt i Arkivets historia!

SumMary
Professor Dag Strömbäck writes about people working at the Uppsala Institute
of Dialect and Folklore Research during the period when ho was its Director.
He was appointed Director in 1940 during the Second World War. At that time,
many of the grants to the Institute were cut for reasons of economy. Professor
Strömbäck had already got to know the founder of the Institute, Herman
Geijer. Although a pronounced linguist, Geijer was greatly interested in folklore
and was weil aware of the social aspect of language. Geijer's versatility was
crucial to the development of the Institute, since thanks to this, the Institute
beeame not only linguistic arehives, but also responsible for collecting information on popular beliefs, customs, poetry, working life, social life etc. It
was also thanks to Geijer that the Institute took over the journal "Svenska
Landsmål" after the death of J. A. Lundell.
The oldest of Strömbäck's eolleagues was Dr Lars Levander, who from the
spring of 1940 worked on the manuseript of the Dictionary of Dialeets of Upper
Dalecarlia, the largest dictionary project at the Institute. Another eolleague
was Manne Eriksson, who had been office manager at the Institute since 1938
and who was of great help to Professor Strömbäck in the publishing of "Svenska
Landsmål" among other things. There was also Åke Campbell, who had been
head of the Folklore department of the Institute since 1930. Campbell was a
man of wide interests. Until his death in 1957 he was, to take an example, in
charge of the publication of the Atlas of Swedish Folk Culture, Part II.
Another of the Institute's ethnologists was Ella Odstedt, whose two greatest
works are "The Werewolf in Swedish Popular Tradition" and "Costumes in
Upper Dalecarlia". Professor Strömbäck also especially mentions Mrs Dagmar
Holmkvist, who worked at the Institute from 1920 until her death in 1973.

Om den nordiska språkvetenskapen
i Sverige för hundra år sedan
Av Lennart Moberg

Vid det andra nordiska filologmötet i Oslo (Kristiania) sommaren 1881 höll
J. A. Lundell ett föredrag »Om dialektstudier med särskild hänsyn till de
nordiska språken».' Lundell inledde sin framställning med en kort karaktelistik av »den nyaste tidens», dvs. 1870-talets, språkvetenskap i förhållande
till de närmast föregående årtiondenas. Språkvetenskapen har blivit mer
kritisk, konstaterar Lundell, den lämnar med en viss resignation metafysiska spörsmål åsido. Den sysselsätter sig mera med »det värkliga språket,
söker komma åt detta bakom de tecken, vid hvilka man förut ej sällan
stannade», och lägger i samband härmed stor vikt vid »studiet af det samtida
lefvande språket». En riktigare uppfattning av ljudlagarnas betydelse och
psykiska faktorers inflytande på språkutvecklingen har kastat ett nytt ljus
över de språkliga företeelserna. Och slutligen: det vetenskapliga studiet av
dialekterna, som tidigare huvudsakligen tjänade nationella och antikvariska
intressen, har fått en helt annan ställning. »I det hela förete dialekterna
inom ett enda språk en så rik utveckling, gifva ämne för ett så mångsidigt
studium af språkets lagar ock villkor, att vår språkätts hela förråd af urkunder knapt bjuder på mycket mera.»
Lundells korta punkter ger en god föreställning om de förändringar som
ägde rum inom språkvetenskapen vid tiden för den nya, »junggrammatiska»
skolans framträdande och genombrott på 1870-talet. Att föredragshållaren
själv räknar sig till den nya skolans män, därom råder ingen tvekan. Naturligtvis fanns andra meningsriktningar representerade bland mötesdeltagarna. Mötets vördade nestor och preses, den frejdade klassikern Johan
Nicolai Madvig, delade inte föredragshållarens höga värdering av dialekterna. För Madvig var tvärtom språkets enhet det väsentliga, »Fxllesskabet
i Midlerne tul Meddelelse». »At der havdes forskjellige Dialekter, bestemte ved
ydre Forhold, var noget i Forhold hertil uvfflsentligt.» Inlägget kom icke
1 Föredraget jämte efterföljande diskussion är tryckt i »Forhandlinger paa det andet
nordiske Filologmede i Kristiania den 10.-13. August 1881, udgivne af Gustav Storm»
(Kristiania 1883). Föredraget är också publicerat i SyLm 111.1 (1881).
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från helt oväntat håll. Klassikerna hade från början varit obenägna att ge
»bidiscipliner» som jämförande språkforskning och nordisk filologi en självständig plats vid sidan av grekiska och latin. Lundell replikerade — »i all
vördsamhet» — att meningsskiljaktigheterna av allt att döma berodde på
olika synvinkel: Madvig såg dialekterna ur nationell och litterär synpunkt,
han själv från »den vetenskapliga sidan». Om vi byter ut »vetenskaplig» mot
»lingvistisk», något som Lundell troligen skulle ha godkänt, blir hans uttalande mindre utmanande. För övrigt hörde knappast anspråkslöshet till den
nya skolans dygder. När hade en ny skola den dygden? Lundells lätta ironi ter
sig harmlös vid sidan av t. ex. Brugmanns junggrammatiska manifest i första
bandet av »Morphologische Untersuehungen» (1878). Utan grund var förvisso
inte självmedvetenheten hos den nya skolans målsmän: ifråga om metodisk
säkerhet och uppnådda resultat lade 70-talet den närmast föregående perioden långt bakom sig. Därmed är inte sagt att Madvigs språksyn i ett
längre perspektiv framstår som mindre »vetenskaplig» än Lundens.
Ferdinand de Saussure skulle sedermera lära oss, att den ene hade betraktat språket som »la langue», den andre som »la parole».
»Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt
folklif» grundades sålunda i en språkvetenskapens brytningstid, samtidigt en
glansperiod med få motstycken i språkforskningens historia. Först några
ord om bakgrunden.
De första årtiondena av 1800-talet hade sett den »moderna», dvs, den
historisk-komparativa språkvetenskapen födas i och med de epokgörande
upptäckterna av Rask, Grimm och Bopp. För första gången hade man funnit
på en säker metod att fastställa språklig släktskap. Avgörande kriterier var
först och främst den grammatiska byggnaden och därnäst förekomsten av
fasta ljudkorrespondenser, dvs, systematiska likheter och olikheter i ljudskicket. Slumpvis valda överensstämmelser gav inget entydigt vittnesbörd
och kunde leda till de mest horribla resultat —det fanns gott om avskräckande
exempel i gångna tiders försyndelser härvidlag. Snart insåg man att variationerna i rummet berodde på historiska förlopp. Språk förändras, och förändringarna sker enligt bestämda regler, som växlar från språk till språk.
Man hade upptäckt språkets lagbundenhet. Med denna upptäckt följde föreställningen om språket som en naturföreteelse, en levande organism med sina
egna lagar och nära nog oberoende av människans vilja. »Sproget er en
Naturgjenstand», förklarar redan Rask, och han drar paralleller med »det
sande Sys~ i Naturen».1 I inledningen till August Sehleichers »Compendium
der vergleichenden grammatik der indogermanisehen sprachen» (1. uppl.
1861-62), komparatisternas bibel för något mer än hundra år sedan, fastslås
att språkvetenskapen är »ein teil der naturgeschichte des menschen» och att
1 Poul

Andersen, »Rasmus Rask», i: »Fra Rask tul Wimmer» (1937) s. 24.
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metoden väsentligen är »die der naturwissenschaften ilberhaupt». Impulserna
kom närmast från biologin och utvecklingsläran.
På sitt sätt typisk för tidens biologiska språkuppfattning är Schleichers
kända framställning av de indoeuropeiska språkens inbördes släktskap i bilden av ett träd: från stammen (det ieur. urspråket) utgår ett par huvudgrenar,
som delar upp sig i ett allt finare grenverk (»Compendium» 1861). Schleichers
stamträdsmodell med dess starka tonvikt på den genetiska språksläktskapen
har under tidernas lopp varit utsatt för kritik — delvis berättigad sådan —
men den torde fortfarande vara den bild som vanligen kommer till användning vid försök till åskådlig framställning av de ieur. språksammanhangen
och den ieur. språksplittringens förlopp.1 Som arbetshypotes vid språkhistorisk forskning har den varit synnerligen fruktbar.
Det var först och främst ljudläran som slog bron mellan språkvetenskap
och naturvetenskap. Böjningsläran gav gärna spekulationen en inriktning
åt det romantiska hållet. Den indoeuropeiska flexionen, som modifierar
ordets betydelse med avljudsväxlingar och suffix, alltså under bevarande av
ordets enhet, uppfattades som något mystiskt, som ett hemlighetsfullt utflöde ur själva ordroten. Flexionen var utvecklingens krona, de flekterande
språken ansågs därför stå högst i fullkomlighet. Ursprungligast och renast
kom flexionen till uttryck i de gamla språken. Böjningssystemets sönderfall i
de nyare språken och den därav föranledda utvecklingen från syntes till
analys var en tillbakagång. För nyssnämnde Schleicher var språkens utveckling mot allt större fullkomning avslutad i och med deras inträde i historien;
vad därefter följde var upplösning och förfall.
Det centrala i den historisk-komparativa skolans språksyn var dock övertygelsen om lagbundenheten hos språkförändringarna, lättast iakttagbar på
ljudlärans område. »Ljudlag» (Lautgesetz) var ett centralt begrepp. Med
Schleicher kom metoden att rekonstruera språkformer (och förse dem med
asterisk), en metod som vi fortfarande anser oumbärlig. Den förutsätter
säker kunskap om lagarna för språkförändringarna.
Kunskap fanns men den var ofullständig. Den uppställda språklagen
stördes som oftast av oregelbundenheter, svåra att förklara. Det var fallet
med själva paradexemplet, den germanska ljudskridningen, Rasks och
Grimms stora upptäckt. Huvudregeln — ie. p, t, k> germ. /, p, h — var
odiskutabel men undantagen besvärande många. Grimm själv såg ingen
annan utväg än att anta att »lagen» aldrig hade varit strikt genomförd, att
vissa ord hade blivit stående vid det gamla, att »utvecklingens ström hade
1 Redan 1872 lade Schleichers lärjunge Johannes Schmidt fram en principiellt helt
ny modell, den s. k. vågteorin, i »Die verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen
sprachen». Den utgår från erfarenheten att språkliga företeelser sprider sig, och denna
spridning jämföres med vågrörelserna efter en sten som kastats i vattnet. Schmidts
»Wellentheorie», som har varit särskilt väl anskriven bland ordgeograferna, baserar sig
onekligen på realiteter som stamträdsmodellen inte beaktar.
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flutit förbi dem». Schleicher anför exempel på got. b, d, g för ieur. p, t, k utan
annan kommentar än att de räknas »zu den unregelmässigen entsprechungen».
Inom vokalläran rådde ytligt sett den allra bästa ordning. Den från Grimm
övertagna läran om de tre urvokalerna a, i, u var förhärskande in på 70talet. Den grundade sig på tillståndet i det mest vördnadsbjudande av de
indoeuropeiska språken, sanskrit. Stöd kunde också hämtas från gotiskan,
som spelade samma roll inom den germanska språkgruppen som sanskrit
inom den indoeuropeiska. Det var svårt att få läran om grundvokalerna
a, i, u att stämma med den språkliga verklighet som mötte utanför sanskrit
och gotiska — främst pockade vokalen e på en plats i systemet —, men
förtrollningen från »det heliga tretalet» var övermäktig. Följden blev att
man ideligen gick vilse i etymologins och ljudhistoriens snåriga terräng.
En rad lysande upptäckter under 1870-talet bragte ordning i indoeuropeiskans historiska ljudlära. Samtidigt fick det något urvattnade ljudlagsbegreppet ett nytt innehåll.
Enligt ljudskridningslagen (»Grimms lag») motsvarades ieur. p, t, k av
urgerm. /, j. , h. Men det var, som redan påpekats, långt ifrån någon regel utan
undantag. I en mängd ord och ordformer hade germanskan i stället b, å, 3.
Den danske språkforskaren Karl Verner löste som bekant problemet i den
berömda uppsatsen »Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung», som år
1876 publicerades i Zeitschrift fiir vergleichende Sprachforschung (band 23).
Verner såg att den germanska växlingen f:b, P:å, h:5 och s :z ( > r) hade
samband med den rörliga (fria) indoeuropeiska aksönten, sådan den bl. a.
kan studeras i fornindiskan. »Verners lag» fastslog följande: de urgermanska
tonlösa frikativorna gick i tonande omgivning vidare till sina tonande motsvarigheter, när den omedelbart föregående sonanten enligt den rörliga (fria)
indoeuropeiska ordaksenten icke uppbar ordets huvudton. Regeln förklarade
egendomligheter som got. bröktr:fadar (båda med ieur. inljudande t), isl.
finna (nn <94): fundinn (nd <nå), sv. slå (got. slahan): slagit etc. etc. Det fanns
inte längre några undantag från den germanska ljudskridningen. »Undantagen» hade passerat det regelrätta stadiet med tonlös frikativa, vilken sedermera tonaliserats enligt en regel som var fonetiskt acceptabel och byggde
på kända språkhistoriska fakta. Samtidigt fick man ny, oväntad kunskap
om den äldsta germanskan: den rörliga ieur. ordaksenten hade levt kvar
efter ljudskridningens andra etapp, och aksentens läge i denna avlägsna tid
kunde bestämmas för de ord som berördes av Verners lag.
Den moderna uppfattningen av den indoeuropeiska vokalismen växte
likaledes fram under 1870-talet. Läran om de tre grundvokalerna a, i, u
hade alltför svagt verklighetsunderlag för att kunna överleva. Som grundvokaler framstod snarare e, o, a — men först efter ett radikalt nytänkande,
som gav de europeiska språken, särskilt grekiskan, vitsord framför de indoiranska som avslöjare av det indoeuropeiska vokalsystemet. Samtidigt fick
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man ett fastare grepp om de viktiga, från det indoeuropeiska grundspråket
övertagna vokalväxlingar, som redan Grimm kallade för »avljud» (Ablaut).
I detta sammanhang skall i första hand nämnas Karl Brugmanns epokgörande verk »Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache»
(1876), av samma grundläggande betydelse som Karl Verners samma år
utgivna arbete. Mycket viktiga bidrag — fortfarande under 1870-talet —
lämnades också av Hermann Collitz och Ferdinand de Saussure, den senare
mera känd som strukturalismens andlige fader.
På den nya skolans program stod studiet av det levande språket, och
med det levande språket avsågs först och främst det naturvuxna språket,
dialekterna. Samtidigt ställdes kravet att studiet av språkliga förändringar
skulle bygga på iakttagelser i det levande språket. Därmed fick fonetiken
eller »ljudfysiologin» en helt annan betydelse än tidigare. Så länge man höll
sig till de gamla språken, dvs, gamla texter, var distinktionen bokstav: ljud
knappast aktuell. Man kunde i praktiken sätta likhetstecken mellan ljudlära
och bokstavslära; man drog sig inte ens för att tala om »bokstavsövergångar», ett uttryck som junggrammatikerna icke utan skäl kritiserade men
gjorde ett väl stort nummer av. Nu var läget ett annat. Det krävdes av
språkforskaren — om ock ibland under protest — att han skulle ha ingående
»ljudfysiologisk» kunskap om de språktillstånd och språkförändringar han
skildrade. Vägen bereddes av naturvetenskapen, framför allt av den österrikiske fysiologen E. W. Bröcke och hans banbrytande »Grundziige der
Physiologie und Systematik der Sprachlaute» (1856). Samtidigt med andra
upplagan av Briickes arbete kom Eduard Sievers »Grundzöge der Lautphysiologie» (1876), som fick en enorm betydelse för det fortsatta fonetiska
studiet.
Tre epokgörande arbeten — av Verner, Brugmann och Sievers — såg
dagen det märkliga året 1876. En egendomlig slump ville att August Schleichers för sin tid utmärkta »Compendium» samma år gavs ut i sin fjärde
upplaga, åtta år efter författarens död. Schleichers arbete var då i viktiga
stycken föråldrat.
1870-talets lysande upptäckter var inte frukten av en ny språkteori. Det
nya och fruktbärande låg i en skärpning av de metodiska kraven: större
exakthet i språkbeskrivningen, vunnen genom iakttagelser på levande språk,
striktare tillämpning av den lagmässiga förklaringen till språkförändringarna. Ljudutvecklingens lagbundenhet hade varit ett axiom alltsedan århundradets början, men ett axiom som s. a. s. inte tagits på fullt allvar.
Man hade ständigt måst ta skydd bakom satsen »Ingen regel utan undantag». Verner hade visat att man kunde vända på satsen: »Inget undantag
utan regel». Tiden var mogen för en proklamation av tesen om ljudlagarnas
undantagslöshet. Den kom från den berömda lingvistkretsen i Leipzig, i
tryck första gången år 1876 genom den kände slavisten August Leskien,
som några få år senare skulle bli Adolf Noreens lärare. De undantagslösa
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ljudlagarna var den ena principen, den fysiologiska, i junggrammatikernas
lära om språket och dess förändringar. Den andra var analogin, som gav
den nödvändiga kompletteringen på det psykologiska planet. Kring dessa
frågor uppstod en diskussion, som kom att sträcka sig långt utöver det tidsavsnitt som här är aktuellt.
Förflyttar vi oss till Sverige och tar i betraktande perioden från 1800talets mitt till ett stycke in på 1870-talet, möter oss från början en dominerande gestalt, bibliotekarien vid Kungl. biblioteket Johan Erik Rydqvist,
grundläggaren av den svenska historiska språkforskningen med det storartade verket »Svenska språkets lagar» i sex band (bd 1-5 1850-1874; bd 6
utgavs efter författarens död av K. F. Söderwall 1883). Rydqvists arbete är
inte en sammanhängande framställning av svenskans hela historia. Medeltidsspråket och 1800-talets svenska (inklusive dialekterna) behandlas utförligt, den mellanliggande perioden knappast alls eller högst sporadiskt.
Noreens karakteristik i Vårt språk 1 s. 243 torde på det hela taget träffa
det rätta: arbetet »är snarare en historisk-etymologisk ordbok, ordnad efter
grammatiska kategorier, än en verklig vare sig grammatik eller språkhistoria». De omfattande ordlistorna — delarna 3 och 6 är verkliga ordböcker, huvudsakligen över fornsvenskan — var faktiskt inte det minst
värdefulla i en tid som led stor brist på lexikaliska hjälpmedel.
Rydqvist hade solida kunskaper i de nordiska fornspråken. Komparatist i
vidare mening var han knappast, ej heller ägde han någon djupare originalitet som språkvetenskaplig tänkare. I teori och metodik bygger han på
Rask, Bopp och Grimm, framför allt den sistnämnde, som han troget följer,
i förtjänster som fel. Hans svaga sida var fonetiken — en svaghet som han
delade med sin store läromästare — och behandlingen av vokaler och konsonanter i 4:e bandet av »Svenska språkets lagar» (1868-70) hör till de
partier i verket som snabbast blev föråldrade. Bäst lyckades han med ordböjningen (bd 1-2). Med sin allmänt konservativa läggning tog Rydqvist
intryck av tidens romantiska idéer om de nyare språken som en degeneration
av de äldre. Det är intressant att iaktta hur hos författaren till »Svenska
språkets lagar» naturlagstänkandet bryter sig mot diffust romantiska tankegångar i framställningen om avljudet (»vexel-ljudet»): detta innebär »en ur
språkets djupaste innandöme utströmmande hemlighetsfull kraft, hvarigenom rot-vokalen, utan all yttre inverkan, blott i förmågo af sin inneboende bildnings-drift, förvandlar sig i en helt annan, dock efter en gifven
natur-lag, i en sjelfnödvändig ljudföljd» (1 s. 143). I andra sammanhang
kunde Rydqvist inta en påfallande nykter, självständigt kritisk hållning.
Sålunda tar han redan i första bandet av Svenska språkets lagar avstånd
från Rasks och Grimms uppfattning av isländskan som ett slags fornnordiskt stamspråk (1, 1850, s. 15 ff., särsk. s. 19; jfr 4: 1, 1868, s. 5).
Som språkhistoriker hade Rydqvist knappast någon svensk föregångare,

Om den nordiska språkvetenskapen i Sverige för hundra år sedan

59

och åtminstone i början av sin verksamhet stod han tämligen ensam hos oss.
Belysande för situationen är några ord i Tillägg till bd 4 av »Svenska språkets lagar» (maj 1870): Rydqvist har inte kunnat utnyttja Carl Johan
Blombergs avhandling »Bidrag till den germaniska omljudsläran* (Uppsala
1865), men han vill fästa uppmärksamheten på »det hos oss mindre vanliga
af en vetenskapligt hållen afhandling i en dylik fråga». Rydqvists mäktiga
verk tjänade århundradet ut som självklar grundval och utgångspunkt för
studiet av svenska språkets historia.
En viktig förutsättning för Rydqvists arbete var (Collin-)Schlyters
mönstergilla editioner av de fornsvenska lagarna med glossarier (1827-1869)
och Svenska fornskriftsällskapets utgåvor av medeltidstexter (1844-).
Schlyters enastående akribi som textutgivare är ju sedan länge känd och
erkänd. Först på sistone har det blivit tillfullo klarlagt — framför allt tack
vare professor Gösta Holms insatser — att Schlyter också internationellt
sett var en föregångsman som textkritiker. Han var den förste i världen som
publicerade ett s. k. stemma (stamträd för handskrifter) och medvetet tilllämpade den textkritiska fundamentalprincipen om »de gemensamma felen».
Schlyter behärskade redan 1827 nutidens textkritiska metoder.'
Universiteten i Uppsala och Lund fick sina första professurer i nordiska
språk i slutet av 1850-talet. Detta medförde till en början ingen ändring i
undervisningens och forskningens traditionellt ensidiga inriktning på den
fornisländska litteraturen. Det i egentlig mening lingvistiska studiet spelade
en tämligen undanskymd roll.
I Lund innehades professuren sedan 1865 av Theodor Wis&i. Denne betydande forskare ägnade sig nästan helt åt fornvästnordisk filologi, och
eftersom Wisén också var en framstående lärare, kom han att i mycket hög
grad bestämma forskningsinriktningen inom ämnet. Wisffis lärjunge Gustaf
Cederschiöld, vars namn vi framför allt förknippar med »Om svenskan som
skriftspråk» (1897) och andra arbeten om nusvenskan (och »framtidssvenskan»!), disputerade 1874 på en edition av »Bandamanna saga» och var under
en icke oväsentlig del av sin forskarbana upptagen av fornvästnordisk
(också fornsvensk) filologi. K. F. Söderwall, som 1892 efterträdde Wis&I
men som disputerat redan 1865 på ett fornsvenskt ämne (»Om verbets rektion i fornsvenskan»), drogs aldrig in i den isländska strömmen. Han höll
sig troget till fornsvenskan för att så småningom helt koncentrera sina
krafter på sitt livsverk, den fornsvenska ordboken. Med sin korta översikt
»Hufvudepokerna af svenska språkets utbildning» (1870) gav Söderwall i
det lilla formatet vad Rydqvist hade velat ge i det stora: en historisk skildring av svenska språkets hela utveckling. Både som språkforskare och
1 Gösta Holm, »Carl Johan Schlyter and Textual Scholarship», i: Saga och Sed.
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1972, s. 48 ff.; Jacques Froger i Scriptorium
1978-1, s. 183 ff.
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lexikograf var Söderwall Rydqvists arvtagare. »Det moderna genombrottet*
kom i Lund med Axel Kock.
Den förste professorn i nordiska språk i Uppsala, Carl Säve, föreläste över
fornisländska texter under hela sin aktiva tid, dvs, fram till början av 70talet, då vacklande hälsa tvingade honom att ta tjänstledighet för resten av
ämbetstiden. Sin främsta insats gjorde Säve dock som dialektforskare och —
framför allt — som inspiratör på detta område. Med Säve och hans lärjungar, bland vilka särskilt kan nämnas A. 0. Freudenthal, lämnade dialektforskningen det dilettantiska stadiet och ställdes på vetenskaplig grund.
Den kommande utvecklingen inom Uppsala-nordistiken utgick dock huvudsakligen från andra kretsar.
År 1872 fick Uppsala (liksom Lund) en adjunktur i nordiska språk, vars
förste innehavare blev Mårten Richert, som sedermera (1877) efterträdde
Säve på professuren. Richert var från början komparatist. Hans viktigaste
vetenskapliga arbete, »Bidrag till läran om de konsonantiska ljudlagarna i
äldre och nyare språk», som utkom i två etapper (1863 och 1866), gav
honom docentur i nordiska språk och allmän jämförande språkforskning.
I »Bidrag» studeras de olika konsonantgrupperna — labialer, dentaler osv.
— i grekiska, latin, gotiska, italienska och franska. Förhållandena i de nordiska språken (och dialekterna) berörs här och var. Richerts »Bidrag» är
till stora delar en kompilation men förtjänar uppmärksamhet såsom det
första svenska arbete, som alltigenom stödde sig på den då moderna jämförande språkvetenskapen (Curtius, Schleicher, Diez). Mer än genom sitt
författarskap, som är av blygsamt omfång, verkade Richert inspirerande
som akademisk lärare, bl. a. för den unge Adolf Noreen. Richert kom med
nya, friska grepp i undervisningen. Under 70-talet föreläste han bl. a. om
»De skandinaviska språkens ljud- och formlära, belysta genom jämförelse
med motsvarande delar av andra indoeuropeiska språks grammatik», vidare
»Svenska språkets ordbildningslära med särskilt avseende på förhållandet
till latinet och grekiskan» och »Svenska språkets ordförråd med avseende på
betydelsernas uppkomst, utveckling och förändring». I praktiska språkfrågor — stavning, språkriktighet — intog Richert en radikal ståndpunkt,
manifesterad bl. a. vid 1869 års rättstavningsmöte i Stockholm och i installationsföreläsningen 1877, »Om rätta betydelsen af språkriktighet» (tr.
postumt i Ny Svensk Tidskr. 1888).
Marken var sålunda i någon mån beredd för det snabba genombrott den
»junggrammatiska» skolan fick i Uppsala under andra hälften av 1870-talet.
Till de verksamma krafterna hörde härvidlag de två män som stod vid
J. A. Lundens sida, då tanken på en tidskrift för svensk dialekt- och folklivsforskning kunde förverkligas, Leopold Fredrik (Frits) Läffler (till 1886
skrev han sitt namn Leffler) och Adolf Noreen. Läffler var den äldste i det
unga triumviratet, den ende som hade nått 30 års ålder. Han hade också —
dittills — hunnit längst som forskare. Läfflers vetenskapliga produktion
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flödar rikt under hela 70-talet. Den speglar på ett intressant sätt vad som
händer på det språkvetenskapliga området undet detta händelserika årtionde.
Läffler inledde sitt mångsidiga och idérika vetenskapliga författarskap
som dialektolog och fonetiker. Början gjordes med doktorsavhandlingen
»Om konsonantljuden i de svenska allmogemålen» (1872). Om detta arbete,
försvarat av en 25-årig disputand, yttrar Noreen i Vårt språk 1 s. 284 att
det var »det första försöket såväl till en jämförande som till en strängt
fonetisk behandling af ämnet». Sitt fonetiska vetande tycks den unge doktoranden företrädesvis ha hämtat från två framstående svenska fonetiker,
zoologen Carl J. Sundevall och skolmannen J. A. A[urffi]. Störst intresse
tilldrar sig hos en nutida läsare bokens inledning. Den är försedd med ett
motto, hämtat från den tysk-engelske språkforskaren Max Mäler — han
har kallats den siste romantikern inom språkvetenskapen: »The real and
natural life of language is in its dialects.» Eventuella farhågor för dialektromantiska förlöpningar besannas inte. Vad Läffler har att säga om förhållandet mellan riksspråk och dialekt är välavvägt och klokt. Han ger
naturligtvis exempel på dialekternas många gånger förvånansvärda ålderdomlighet. Men han påpekar också att dialekterna inte sällan står på en
yngre ståndpunkt än riksspråket, vilket har sin förklaring i att dialekterna
mer konsekvent än riksspråket följer »allmänna språkliga lagar». Studiet av
dialekterna kan därför, menar Läffler, ge oss vissa föreställningar om hur
morgondagens svenska riksspråk kommer att se ut: »Hvarje form, om ock
aldrig så urartad, har en lärdom att gifva oss, ock eger sin betydelse såsom
en länk i språkutvecklingens kedja. Ett särskildt intresse att studera dessa
nya dialektiska bildningar ligger däruti, att de i flere fall torde utpeka den
väg, riksspråkets egen utveckling i en framtid skall komma att följa, ock
sålunda gifva oss en inblick i vårt modersmåls kommande öden» (a. a. s. 18).
— Detta är ganska märkliga ord för att vara skrivna år 1872. Avståndet är
stort till Säves romantisk-antikvariska inställning till dialekter och dialektforskning, som innebar att dialekternas ord och former värderades efter
deras överensstämmelse med fornisländskan (och/eller forngutniskan), ju
trognare desto bättre. Vad dialekten kunde ha gemensamt med riksspråket
saknade intresse. Läffler ser dialekten i ett vidare perspektiv. Till och med
framtidssvenskan kommer med i blickfältet.
Läfflers nästa större arbete, »Några ljudfysiologiska undersökningar rörande konsonantljuden. 1. De klusila konsonantljuden» (1874), rör sig inom
den allmänna fonetiken. Författarens diskussion av klusilemas uppdelning
på »implosivor» och »explosivor» och hans energiska hävdande av att två
p-, t- och k-ljud produceras och hörs i ord som sv. tappa, fatta, tacka skall vi
inte uppehålla oss närmare vid. Vad som i detta sammanhang är särskilt
värt att notera är det starka naturvetenskapliga inslaget i analyser och
resonemang och framhävandet av »ljudfysiologiens» grundläggande betydelse
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för språkstudiet. Läffler går strängt tillrätta med fjärde bandet av Rydqvists »Svenska språkets lagar» (1868-70), som »så godt som helt och hållet
saknar ljudfysiologisk grundval» och därför innehåller exempel på »de mest
omöjliga ljudöfvergångar» (a. a. s. 73). Författaren är anmärkningsvärt väl
förtrogen med den internationella litteraturen på det fonetiska området.
I detta arbete från 1874 möter för första gången i svenskan de språkvetenskapliga termerna ljudfysiologi(sk), explosiv(a) och implosiv(a).1 I förbigående kommer Läffler in på en viktig företeelse i svensk språkhistoria, näml.
behandlingen av de fornspråkliga korta stavelserna. För riksspråkets vidkommande ger Läffler (a. a. s. 49 f) följande regler (i starkt sammandrag):
ursprungligt »enkelt» k, t, p kvarstår som enkelt efter a men »fördubblas» i
regel efter i, (y), o, (u); mediorna g, d, b kvarstår däremot allmänt som
»enkla», också efter de vokaler som (enl. den första regeln) brukar följas av
»fördubblad» tennis. Det skulle dröja ett kvarts sekel, innan Läfflers regler
för det svenska riksspråkets kvantitetsbehandling rönte den uppmärksamhet de förtjänade och i allt väsentligt fick sin bekräftelse genom Hesselmans
undersökningar.2
Åren 1874 och 1875 vistades Läffler i Leipzig, centrum för de nya idéerna
i språkvetenskapen och då liksom senare ett Mekka för unga språkforskare.
På Läffler tycks Leipzig-miljön — som man kunde vänta — ha verkat
mycket stimulerande. Under de följande åren ägnar han sig med iver åt
historisk språkforskning. Han ger sig i kast med centrala frågor inom nordisk
och germansk språkhistoria, såsom omljud och brytning. Vad Läffler därvid
åstadkommer kan utan tvekan sägas inleda en ny tid i svensk språkhistorisk
forskning.
Den seglivade läran om grundvokalerna a, i, u och vördnaden för gotiskan
skymde länge blicken för de verkliga sammanhangen i de germanska fornspråkens vokalväxlingar. Got. i i stilan 'stjäla', itan 'äta' och liknande fall
antogs stå på ett äldre utvecklingsstadium än e i fisl. stela, eta, fsax., fhty.,
ags. stelan, fsax., ags. etan, fhty. ezzan. Genom »brytning» (termen är skapad
av Grimm) av det förment ursprungliga i erhölls i nordiskan diftongen ja,
som genom »förträngning» (Verengerung) kunde utvecklas till e. De olika
1 Sv. ljudfysiologi etc, är naturligtvis bildat efter ty. Lautphysiologie etc. Enligt
SAOB kommer implosiv adj. (implosiva subst.) från eng. implosive, som säges vara bildat av den engelske fonetikern H. Sweet (med hänvisning till »Handbook of Phonetics»,
1877). Ordbokens äldsta svenska belägg är från år 1883 (Nordisk familjebok). Läfflers
arbete (1874) är tre år äldre än Sweets Handbook. Läffler uppger (a. a. s. 11 not 1), att
termerna explosiv och implosiv — såvitt honom är bekant — först använts av C. L.
Merkel, »Physiologie der menschlichen Sprache (physiologische Laletik)», Leipzig 1866,
ehuru i annan betydelse. Från Läffler övertogs ordet av J. A. A[uMn], »De klusila
konsonantljuden» (1876) s. 4 ff. Sweet vistades i Uppsala från hösten 1877 till in på
våren 1878. Se SvLm 1976 s. 64 ff.
2 Se B. Hesselman, »Skiss öfver nysvensk kvantitetsutveckling» (i: Språk och stil 1,
1901) s. 10 ff., särsk. s. 23 ff.
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formerna av verbet »giva» i nordiskan (verkliga eller förutsatta) inordnades
sålunda i en kronologisk serie gila — giafa —gefa. Så framställes saken av
Rydqvist i »Svenska språkets lagar» 4: 1 (1868), s. 119, och Rydqvist
följer som vanligt Grimm. (R. är dock inte tilltalad av mellanledet ia
mellan i och e; a. a. s. 131.)
När fjärde bandet av »Svenska språkets lagar» publicerades (1868-70),
var man ute i Europa på väg bort från den grimmska kronologin i ( > ia) > e.
Redan 1860 hade dansken Edwin Jessen haft modet hävda, att got. itan
står på ett yngre utvecklingsstadium än nord. eta: »Den alm. Forestilling,
at e (hvor det ikke er Omlyd) altid er opstaaet af i, holder ikke Prove.»1
Hans landsman K. J. Lyngby hade inte varit sen att följa honom.2 Lyngbys
inlägg har Rydqvist observerat (a. a. 4 s. 119) men tar synbarligen inget
intryck av det. Större genomslagskraft fick den berömde klassikern och
komparatisten Georg Curtius, sedan 1862 knuten till Leipzig, med en 1864
publicerad uppsats,3 där han utförligt motiverade teorin att den europeiska
grenen av den ieur. språkstammen — grekiskan, latinet, germanskan etc. —
från början haft en vokal e och att följaktligen nord. eta trots got. itan är
direkt sidoordnat med lat. edo 'äter', grek. Mornai, 'skall äta'. Detta »europeiska» e betraktade Curtius som sekundärt i förhållande till a i sanskr.
ad-mi '(jag) äter'. Vördnaden för sanskrit och dess på tretalet (a, i, u) baserade vokalsystem satt djupt. Det var de europeiska språken som (på ett
gemensamt stadium) hade delat upp det gamla ieur. a i tre vokaler, a, e
och o. Först under 1870-talets sista år (1878-79) blev det klarlagt, att det i
verkligheten förhöll sig tvärtom: de ieur. vokalerna a, e och o har i de indoiranska språken sammanfallit i a; femvokalsystemet (a, e, o; i, u), bäst bevarat i grekiskan, är ursprungligare än trevokalsystemet (a, i, u) i de indoiranska språken.4
Så långt hade man inte nått, nar Läffler 1875-76 lade fram sina »Bidrag
till läran om i-omljudet, med särskild hänsyn till tiden för den germaniska
språkenheten».5 Men Curtius teori om »europeiskt e» hade öppnat nya möjligheter att förstå de germanska språkens växling i-e i besläktade ord och
ordformer. Och det är vad det handlar om i Läfflers skrift. Läff ler jämför
systematiskt olika bildningar till ordrötter, innehållande »europeiskt» e, i
1 Tidskrift

for Philologi og Peedagogik, 1 (1860), s. 218.
Antiquarisk Tidsskrift, udg. af Kgl. Nord. Oldskr. Selsk., 1858-1860, s. 246-247.
8 »Vber die Spaltung des a-Lautes im Griechischen und Lateinischen mit Vergleichung der fibrigen europäischen Glieder des indogermanischen Sprachstammes», i: Berichte
öbor die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Leipzig. Philologisch-Historische Classe. 1864.
4 H. Collitz i Bezzenbergers Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen 2
(1878) s. 291-305; ib. 3 (1879) s. 177-234. Jfr J. Schmidt i Kuhns Zeitschrift för vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen 25 (1881)
s. 1 ff.
5 Nordisk Tidskrift for Filologi og Paedagogik. Ny Rtekke, 2, 1875-1876.
2
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samtliga germanska fornspråk och finner att överallt — i varje fall i nordoch västgermanskan — e övergått till i före ett i eller j i följande stavelse.
Läran om vokalen i:s generella prioritet måste definitivt avskrivas. För
första gången ges en utförlig vetenskaplig motivering för att e är grundvokalen i t. ex. nord. biQrn 'björn', birnir pl., birna f. 'björnhona', bera f.
'ds'. Naturligtvis såg Läffler det nära sambandet mellan den av honom
studerade övergången e >i och det redan tidigare välkända i-omljudet på
de bakre vokalerna. /-omljudet på e var dock — menade Läffler — äldre
än omljudet på de bakre vokalerna. Det förra var samgermanskt, det senare
särspråkligt. Denna kronologi stöder Läffler bl. a. på vissa förhållanden i
fornhögtyskan, som fortfarande brukar åberopas. övergången e > i »är den
första yttringen af en omfattande germanisk ljudlag, som utan af brott i
utvecklingen sedermera röjer sig i öfvergången från a till e osv.» (s. 157).
Det är helt naturligt, menar Läffler (s. 287), att »det i så nära liggande e»
först drabbas av i-omljud. Detta sätt att framställa ljudhistoriska förlopp
— att begrunda de fonetiska betingelserna och att se sammanhanget i förändringarna — var något nytt i svensk språkvetenskap. Det mekaniska
registrerandet av »bokstavsövergångar» utan fonetisk motivering var ett
passerat stadium. Läfflers skrift om i-omljudet torde höra till de viktigaste
bidrag, som den germanska ljudhistorien fått motta från svensk sida.
Till omljuds- och brytningsfrågorna återkommer Läffler i »Om v-omljudet
af i, i och ej i de nordiska språken», med undertiteln »Om v-omljudet af i
framför nasal» (1877). Arbetet var planerat att ges ut i tre särskilda delar
och hade till syfte »att med alla till buds stående medel från älsta tiders
språkliga minnesmärken till våra dagars munarter inom hela det nordiska
språkområdet söka uppvisa, i korthet sagdt, omfattningen af de särskilda
arterna af v-omljudet» (s. 15). Den första delen fick aldrig någon fortsättning, men man får ändå en ganska god uppfattning om författarens samlade
grepp på ämnet. Att labialomljud verkas av såväl w som u, var tidigare
känt, men Läffler synes ha varit den förste som iakttagit, att w-omljudet
(termen är hans) verkar mera oinskränkt än det rena it-omljudet. Han har
vidare klart för sig, att 'u-/w-omljudet är yngre än i-omljudet, vilket leder
till en skarpsinnig utredning om växlingen ö ä i ord som gor(v)a—ger(v)a,
]»ongva—prengva, Prengia etc. (s. 12 f.). Huvudföremålet för undersökningen är ljudförbindelserna -ingw- och -inkw-. Läffler konstaterar att dessa
i västnordiskan drabbats av w-omljud, i östnordiskan av »omljudsbrytning»,
alltså västnord. syngva, sokkva: östnord. siunga, sjunka. Viktig är författarens upptäckt, att da. syng e har passerat brytningsstadiet (siunga > syng e)
och alltså är resultatet av en helt annan utvecklingsgång än västnord.
syn gva. Den gemensamt svensk-danska utvecklingen i detta fall har, som
Läffler påpekar (s. 16, 95), betydelse för »frågan om den nordiska språkstammens älsta förgrening i skilda munarter».
1 inledningen till sitt arbete tar Läffler upp en diskussion om de olika
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möjligheter till en principiell förklaring av omljudet som framställts. Två
huvudprinciper stod då liksom senare mot varandra, den ena av författaren
betecknad som »mer psykologisk», den andra som »mer strängt ljudfysiologisk» (s. 2). Enligt den förra är omljudet att förstå som en regressiv vokalisk
fjärrassimilation. Enligt den senare har omljudet förmedlats av de konsonanter som står mellan den omljudda och den omljudsverkande vokalen.
Läffler ansluter sig till den »psykologiska» förklaringen och ger goda skäl för
sin mening, som han sammanfattar på följande sätt: »Sedan man i tanken ...
anticiperat det följande vokalljudet och på samma gång dess artikulationssätt, gifver man talverktygen redan vid uttalet af den första vokalen en
ställning, som liknar den, som fordras för det följande vokalljudet, och
underlättar härigenom omedvetet öfvergången till detta» (s. 3).
Från omljud i egentlig mening skiljer Läffler »omljudsbrytning» eller
epentes. Härmed avses såväl den samnordiska brytningen e > jaljg som den
s. k. östnordiska w-brytningen. Dessa företeelser har enl. Läffler inträffat
samtidigt, en felsyn som leder till vissa inkonsekvenser och andra osannolika
antaganden. För östnord. sjunga ansättes ett *sengwa som närmaste utgångsform i analogi med *ketwa för kiot 'kött', och sionga bedöms följaktligen
som en ursprungligare form än siunga. Däremot förutsätter västnord.
syn gva uppenbarligen ett *singwa liksom forndalskans och forngutniskans
sing(v)a, medan västnord. sokkva enl. Läffler återgår på ett *senkwa vars
gamla e kvarstått och aldrig övergått till i — L. har tydligen inte känt till
regeln om sänkning i > e framför assimilerad nasalförbindelse. Trots dessa i
våra ögon allvarliga misstag har huvudresultaten av Läfflers utredning om
w-omljudet stått sig väl.
Epentesteorin var ingen nyhet i svensk språkvetenskap. Den hade ett
tiotal år tidigare introducerats av ovannämnde C. J. Blomberg i »Bidrag till
den germaniska omljudsläran med hufvudsakligt afseende på Forn-Norskan»
(ak. avh. Uppsala 1865), ett för sin tid förtjänstfullt arbete. Teorins upphovsman var den tyske germanisten Adolf Holtzmann i skrifter från 1840talets början. Läfflers auktoritativa framställning kan antas ha varit starkt
bidragande till epentesteorins genombrott i Norden. Som bekant togs den
upp och vidareutvecklades främst av Axel Kock, och det var först med
John Svenssons avhandling »Diftongering med palatalt förslag i de nordiska
språken» (1944) som epentesteorin skakades mera allvarligt i sina grundvalar.'
Med sina skrifter från 1870-talet framstår Läffler som en pionjär för den
moderna språkforskningen i vårt land. Viktiga drag är koncentrationen på
fonetiska och ljudhistoriska problem, utnyttjandet av både äldre och yngre

1 Det kan nämnas att Hesselman kommer nära epentesteorin i sin framställning av
a- och u-brytningsdiftongernas förhistoria i *Omljud och brytning» (1945) s. 70 ff.
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språkligt material, som får ömsesidigt belysa varandra (särskilt i boken om
w-omljudet), strängt vetenskapliga krav i valet av metod.
Innan vi lämnar Läffler skall vi något dröja vid en uppsats av hans hand
från omkr. 1880. Den handlar om »Ordet eld belyst af de svenska landsmålen» och ingår i SvLm bd I. 7 (årg. 1879/80, tr. 1881). Ämnet kunde inte
vara bättre valt med hänsyn till syftet: att illustrera dialekternas betydelse
för språkhistorien och etymologin. De nordiska fornspråken, också forn.
västnordiskanoch forngutniskan, har genomgående monoftong i ordet »eld»:
fvn. eldr, fgutn. (dat.) eldi etc. Men en rad svenska dialekter uppvisar diftong
(ei) eller en vokal som normalt representerar samnord. ej (så också det
svenska riksspråket med dess slutna e-ljud och da. ud). Samtliga nordiska
former, äldre som yngre, låter sig förklaras ur ett paradigm nom., ack.
*eilid(r)— dat. *eldi (med utjämningar åt olika håll), vad beträffar behandlingen av den ursprungliga diftongen att jämföra med t. ex. fvn. heilagr —
ack. helgan. »Hvad fornnorskan, detta nordens älsta litteraturspråk, icke
kunnat sprida ljus öfver, utan snarare bidragit att fördunkla — ty den fno.
formen har just ledt de fleste forskare på villovägar —, hvad fornsvenskan
endast osäkert belyst, det har af de nu lefvande svenska landsmålen fått
sin vetenskapliga förklaring.» Inte nog med detta. De svenska dialekternas
vittnesbörd blir också avgörande för bedömningen av de västgermanska
fornspråkens motsvarigheter till nord. eld. Alla germanspråks former av
ordet kan återföras på ett *ail(i)da-. På denna grundform måste etymologin
byggas. Den lilla undersökningen är briljant genomförd, ett vackert prov
på vad tiden kunde åstadkomma, när det gällde att bemästra ett heterogent,
i tid och rum splittrat ordmaterial.
Året 1877 markerar på ett särskilt sätt en skiljelinje mellan gammalt och
nytt i svensk nordistik. Den gamle mästaren Rydqvist slutar sina dagar,
och den 23-årige Adolf Noreen framlägger sin doktorsavhandling och blir
docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Samtidigt sker i Uppsala
vaktavlösning i ämnet genom att Richert övertar professuren efter Säve,
som avlidit föregående år. I november 1877 inlämnar Axel Kock till filosofiska fakulteten i Lund en licentiatavhandling, som året därpå i nästan
oförändrat skick ges ut som doktorsavhandling, en avhandling som är en av
milstolparna i nordisk språkforskning.
Noreens doktorsavhandling »Fryksdalsmålets ljudlära» (1877) bildar epok
i den svenska dialektforskningen. För första gången får vi en fullständig
fonetisk beskrivning av en svensk dialekt. Författaren har tillgodogjort sig
det allra nyaste inom fonetiken och dialektologin: Brtickes och Sievers
arbeten om »Lautphysiologie» från 1876 och J. Wintelers »Die Kerenzer
Mundart» från samma år, den första tyska dialektbeskrivningen enligt de
nya metoderna. För att uppnå eftersträvad exakthet i ljudbeteckningen
använder Noreen en av honom själv utarbetad ljudskrift — Lundell hade
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ännu inte framlagt sitt landsmålsalfabet. Linjerna bakåt från dialekten
dras med beundransvärd säkerhet (vilket inte hindrar att misstag begås här
och var). Ett enda exempel: pret. fannt 'fann', hannt 'hann' m. fl. ges en
vetenskapligt hållbar förklaring (§ 136), något som inte bara Rydqvist
(1850 s. 177) utan också Läffler (1872 s. 9) misslyckats med.
Det mest renodlade utslaget av tidens krav på precision i språkiakttagelse
och språkbeskrivning är väl landsmålsalfabetet, J. A. Lundells bekanta
skapelse, som tillsammans med »en öfversikt af språkljudens förekomst
inom svenska mål» publicerades i första årgången av vår jubilerande tidskrift (SvLm I. 2, årg. 1878, tr. 1879). Lundell var inte utan föregångare.
I stor utsträckning byggde han på ett av den svenske zoologen Carl J. Sundevall utarbetat förslag till en svensk ljudskrift, »Om phonetiska bokstäfver>>,
som trycktes i Vetenskapsakademiens handlingar 1862 men som hade framlagts i akademien redan 1856.1 »Man måste dock tillerkänna Lundells insats
en avgörande betydelse när det gäller alfabetets fasthet och konsekvens
både i dess vetenskapliga och estetiska utformning» (Manne Eriksson).2
Landsmålsalfabetets betydelse för svensk dialektologi torde inte kunna
överskattas. Lundells alfabet har f. ö. kommit till användning vid uppteckningar på de mest skilda språk, bl. a. kinesiska.
Som nämnt inledde Adolf Noreen sin lysande forskarbana med en undersökning över ljudläran i Fryksdalsmålet (1877). Till dialekten i sin värmländska hembygd återkommer han med »Dalbymålets ljud- ock böjningslära» (SvLm I. 3, årg. 1878, tr. 1879), den första dialektmonografi som använder landsmålsalfabetet. Därefter vänder han sig till mera »exotiska»
dialekter: det gotländska Fårömålet (»Fårömålets ljudlära», 1879) och Ovansiljansmålen i Dalarna (»Dalmålet», Inledning och Ordlista, 1881-1882).
Med »Dalmålet» utförde Noreen ett pionjärarbete i utforskandet av dalmålens komplicerade och fascinerande språkvärld, som inom sig rymmer så
mycket av intresse för svensk, ja nordisk språkhistoria. En specialist som
Lars Levander har i olika sammanhang intygat betydelsen av Noreens ungdomsarbete.
Större delen av året 1879 tillbringade Noreen i Tyskland för språkstudier,
bl. a. i Leipzig, där han framför allt tycks ha blivit fängslad av den berömde slavisten August Leskien, som några få år tidigare hade formulerat
den junggrammatiska tesen om ljudlagarnas undantagslöshet. Junggrammatiker förblev Noreen livet ut. Noreens omfattande och mångsidiga, till
stora delar banbrytande språkvetenskapliga produktion från 80-talet och
framåt kan vi här inte gå in på. Med självklarhetens rätt efterträdde Noreen
1 Sundevall är i sin tur beroende av ett av den berömde tyske egyptologen K. R.
Lepsius skapat allmänt fonetiskt alfabet (1855). Däremot har Sundevall knappast känt
till Bröckes »Grundzöge* (1856). Sundevall var onekligen tidigt ute.
2 »Svensk ljudskrift 1878-1960» (SvLm, B 62, 1961), s. 28.
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Richert som professor i nordiska språk. Det var år 1887, sedan Richert året
dessförinnan avlidit, knappt 50 år gammal. Läffler hade 1881 blivit innehavare av den nyinrättade professuren i svenska språket.
Bland de många, som på 70-talet blev docenter i nordiska språk i Uppsala,
representerade den med Läffler jämnårige Fredrik Tamm en speciell intresseinriktning: ordbildningslära och etymologi. På dessa områden var han
sin tids främste i vårt land. Med sina omfattande och grundliga språkkunskaper, bl. a. i balto-slaviska, romanska och germanska språk (särskilt
lågtyska), var Tamm mycket väl skickad att behandla från främmande
språk (särsk. tyskan) inlånade ord och ordbildningselement: »Om tyska prefix
i svenskan» (1876), »Tränne tyska ändelser i svenskan» (1878), »Om tyska
ändelser i svenskan» (1880), »Svenska ord belysta genom slaviska och baltiska språken» (1881) osv. Äldre ordbildning tas upp i »Om fornnordiska
feminina, afledda på ti och på ipa» (1877), som har blivit ett klassiskt
arbete inom nordisk-germansk ordbildningslära. De flesta av Tamms undersökningar är att betrakta som förarbeten till den etymologiska ordbok,
som han arbetade på alltifrån 70-talets början till sin död (1905). Den del
författaren hann fullborda (A—Karsk) är fullt i nivå med vad tiden kunde
åstadkomma på det etymologiska området.
Från Uppsalas horisont kan vidare noteras, att namnforskningen —
med inriktning i första hand på medeltida personnamn — på 70-talet
hade en pionjär i Magnus Lundgren.
De nya språkvetenskapliga idéerna slog i Uppsala igenom påfallande
tidigt och snabbt. När det har sagts att Sverige snart blev »ett andra hemland» för den junggrammatiska riktningen,1 så gäller detta i eminent grad
om Uppsala. En förklaring till den snabba spridningen till Uppsala är att
de flesta av 70-talets unga docenter i nordiska språk gjorde studieresor till
den nya skolans egentliga hemland, Tyskland, och denna skolas huvudstad,
Leipzig: Läffler var där vid mitten av 70-talet, Tamm, Noreen och Lundgren i slutet av årtiondet.
I Lund blåste förändringens vind svagare, åtminstone inom ämnets
snäva gränser. Här satt den fornvästnordiska filologin i högsätet under
Theodor Wisåls ledning. För språkhistorien svarade Söderwall, och han
var helt inriktad på fornsvenskan. Ett bredare studium av språket med
tonvikt på lingvistiken kom med Axel Kock. Liksom sina jämnåriga Uppsalakolleger sökte sig Kock redan på 1870-talet till Tyskland för språkstudier
och kom där i personlig kontakt med den nya skolans förgrundsmän.
Kocks första tryckta skrift är en uppsats med titeln »Ljudförsvagning i
akcentlösa ord» (tr. 1878).2 Där påvisas sambandet mellan trycksvaghet
och ljudförsvagning ifall som du<u, hvad <hvat, jag < iak, Pcen < pan osv.
1 A.
2

Noreen, Vårt språk 1, s. 267.
I: Nordisk Tidskrift for Filologi. Ny Rzekke, 3, 1877-1878.
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Samma år kommer doktorsavhandlingen, »Språkhistoriska undersökningar
om svensk akcent», 1. Den avhandlar våra båda aksenttyper, akut och grav,
reglerna för deras uppträdande i riksspråk och dialekter, de språkhistoriska
förutsättningarna för en bedömning av deras uppkomst och ålder m. m.
Litteraturförteckningen visar bekantskap med de allra nyaste arbetena inom
den internationella lingvistiken. Förvånansvärt mycket av författarens iakttagelser och resonemang har behållit sin aktualitet genom de hundra åren —
det rör sig ju om ett oerhört omfattande och komplicerat ämne, som än i
dag väntar på sin definitiva lösning. Kocks lingvistiska skarpblick gör sig
gällande redan i förstlingsarbetena från 70-talet, liksom den föredömligt
klara framställningsformen.
Kocks enorma vetenskapliga produktion är märkligt enhetlig i fråga om
problemställningar och teoretisk grundsyn. Nordisk och svensk ljudhistoria,
med stark tonvikt på vokalismen, är huvudtemat. överallt betonas aksentens grundläggande betydelse för ljudutvecklingen, det gäller rotstavelser
såväl som ändelser, samnordisk tid såväl som särspråklig. Det må räcka
med en enkel hänvisning till Kocks banbrytande forskningar över synkope,
omljud, brytning, vokalharmoni, vokalbalans (termen är skapad av Kock)
osv. Några av de upptäckter som gjort Kock berömd finns redan i den iderika och originella doktorsavhandlingen, andra förebådas där.
Kock är utan tvekan att räkna till junggrammatikerna, även om han
tidigt tog avstånd från vissa överdrifter på det hållet. En markerat självständig hållning till tidens lingvistiska skolor intog Esaias Tegnér d. y. Ursprungligen semitist drogs han tidigt till den jämförande indoeuropeiska
språkvetenskapen och fångades alltmer av problem av allmänspråklig art,
vanligen med svenskan som utgångspunkt. Tegnér har en empirisk, positivistisk uppfattning av språket, som är i släkt med junggrammatikernas.
Han vänder sig upprepade gånger — i »Om språk och nationalitet» (1874)
och »Språkets makt öfver tanken» (1880) — mot den historisk-romantiska
skolans nästan axiomatiska tes att de flekterande språken bildar en högre
klass av språk än mera böjningsfattiga, »analytiska» språk. För Tegnér är
förhållandet snarast det omvända. Den gradvisa förändringen från syntes
till analys inom de moderna språken ser Tegnér som en utveckling framåt.
Men Tegnér håller också en viss distans till den junggrammatiska skolan.
Framför allt reagerar han mot ambitionen att göra språkvetenskapen till
enbart naturvetenskap. Det är sant att språkets fonetiska sida står i nära
samband med naturvetenskaperna, framhåller han i »Språkets makt öfver
tanken», men språket är något vida mer än »en rad af ljudvågor, som i viss
följd utgå ur talorganen» (s. 5). »Blott de ljudvågor, som äro tecken för en
tanke, kunna kallas ord, och blott där tecknet förstås, är vågornas verkan
af annan art än vindfläktens» (s. 6). Den då vanliga uppfattningen av språket
som en levande organism med en egen, självständig tillvaro avvisar Tegnér.
Hans egen definition lyder: »hvarje särskildt språk är intet annat än en
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folksed, afsedd för ett visst praktiskt ändamål och lämpad efter egendomliga behof» (s. 5). När Tegnér tar avstånd från ensidigt naturvetenskapliga aspekter på språket och sätter in språket i kulturella och sociala
sammanhang, ger han uttryck åt åsikter som långt senare skulle återkomma
hos en annan stor språkforskare, Antoine Meillet.
1870-talet inleder den hittills mest lysande epoken i den nordiska språkforskningens historia i Sverige: Kocks och Noreens tidevarv, den junggrammatiska skolans blomstringsperiod.

Summary
Historical linguistic research of the Jacob Grimm type, was introduced to
Sweden in the middle of the 19th century by Johan Erik Rydqvist, a librarian
at the Royal Library in Stockholm. Rydqvist's great work "Svenska Språkets
Lagar" (The Laws of the Swedish Language) in six volumes (1850 ff.) served
for the rest of that century as the accepted basis and starting point for any
study of the history of the Swedish language, even if certain parts of the work
became outdated at an early stage.
VVhen Rydqvist died in 1877, a new age was at hand. The new trend in
philology, which appeared in Germany in the 1870's and was known as the
Neogrammarian School, was surprisingly som established in Sweden. Sweden
became "the second home of the Neogrammarian School" (A. Noreen).
One of the pioneers of the new school was L. F. Leffler (Frits Läffler), who
in 1872 became Reader in Nordic Languages, and in 1881 Professor of Swedish
Language at the University of Uppsala. Läffler wrote a great many scholarly
works during the 1870's, all of which contain the characteristics of the new age:
a great interest in phonetic and sound history problems, striet demands for
precision in linguistic observation and description, a strict application of linguistic laws when it eame to explaining changes in the language, the use of both
earlier and later linguistic material for mutual illustration. Läffler makes an
important contribution to Nordic-Gerrnanic phonology in his "Contributions to
the theory concerning the i-mutation", presented in 1875-76. ile demonstrates
here that i and j do not only cause mutation in the back vowels—this had been
known for a long time—but also in e, which was something new. Läffler, like
his contemporaries, saw in the e-vowel a "European" innovation related to the
a of the Indo-Iranian languages. Respect for Sanscrit and its vowel system
based on the three vowels a, i, u was very deep-rooted. It was come years before the time was ripe to break the spel of this "holy trinity" and Läffler's
work was an important step on the way. In his works from the 1870's Läffler
also deals with labial mutation and various Nordic forms of breaking.
The most extreme instance of this period's demands for precision in linguistic
observation and deseription must be the dialect alphabet (landsmålsalfabetet),
J. A. Lundell's famous creation, which was published in the first issue of this
journal, the centenary of which we are now eelebrating. It would be impossible
to exaggerate the significance of the dialeet alphabet for Swedish dialectology.
When "Svenska Landsmål" was founded in 1878, J. A. Lundell was assisted
by Frits Läffler and another young man, Adolf Noreen. Noreen began his brilliant career as a seholar in the field of dialectology. His doctoral dissertation
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(1877) gives the first complete phonetie description of a Swedish dialect, and
he makes use of the very latest trends in international (German) phoneties and
dialectology (Bräcke, Sievers, Winteler).
In Lund, the wind of change was not so strong. Old West Nordic philology
occupied the most prominent position there, under the leadership of Theodor
Wis6n. (In Uppsala, too, Old Icelandic manuseripts were published, but not
to such a great extent as in Lund.) K. F. Söderwall answered for the History of
Language, and ho concentrated on Old Swedish, directing all his efforts to his
life-work, the Dictionary of Old Swedish. "The modern breakthrough" took
place in Lund thanks to Axel Kock. This pronounced linguist seems to
have started off on the right path from the beginning. He wrote a doctoral
dissertation on the Swedish accent (1878)—one of the milestones in Nordic
linguistic research—and the fundamental importance of the accent in phonological development was to be the main thread in Kock's vast—to a great extent
pioneering—seholarly output.
The 1870's were the start of the hitherto most brilliant period in the history
of Nordic philology in Sweden: the age of Kock and Noreen, the flowering of the
Neogrammarian School.

De etnologiska undersökningarna
i Uppsala
Organisation och utveckling 1878-1978
Av Åsa Nyman

1.
Inledningsartikeln i den år 1878 grundade tidskriften »Nyare bidrag till
kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif» är skriven av
friherre Nils Gabriel Djurklou. Tidskriftens redaktör, J. A. Lundell, torde
ha funnit det ganska naturligt att vända sig till just Djurklou för detta
ändamål. Denne hade nämligen under de närmast föregående årtiondena
gjort sig känd som en ivrig och aktiv förespråkare för den verksamhet, som
den nya tidskriften hade satt på sitt program.
Redan under sin studietid i Uppsala under första hälften av 1850-talet
hade Djurklou försökt få till stånd en sammanslutning för tillvaratagande
av landets gamla folkliga kultur såväl ifråga om folkmål som folkdikt och
folkliv. Men tiden var då ännu inte mogen för dylikt arbete i Uppsala, att
döma av att ytterst få anmälde sig som intresserade.
Bättre lyckades Djurklou i detta avseende i sin hembygd. År 1856 bildades på hans initiativ »Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen»
och fyra år senare publicerade han »Ur Nerikes folkspråk och folklif. Anteckningar utgivne till fornvänners ledning». Denna handbok kom länge att
stå som rättesnöre för upptecknare av folkspråk och folktraditioner.
Efter Nerikeföreningens mönster bildades snart den ena landskapsföreningen efter den andra samt även en förening för hela Sverige, »Svenska
fornminnesföreningen» (1869). Det är att märka att termen fornminne vid
denna tid hade en betydligt vidare innebörd än den numera har. Man förstod därmed alla sorters minnen från äldre tid, alltså inte bara fasta och
lösa fornlämningar utan även muntliga traditioner och skriftliga urkunder.
Termen speglar denna tids strävan att skapa en bild av framför allt forntida förhållanden.
Vid denna tid började även studenterna i Uppsala att på allvar engagera
sig i tillvaratagandet av landets gamla folkliga kultur. Under loppet av
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1870-talet bildades i Uppsala — senare även i Lund och Helsingfors —
s. k. landsmålsföreningar, några av dem efter Djurklous mönster kallade
landsmåls- och fornminnesföreningar. Medlemmarna i dessa föreningar höll
sammanträden på sina s. k. nationer och antecknade i sina protokollsböcker
det dialektala ordförrådet i sina hemsocknar samt notiser om folktro och
folksed, sagor, sägner, visor, lekar m. m. För att skapa ett samlande organ
för detta intresse men också under intryck av utvecklingen inom filologien
vid denna tid tog J. A. Lundell initiativet till nämnda tidskrift, som så
småningom fick titeln »Svenska landsmål ock svenskt folkliv» (SvLm).
Han ville därmed skapa ett forum för en brett upplagd dokumentering
av svensk folkkultur.
I sin presentation av tidskriften skriver Lundell, att dess syfte var att
»söka att i alla riktningar främja kännedomen om ock deltagandet för
svenska folkets andliga lif, sådant detta lif yttrat ock yttrar sig såväl i de
olika skiftningarne af dess tungomål såsom folkandens tydligaste uttryck,
som ock öfver hufvud i folkets uppfattning af den inre ock yttre värld,
som faller inom dess synkrets: i seder ock bruk, ordspråk ock ordstäf,
sägner, vidskepelse, läkekonst, visa ock melodi, lek ock dans, som minnen
af forna dagars odling eller som alster af en nyare sådan». Lundell framhåller vidare att bilder ur folklivet helst borde skrivas på dess eget mål,
men att de även kunde återges »i det allmänna litteraturspråket». Bidragen
skulle inte bara hämtas ur landsmålsföreningarnas gömmor utan även införskaffas med hjälp av medarbetare i alla landsändar, bland både höga och
låga, lärda och olärda.
I samma häfte av tidskriften redogör Lundell också för ett särskilt fonetiskt alfabet, som han hade utarbetat på uppdrag av Uppsala-föreningarnas
samfällda utskott. Det växande intresset för att uppteckna folkmålen hade
fört med sig ett starkt känt behov av en gemensam metod, som kunde
återge språkljud och accentförhållanden på ett exaktare sätt än vad som
var möjligt med det vanliga alfabetet. För detta ändamål utformade Lundell
ett skriftsystem, det svenska landsmålsalfabetet, som kom att bli av största
betydelse för utvecklingen av svensk dialektforskning och som fortfarande
är i användning.
Lundell kan knappast ha varit ovetande om att Djurklou hade en negativ
inställning till landsmålsalfabetet. Framför allt i fråga om återgivning av
folksagor ansåg Djurklou — liksom de flesta sagoutgivare vid denna tid —
att man inte utan vidare borde återberätta en saga på detta fotografiska
sätt. Han menade, att man snarast gjorde allmogen en otjänst, om man
anförde dess enkla berättelser utan justering. Om man inte hade förmånen
att träffa en skicklig sagoförtäljare — och sådana var det inte gott om —
borde de meddelade sagorna bearbetas av någon som var väl insatt i ortens
dialekt och människornas uttrycks- och tänkesätt. De flesta av Djurklous
samtida övertygades snart om fördelarna med den texttrogna återgivningen.
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Djurklou däremot framhärdade i sin åsikt och utgav i enlighet därmed år
1883 »Sagor och Äfventyr berättade på svenska landsmål». På många håll
fick hans publikation ett välvilligt mottagande, men från vetenskapligt
håll, särskilt bland yngre forskare, kritiserades den skarpt därför att texterna var så hårt bearbetade, att de inte kunde betraktas som exempel på
folklig berättarkonst utan snarare som prov på Djurklous egen litterära
och konstnärliga framställningsförmåga.
I band VI av Svenska landsmål (Smärre medd. s. xxxvi—xlij, 1885) riktar
Wilhelm Wadman, vid denna tid ordförande i Västgöta landsmålsförening,
uppmärksamheten på Djurklous visserligen stilistiskt tilltalande men ur
modern vetenskaplig synpunkt otillfredsställande återgivning av folksagorna.
Även om Djurklou måste ha varit förberedd på denna kritik, tycks han
efter detta ha förlorat intresset för fortsatt utgivning av sagor, trots att
han säkerligen hade åtskilliga i sina samlingar. Ett sista inlägg i denna
fråga gjorde han 1896 i ett föredrag, »Några ord om våra folksagor»1, vari
han pläderar för sina egna åsikter om sättet att återge sagor samt som avslutning liknar »landsmålarnas» arbete vid clownens uppträdande på en
varit6teater. Detta uttalande bottnar i Djurklous känsla av att allmogen
mer eller mindre profanerades av det realistiska sätt, varpå folkkulturen
nu presenterades, framför allt när det skedde i form av framträdanden av
s. k. bondkomiker vid landsmålsföreningarnas fester och annorstädes.
I de första banden av tidskriften »Svenska landsmål» publicerades åtskilliga folksagor, de flesta återgivna fonetiskt jämte översättning. Detta
texttrogna återgivningssätt var visserligen främst dikterat av språkliga skäl
men det var också ett uttryck för den moderna sagoforskningens genombrott. Man uppfattade inte längre sagorna som rester av gamla myter utan
som ett traditionsstoff med eget värde. De måste därför studeras i sin givna
form och efter noggrant vetenskapliga metoder. Dessa metoder hämtades
från början från filologiskt, litteraturhistoriskt och religionshistoriskt håll.
Även sedan dessa spelat ut sin roll och nya riktningar gjort sig gällande,
vilka bättre fogar in folksagorna i det etnologiska sammanhanget, framstår
kravet på en exakt återgivning av deras utformning som en absolut nödvändighet.
I de tidigare banden av »Svenska landsmål» publicerades — vid sidan
av språkprov och språkliga undersökningar — inte bara folksagor utan
även sägner och folldro, folkmedicin, ballader, ordspråk, gåtor och ramsor,
lek och idrott, folkmusik och dans, diverse seder och annat, som har brukat
kallas andlig folkkultur. Men tidskriften rymmer också materialsamlingar
och undersökningar rörande materiell kultur: byggnadskultur, dräktskick,
hushåll och levnadssätt, näringsliv, handel och samfärdsel, sociala förhållanden osv. Även samernas och finnarnas kulturella förhållanden finns
1 Publ.

i Medd. från Nerikes Fornminnes-förening. I. 1896.
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representerade här. Dessutom har det beretts plats för urkundsutgåvor av
skilda slag såsom medeltida personnamn, visböcker från 1500- och 1600talen, utdrag ur domstolsprotokoll och mycket annat. Tidskriftens mångsidiga innehåll speglar redaktörens vittomfattande intressen. Lundell var
visserligen professor i slaviska språk men behöll det oaktat hela sitt liv ett
levande intresse för den nordiska kulturen i alla dess former. Utgångspunkten för hans forskningar på detta område var hans minnen och upplevelser i den småländska hembygden Kläckeberga. Sina egna och sina
systrars samlade uppteckningar därifrån publicerade han i band IX av
»Svenska landsmål» (1889-1936).
Men Lundell organiserade även regelrätt insamlingsarbete. Han gav t. ex.
eleverna vid den av honom år 1894 grundade »Fackskolan för huslig ekonomi» i Uppsala i uppdrag att göra uppteckningar om maträtter och måltidsordning, arbetsliv och sociala förhållanden m. m. i sina respektive hemorter. De uppteckningar som på detta sätt insamlades kom från praktiskt
taget hela Sverige och blev en materialsamling av stort värde. En publicering
av samlingen påbörjades i årshäfte 1925 av »Svenska landsmål» men kom
inte att få någon fortsättning.
I årshäfte 1911 av »Svenska landsmål» presenterar Lundell en översikt
över »skandinavisk folkkultur» och ett program för dess undersökning med
ord som delvis äger sin giltighet ännu i dag. Han betonar att detta numera
är en särskild vetenskap med egna metoder och egen målsättning. Men samtidigt påpekar han, att denna nya vetenskap redan har börjat dela sig i
flera på grund av att materialet är alltför omfångsrikt och metoderna för
forskningens olika sidor för heterogena för att kunna omspännas av en
enda vetenskap.
Den nya vetenskapen indelar Lundell i följande huvudområden. Först
ställer han ras- och stamlära, dvs, fysisk antropologi, och i sammanhang därmed bebyggelsehistoria. I andra rummet placerar han folkmålen och framhåller därvid att de är en viktig del av folkkulturen, eftersom det är språket
som ger oss bilden av folkets och folkgruppernas yttre och inre liv. Studiet
av ortnamen återger oss förlorat språkgods men kastar också ett ljus över
bebyggelsehistorien. Till språkkunskapen, i detta sammanhang namnforskningen, för Lundell även undersökningen av bomärkena. övrigt folkkulturmaterial fördelar Lundell under rubrikerna materiell respektive andlig kultur.
Inom den materiella kulturen lägger han särskild vikt vid jakt och fiske,
åkerbruk, boskapsskötsel och föda och pekar i samband med det sistnämnda
på bondeträdgårdarnas betydelse. Vidare nämner han byggnadstyper, konst,
folkdräkter, hantverk, samfärdsel och handel. Han riktar också uppmärksamheten på att vissa former av sed, tro och vetande — jakt- och fiskeskrock,
föreskrifter och föreställningar i samband med åkerbruket och andra delar
av näringslivet, folkmedicin osv. — nära ansluter sig till den materiella
kulturen.
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Folkets tro, sed och vetande rubricerar Lundell annars som andlig kultur.
Till denna grupp för han folkliga föreställningar om växter och djur, om
främmande områden och folk, väderleksmärken, ortnamnssägner, folktrosägner och historiska sägner. Till den senare typen av sägner räknar han
även ordstäven, eftersom han menar att dessa är fragment av en historisk
eller personlig situation eller också embryon till sägner. Han har emellertid ögonen öppna för att det finns beröringspunkter mellan ordstäv, ordspråk och talesätt.
Till gruppen folkdiktning för Lundell sagor och gåtor, visor och ballader,
dramatik, lek och dans samt musik, såväl vokal som instrumental sådan.
Han fäster emellertid uppmärksamheten på att undersökningen av denna
grupp kräver anmärkningsvärt heterogena metoder och att det i allmänhet
också fordras specialkunskaper för studiet av dess olika delar.
Med denna översikt över folkkulturen ville Lundell visa på dess vidd såväl i horisontal- som vertikalplanet. Han uppfattar studiet av folkkulturen
som en till ett visst tidsskede och ett visst folk avgränsad del av den europeiska kulturhistorien men samtidigt även som en del av den allmänna
etnologien, dvs, studiet av folken i deras kulturella, historiska och geografiska sammanhang. Värd att notera är även följande deklaration av
Lundell, eftersom den visar att han hade blick för utvecklingen i samhället
och inte bara eftersträvade ett studium av det förgångna: »Det är icke
häller min mening, att skandinavisk folkkunskap blott studerar rästerna av
ett förflutet, eller att den skulle förlora sitt föremål, i ock med det att
modern kultur sprides till alla. Vår vetenskap skall omfatta det hela,
gammalt ock nytt i sitt aktuella sammanhang; ock folkets massa, dels som
sådan, dels i sina efter hemort, sysselsättning o. s. v. begränsade grupper,
skall alltid erbjuda ett tacksamt föremål för historiska ock geografiska,
matematiska och psykologiska studier».
Dessa synpunkter på forskningen vittnar om Lundens klara blick för den
rådande forskarsituationen men också om en ovanlig framsynthet. För
dagens etnologer är det en självklarhet att föremålet för deras studium
är kulturen i dess helhet och att man därvid har att iakttaga såväl gamla
som nya kulturelement och deras inbördes förhållande till varandra som de
faktorer som ligger bakom förskjutningar och förändringar i människornas
levnadsförhållanden och tänkesätt. Dylika redan av Lundell antydda synpunkter kom emellertid i skymundan under de följande årtiondenas diskussioner om folkkulturforskningens utformning, framför allt i fråga om dess
uppdelning på olika discipliner och dessas benämningar. De växlande
termerna — folkkulturforskning, folkminnesforskning, folklivsforskning,
etnologi — speglar emellertid mera personliga specialiseringar än olikheter
i termernas grundbetydelse. Efter den 1 juli 1972 är etnologi disciplinens
benämning vid alla svenska universitet.
Som avslutning på sin översikt över skandinavisk folkkunskap lämnar
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Lundell praktiska regler för upptecknare. Han poängterar därvid att den
muntliga traditionen först och främst bör tas till vara, eftersom de gamla
tar med sig sina kunskaper i graven. Samtidigt riktar han uppmärksamheten på att det även i arkivalier och litteratur finns uppgifter av betydelse
för förståelsen av folkliv och folksed. Han betonar därför, att det är nödvändigt att »samla, ordna ock för forskaren göra tillgängliga alla dessa
millioner notiser av folkvetenskapligt innehåll, som finnas gömda i handskrifter ock litteratur av olika slag utom det egentliga facket, bl. a. i
tidningar».
Lundells program för studiet av skandinavisk folkkunskap tillkom som
resultat av många års samarbete och överläggningar med meningsfränder
inte bara i Uppsala utan kanske främst i Stockholm.
Samma år som den första landsmålsföreningen tillkom i Uppsala, 1872,
grundade Artur Hazelius den skandinavisk-etnografiska samlingen i Stockholm, nuvarande Nordiska museet. Museets främsta uppgift var naturligtvis att samla föremål från äldre tider. Men Hazelius var från första början
på det klara med att det inte räckte med att bara samla föremål utan att
det var lika nödvändigt att samla uppgifter om föremålens användning,
deras tillverkare och liknande liksom även sedvänjor och traditioner förknippade med dem. Av hans korrespondens framgår att han tidigt uppmanade både kolleger och medarbetare ute i landet att göra uppteckningar
av skilda slag, inte bara i anslutning till de insamlade föremålen utan lika
mycket rörande tro och sed, diktning, dans, musik m. m. Han lade på detta
sätt grunden till ett arkiv, som fortsatt att växa under årens lopp och som
ännu i dag fyller en viktig funktion. I Hazelius' planläggning av Nordiska
museets arbetsuppgifter ingick bl. a. en systematisk publiceringsverksamhet. För detta ändamål såg han till att vinna medverkan av fackmän från
hela Norden, t. ex. Svend Grundtvig i Danmark, Sophus Bugge i Norge och
0. A. Freudenthal i Finland. Som fackmän för svensk forskning engagerade
han bl. a. Nils G. Djurklou och J. A. Lundell. Den senare påtog sig ansvaret
för publiceringen av sagor och sägner, speciellt deras språkliga utformning,
i en av Nordiska museets första publikationer, »Ur de nordiska folkens lif»
(1882).
Under 1800-talets sista decennium och 1900-talets första år pågår en
livlig insamlings- och publiceringsverksamhet på skilda håll i landet. Man
arbetar visserligen med samma mål för ögonen, dokumentering av svensk
folkkultur, men det sker utan närmare samarbete och med olika infallsvinklar och metoder. Behovet av ett fastare system för detta arbete gör sig
därför så småningom gällande. För detta ändamål samlades man i augusti
år 1908 i Nordiska museet till »det första mötet för svensk folkkunskap».'
Bland deltagare, som i fortsättningen kom att ha betydelse för denna
1 Rapport

från mötet publ. i Fataburen. 1908, s. 173.

78

fisa Nyman

forsknings utveckling i Uppsala, kan nämnas J. A. Lundell, Adolf Noreen
och Sven Lampa.
Nils Edvard Hammarstedt vid Nordiska museet efterlyste i en redogörelse för folklivsforskningen, vilken han ansåg hade kommit att alltför
ensidigt domineras av litteraturhistoriska och filologiska synsätt under de
senaste årtiondena, ett centralarkiv — förslagsvis vid Nordiska museet —
för kännedomen om vårt folks liv och leverne och en central facktidskrift
för rent »etnografiskt» material.
J. A. Lundell redogjorde för ett i detalj utarbetat system för klassifikation av folkkunskap och tog dessutom upp till diskussion det av Hammarstedt väckta förslaget om »de folkloristiska samlingarnas centralisation».
Han förordade därvid att en noggrann registrering av de olika folkloristiska
samlingarna i vårt land borde göras och att avskrifter av dessa register
skulle utbytas mellan de samlande organen, intill dess medel ställdes till
förfogande för publicering av större systematiska samlingar i någon av de
facktidskrifter som redan fanns.
Vid detta möte tillsattes även två kommissioner, av vilka den ena, bestående av Lundell och Hammarstedt tillsammans med C. W. von Sydow
från Lund, skulle utarbeta formulär till ledning vid insamling av material
för svensk folkkunskap. Till nästa möte — i Göteborg år 1911 — hade
Lundell utarbetat ett förslag till frågeformulär rörande materiell kultur,
Hammarstedt rörande folktro och folksed och von Sydow rörande folkdiktning.'
Men innan detta möte ägde rum, hade undersökningarna av svensk folkkultur också fått säte vid två av våra universitet. I Uppsala inrättades år
1909 en docentur i svensk folklivsforskning och i Lund året därefter en
docentur i folkminnesforskning med Sven Lampa respektive C. W. von Sydow som innehavare.
Trots de olika benämningarna stod dessa två docenturer varandra nära
i fråga om ämnet för undervisningen. I praktiken fungerade de däremot
ganska olika. Men var och en har på sitt sätt spelat en inte oväsentlig roll
för den fortsatta utvecklingen av svensk folkkulturforskning.
Av filosofiska fakultetens i Uppsala studiehandbok framgår att docenten
i svensk folklivsforskning inte hade offentliga föreläsningar och inte heller
examinationsrätt utan att han närmast fungerade som biträdande lärare
inom det stora universitetsämnet nordiska språk. För dess filosofie licentiatexamen krävdes av de studerande en specialisering inom några ämnesområden utanför de rent lingvistiska, nämligen mytologi, hjältesaga, vikingatidens liv, fornsvensk kultur, norrön kultur, namnforskning samt folklitteratur och folkliv. Det var tydligen det sistnämnda ämnesområdet som
Rapport i Fataburen. 1911, s. 180. Även omnämnt av Lithberg, N., Svensk folklivsforskning under sista halvseklet. (Rig. Bd 1, s. 155. 1918.)

De etnologiska undersökningarna i Uppsala

79

låg bakom den nya docenturens benämning, folklivsforskning. Denna benämning var ingalunda någon nyhet utan var sedan länge i användning men
i betydligt vidare bemärkelse än vad fallet blev i Uppsala-docenturen. Den
litteratur som förelades i studiehandboken för detta specialämne var nämligen begränsad till vissa sidor av det som bl. a. Lundell kallade andliga
folkminnen och upptog framför allt folkvisor och myter.
Lampas akademiska kvalifikationer rörde sig huvudsakligen om folkmål
och ortnamn. Att han förordnades att vara docent i svensk folklivsforskning
berodde på att professorerna i nordiska språk, Adolf Noreen och Otto von
Friesen, vitsordade hans skicklighet som fältforskare. Det därvid insamlade
materialet av intresse för folklivsforskningen består framför allt av uppteckningar om västgötskt folkliv, som han utförde i slutet av 1890-talet:
bebyggelse, byggnadssätt, åkerbruk, sociala förhållanden m. m. De är delvis tryckta i Svenska landsmål. Han hade även publicerat en handledning
för uppteckningar av folklig religion och vidskepelse.1 Som docent i svensk
folklivsforskning utgav han bl. a. artiklar om byordningar, folklekar, tilltal och hälsningar samt en översikt av hembygdsforskning i Sverige och
utomlands.2 Han prövade även att med hjälp av pressen insamla uppgifter
om gammalt byskick. Han erhöll därvid värdefulla upplysningar om tillståndet i Knallebygden vid den »nya tidens» inbrott.3 På grund av sjukdom
tvingades emellertid Lampa att lämna sin tjänst som docent redan efter
fem år och därmed försvann undervisningen i folklivsforskning för en tid
från universitetet i Uppsala.
I motsats till Uppsala-docenturen var von Sydows docentur i Lund redan
från begynnelsen en tjänst inom en självständig universitetsdisciplin. Ämnets representant ville med benämningen folkminnesforskning — i likhet
med vad som var fallet i Danmark och Finland — begränsa studiet till
huvudsakligen folkdiktningen. Med denna universitetsundervisning förenade
von Sydow ett systematiskt insamlingsarbete i södra Sverige.
Ordet folkminne var ingalunda okänt i Sverige vid denna tid, men det
användes endast sporadiskt. Med von Sydows energiska argumentering för
ett självständigt studium av denna del av folkkulturen kom benämningen
snabbt i allmänt bruk. Många institutioner, föreningar och tidskrifter uppstod under den närmast följande tiden med detta ord ingående i respektive
benämningar: Folkminnesföreningen i Lund, Västsvenska folkminnesarkivet
i Göteborg, tidskriften Folkminnen och folktankar m. fl. Från början användes ordet i den inskränkta betydelse som von Sydow gav det, men så.
Om folklig öfvertro. (Föreningen Heimdals folkskrifter. N:r 39. 1896.)
Byordningar från Uppland (Upplands Fornminnesförenings Tidskr. XXVII. 1911.);
Folklekar från Västergötland (Syl.= XIX. 1. 1908-34.); Tilltal ock hälsningar hos
västgötaallmogen (SvLm 1911, s. 242.); Om svensk bygdeforskning (Sv. turistföreningens årsskr. 1912, s. 41).
2 Brytningen mellan gammalt och nytt i Knallebygden. (Fataburen. 1913, s. 43.)
2
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småningom fick det en allt vidare innebörd: folkets minnen i fråga om alla
sidor av kulturen. I denna bemärkelse fick ordet tidigt auktoritet särskilt
inom våra traditionsinsamlande arkiv. I undervisning och examination bibehölls den gamla begränsningen så länge von Sydow kvarstod som universitetslärare, till 1944. Som benämning på en universitetsdisciplin försvann det 1940, då von Sydow erhöll en personlig professur i nordisk och
jämförande folkkulturforskning.

Innan docenturen i Lund fick examinationsrätt, 1912, utarbetades på
filosofiska fakultetens uppdrag ett program för folkminnesforskningen,1 varvid von Sydow lämnade sin definition på denna forskningsgren. I samma
utredning yttrade sig även J. A. Lundell. Han betonade vikten av språkkunskaper utöver det vanliga skolstadiet vid studiet av folkminnen liksom
även en orientering på den materiella kulturens område. C. W. von Sydow
däremot framförde som sin uppfattning, att folkets materiella kultur lika
litet som dialektstudiet hörde till folkminnesforskningen. Dess innehåll
definierade han som diktning, tro och sed. Senare preciserade han begreppet
folkminnen till att omfatta »tro och sed, folksägnen, folksagan, visan och
folkmusiken, danser och lekar, gåtor och ordspråk, ramsor och andra smärre
folkminnesgrupper».2
Samtidigt som utredningen om folkminnesforskningen i Lund ägde rum,
sammanställdes i Uppsala en skrivelse med motivering för upprättandet
av en institution i Uppsala med syfte att främja en systematisk undersökning av svenska folkmål och »därmed förbundna forskningsgrenar, vilkas
föremål utgöras av de fornärvda formerna för vårt folks andliga och materiella liv och odling». En ansökan om medel härtill inlämnades till regeringen
i oktober 1912, undertecknad av J. A. Lundell samt företrädarna för
nordiska språk vid Uppsala universitet, professorerna 0. von Friesen och
Ad. Noreen jämte docenten B. Hesselman, vidare docenten i svensk folklivsforskning, S. Lampa, samt dåvarande fil. lic. H. Geijer. Som grund för
denna ansökan anfördes — mot bakgrunden av det livliga vetenskapliga
intresset för dialekter och folkliv — behovet av en gemensam organisation
för registrering, komplettering och vidare bearbetning av de stora samlingar
av dialekt- och folliminnesuppteckningar, som under årtiondena före och
efter sekelskiftet hopbragts av landsmålsföreningarna och deras efterföljande organisationer liksom även av privata personer. Dessa samlingar
fanns emellertid utspridda på olika platser och kunde av denna anledning
svårligen överblickas och utnyttjas.
Följande års riksdag beviljade ett anslag »till systematisk undersökning
av svenska folkmål» och med anledning därav uppdrog Kungl. Maj:t genom
resolution av den 22 augusti 1913 åt de personer som undertecknat ansökan
1 Utredning rörande Folkminnesforskning såsom examensämne i filosofiska fakulteten vid Lunds universitet. 1912.
2 Folkminnen och folktankar. I, s. 177. 1914.
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jämte överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek att utöva ledningen av denna undersökning. Undersökningen, som från början skulle utföras som ett tills vidare givet uppdrag, inte som en permanent institution,
kom att utvecklas till den institution som numera går under benämningen
»Dialekt- och folkminnesarkivet».
Kungl. Maj:ts föreskrift för undersökningens utförande sammanföll i
stort sett med de arbetsplaner, som föreslagits i ansökan. Huvudföremålet
för undersökningen skulle utgöras av dialekterna, men i den mån det lät sig
förenas med dialektundersökningens planmässiga fullföljande skulle »alla
tillfällen iakttagas till undersökning av folktraditioner, även när dessa icke
äro av rent språkligt intresse». Verksamheten skulle omfatta tre huvudarbeten: registrering av befintliga dialekt- och folkminnessamlingar, komplettering och kontroll av material samt fortsatta undersökningar på landsbygden.
Undersökningens arbete organiserades och leddes alltifrån starten och
fram till år 1938 av Herman Geijer, först i egenskap av sekreterare i undersökningens arbetsutskott och samtidigt den ene av de två utövarna av
arbetet, senare som chef för den permanenta institutionen.' Ett starkt stöd
hade Geijer i J. A. Lundell, vilken i hög grad hade berett vägen för det
vittomfattande arbete, som Geijer kom att utföra. Lundell blev ordförande
i undersökningens arbetsutskott och senare i styrelsen för den permanenta
institutionen. Efter hans död år 1940 utsågs Geijer till redaktör för tidskriften »Svenska landsmål», vilken han då gjorde till institutionens eget
organ. Geijer dog emellertid redan 1943 och hann därför inte i någon nämnvärd utsträckning sätta sin prägel på tidskriftens utformning. I desto högre
grad satte han sin prägel på folkmålsundersökningens organisation och
verksamhet, varvid han kom att spela en stor roll för först och främst
dialektforskningen men i viss utsträckning även för folktraditionsforskningen. Inte minst insamlingsarbetet, såväl i form av fältforskning som i
form av korrespondens ined bygdeforskare, organiserade han på ett sätt
som blev normgivande för lång tid framåt.
Redan på 1890-talet hade Geijer börjat göra fältarbeten i Ångermanland
och Jämtland. Hans studier gällde från början rent språkliga frågor såsom
fonetiska problem och dialektgränser, men han blev snart övertygad om
att det inte var möjligt att rätt förstå folkmålen, om man inte samtidigt
satte sig in i respektive områdens kulturella förhållanden. Hans undersökningar av dialekter och ortnamn ledde honom på så sätt in på studier
av olika sidor av folklivet, t. ex. bebyggelsehistoria, handelsfärder, gränsförhållandena mellan Sverige och Norge, fäbodväsen och mycket annat. I
1 Detaljerade årsredogörelser för undersökningens verksamhet är publicerade i
SvLm 1915-1976. Från och med arbetsåret 1975/76 distribueras årsredogörelserna i
stencilerad form.
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en uppsats, »Sägnen om prästdråpet i Rättvik»,' visade han också tidigt på
det metodiskt värdefulla i att studera ett muntligt traditionsstoff i relation
till verkligheten bakom traditionen.
De två medarbetarna i »Undersökningen av svenska folkmål», Herman
Geijer och Torsten Ericsson, hade under de första åren av sin verksamhet
händerna fulla av arbetet med att samla det kringspridda dialekt- och folkminnesmaterialet samt att registrera detta ur olika synvinklar. Men de hann
även med att genom resor själva göra uppteckningar liksom också att
instruera folk för uppteckningsarbete. Redan efter ett par år hade Geijer
ett 50-tal medhjälpare på olika håll i landet, utom i de sydligaste landskapen, där insamlingsarbetet sköttes av liknande institutioner i Lund.
Geijer sökte sina medhjälpare såväl ute i bygderna som bland akademiker. Han hade lätt för att skapa kontakter och en intuitiv förmåga att finna
lämpliga sagesmän och upptecknare. Många av dessa utvecklades under
hans ledning till självständiga bygdeforskare av stor betydelse. Bland de
vetenskapliga medhjälparna under denna första tid fanns också personer,
som senare skulle göra sig kända som framstående forskare, både etnologer
och filologer. Inom denna krets av tidiga medarbetare bidrog särskilt fil.
doktorerna Lars Levander och Johan Götlind till utvecklingen av det
systematiska insamlingsarbetet i Uppsala. Båda två var i första hand filologer men de gjorde också betydande insatser som insamlare av traditionsmaterial. Den förre lade genom ett metodiskt insamlingsarbete i Dalarna
grunden till den nu under tryckning varande »Ordbok över folkmålen i övre
Dalarna». Såväl i sitt insamlingsarbete som i sin vetenskapliga produktion
visade han stor förtrogenhet med folklivsforskningens målsättning och
metoder.2
Johan Götlind å sin sida visade vid sidan av sina språkliga undersökningar3 tidigt intresse även för etnologiskt insamlingsarbete, framför allt i
Västergötland, där han var född och uppvuxen. Han ägnade sig därvid
speciellt åt undersökningar av folklig idrott och folklekar samt sagor och
sägner. Efter en kort tid som föreståndare för arkivets nystartade folkminnesundersökning, koncentrerade han sig till slut på undersökningen av

1I

Medd. från Dalarnes fornminnesförening. V, s. 10.
I detta sammanhang kan särskilt nämnas följande: övre Dalarnas bondekultur
under 1800-talets förra hälft (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 11: 1-3. 1943,
1944, 1947); Livet i en älvdalsby före 1870-talet. 1914 (den senare utgiven i utökad
form av hans efterträdare i arbetet med dalmålsordboken, Stig Björklund, »Älvdalskt
arbetsliv under årtiondena omkring 1800-talets mitt». I: Skr. utg. genom Landsmålsoch folkmimiesarkivet i Uppsala. Ser. B: 8. 1953); Våmhusfjärdingen. Den nya tidens
genombrott i en Dalabygd (Folklivsskildringar utg. av K. Gustav Adolfs Akademien.
4. 1944).
3 Han disputerade år 1918 på en avhandling med titeln »Studier i västsvensk ordbildning» (SvLm B 19. 1918-21).
2
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Västergötlands folkmål. Dock upphörde han aldrig helt med insamling och
bearbetning av folkminnen.'
Arbetet med folkmålsundersökningarna expanderade kraftigt under Geijers ledning. Det framstod därför snart som en angelägenhet att ombilda
undersökningens sedan starten provisoriska omfattning och anordning till
en mera permanent institution. Den ram som från början givits åt undersökningen hade också på ett tidigt stadium visat sig vara alltför trång.
Inte minst gällde detta arbetet med folkminnessamlingarna. Trots att insamlingsarbetet under den första tiden huvudsakligen tog sikte på dialekterna, växte ändå folkminnessamlingarna snabbt och krävde kontroll
och registrering. I Uppsala fanns inte någon auktoritet på detta område
såsom i Stockholm och Lund. Men inte heller där löpte arbetet ostört, eftersom det rådde skilda meningar om folkkulturforskningens uppgifter och
begränsning.
När i augusti 1918 en vädjan riktades till allmänheten om insamling av
medel till inrättandet av en professur i ämnet folkminnesforskning vid Lunds
universitet gav detta upphov till ett meningsutbyte — offentligt tillkännagivet genom en serie artiklar i Svenska Dagbladet under september månad
1918 — mellan docenten von Sydow i Lund och fil. dr Nils Lithberg i Stockholm.2
Lithberg framlade starkt vägande skäl för det olämpliga i att inrätta
en professur i folkminnesforskning. Hans motivering tog framför allt sikte
på den hittillsvarande universitetsdisciplinens innehållsliga begränsning,
vilken inte svarade mot behovet av ett hela kulturen omfattande universitetsämne utan endast representerade ett etnologiskt specialfack. Att
tillägna Hylten-Cavallius just denna del av forskningen såsom föreslagits
till minne av att 100 år förflutit efter dennes födelse — ansåg Lithberg
missvisande och felaktigt, eftersom Hylten-Cavallius med sitt arbete
»Wärend och wirdarne. Ett försök i Svensk Ethnologi» varit en företrädare
för undersökningar av folklivet i alla dess yttringar.
I detta sammanhang föranleddes Lithberg3 att ta upp frågan om gränsdragningen mellan s. k. andlig och materiell kultur — enligt von Sydows
terminologi folkminnesforskning och allmogeetnografi.4 Han visade därvid
med slående exempel att en dylik gräns är ytterst diffus och i praktiken
helt artificiell, eftersom det i folklivet är en ständig växelverkan mellan
andligt och materiellt.
Någon professur i folkminnesforskning kom aldrig till stånd. Däremot
Om Götlinds verksamhet som folkminnesforskare se vidare s. 90.
Rig. Bd 1, s. 169. 1918.
8 Lithberg, N., Svensk folklivsforskning under sista halvseklet. (Rig. Bd 1, s. 163.
1918.)
4 Sydow, C. W. von, Folkminnesforskning såsom vetenskap och universitetsdisciplin.
Genmäle till Nils Lithberg. (Rig. Bd 2, s. 40. 1919.)
2
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kallades Lithberg år 1919 till förste innehavare av den av makarna Hallwyl
donerade professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska
museet.'
Sedan resultatet av insamlingen till den föreslagna Lunda-professuren
blivit känt, inlämnades senare på hösten 1918 till regeringen en skrivelse
med anhållan om bidrag till skapandet av en fast institution i Lund för
undersökning av folkminnen. Man befann sig alltså i Lund i ungefär samma
situation som i Uppsala i fråga om behovet av fastare former för och
ekonomiskt bidrag till i gång varande undersökningar. Om än med olika
utgångspunkt sammanhängde de båda undersökningarna nära med varandra och det stod klart att frågan om deras utveckling måste lösas i ett
sammanhang för att gagna folkkulturforskningen i dess helhet. Med detta
för ögonen tog Herman Geijer initiativet till överläggningar med representanter för Nordiska museet och Folkminnesföreningen i Lund »i syfte att
få till stånd en gemensam allsidig statsutredning av frågan, huru alla de
nära förbundna forskningar, som röra folkliv, folkminnen ock folkmål i
Sverige, skola erhålla en sådan utveckling ock organisation, att de i inbördes samarbete skola kunna värkligen uppnå sina föresatta mål».2
Till sakkunniga för utredning av ärendet och för avgivande av förslag
kallades motionärerna och Herman Geijer, Nils Lithberg, C. W. von Sydow
samt Tobias Norlind. Gruppen sammanträdde under namnet »Folkminneskommittén». Åt de två förstnämnda uppdrogs att sammanfatta och slutredigera kommitténs betänkande. Detta låg klart den 31 mars 1923.3 I
betänkandet ingick en detaljerad redovisning för alla organ som dittills
sysslat med undersökningar av allmogekulturen, vartill räknades inte bara
folkliv, folksed och folkdikt utan även folkmusik, folkmål och ortnamn.
Även för liknande forskningar bland den svensktalande befolkningen i
Östersjöprovinserna och Gammalsvenskby samt bland samerna redogjordes
utförligt. Dessutom lämnades en historisk översikt över allmogeforskningen, inte bara hur den tagit sig uttryck i Sverige utan även i de nordiska
grannländerna.
I FolkminneskommiWns förslag till organiserande av ett »systematiskt
utforskande av den svenska allmogekulturen» ställdes bl. a. krav på ett
skyndsamt och effektivt statligt ingripande. Detta hörsammades på så sätt
att Kungl. Maj:t den 26 mars 1926 beviljade en ansökan om ökade penninganslag i form av lotterimedel. Denna ansökan hade ingetts av folkmålsundersökningen i Uppsala gemensamt med Nordiska museet i Stockholm,
HyMn-Cavallius-stiftelsen och landsmålsföreningarna i Lund samt instituten för dialekt- och ortnamnsforskning och folkminnesforskning i Göte1 Professur i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska museet. (Rig.
Bd 3, s. 121. 1920.)
2 Geijer, IL, Undersökningen av svenska folkmål 1918. (SvLm 1919, s. 42.)
8 Statens offentliga utredningar 1924: 26-27.
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borg. De beviljade lotterimedlen skulle alltså användas för såväl språkliga
undersökningar som för insamling och undersökning av folktraditioner.
Lotterimedlens belopp medgav emellertid inte att vetenskapligt utbildad
personal kunde anställas för att förestå den sistnämnda sidan av undersökningsarbetet. Under framhållande av hur angeläget det var att få till
stånd en hela riket omfattande folkminnesundersökning ingick därför
styrelsen för folkmålsundersökningen i Uppsala tillsammans med HyMnCavallius-stiftelsen i Lund och Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola den 15 oktober 1927 med ansökan om förhöjda penningmedel bl. a. för anställande av personal som ledare för follzminnesundersökningarna.1
Genom kungl. resolution av den 31 mars 1928 beviljades nya lotterimedel,
denna gång avseende enbart folkminnesundersökningar. Penningmedlen
skulle delas mellan de tre institutioner som anhållit därom men undersökningarna skulle göras i samarbete med Nordiska museet och i enlighet
med en av Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien fastställd plan
för ett år i sänder. Enligt överenskommelse skulle lämplig geografisk fördelning av undersökningsområdet råda mellan de tre institutionerna. Gemensamma ärenden skulle behandlas av en för ändamålet upprättad nämnd,
»Folkminnesnämnden», i vilken skulle ingå de personer som institutionerna
utsett som föreståndare för sina folkminnesundersökningar. I Uppsala uppdrogs detta föreståndarskap åt den ovan nämnde Johan Götlind, vilken
samtidigt utnämndes till docent i ett universitetsämne med benämningen
nordisk folkmåls- och folkminnesforskning. Redan efter två år övertogs föreståndartjänsten av Åke Campbell. Denne hade år 1928 disputerat på en
avhandling om den skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader2, vilken gjorde honom väl meriterad att organisera och leda arbetet
med insamling och bearbetning av folkminnesmaterial. Senare erhöll han
en personlig docentur i Uppsala med benämningen nordisk etnologi.
När »Undersökningen av svenska folkmål» genom statligt ingripande fått en
fastare organisation med uppgift att utföra såväl folkmåls- som folkminnesundersökningar beslöt styrelsen att officiellt införa benämningen »Landsmålsarkivet» — ursprungligen namnet på den lokal där folkmålsundersökningens samlingar bevarades — med undertiteln »Institut för undersökning av svenska dialekter och folkminnen». I praktiken hade detta namn
redan länge använts som synonym till »Undersökningen av svenska folkmål*. Efter det att ytterligare omarbetningar av arkivets organisation såväl
1 Underdånig petition angående organisationen av undersökningen av Sveriges folkminnen jämte utdrag ur infordrade yttranden. (Folkminnen och folktankar. XV, s. 33.
1928.)
2 Campbell, Å., Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet. Etnografisk
studie över den skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader. Ak. avh.
1928.
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rörande folkmåls- som folkminnesundersökningen gjorts och lotterimedlen
1938 ersatts med anslag på riksstaten, ingavs den 22 oktober 1938 av Landsmålsarkivets styrelse till kanslersämbetet ett förslag till bestämmelser
rörande arkivet. Därvid framhölls bl. a. att folkminnesundersökningen hade
karaktären av en riksundersökn ing med samma självständiga ställning som
folkmålsundersökningen, varför detta borde framgå av benämningen på
arkivet.
Genom kungl. brev den 4 april 1941 fastställdes »Reglemente för landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala», enligt vilket detta arkiv var ett
forskningsinstitut med uppgift att inom ett angivet område »dels omhänderhava den systematiska undersökningen av de svenska dialekterna, dels bedriva en systematisk folkloristisk-etnologisk undersökning av svenska folkets
liv och tradition. Institutets rent språkliga undersökning kallas dialektundersökningen, dess folkloristisk-etnologiska undersökning kallas folkminnesundersökningen» (förf :s kurs.). Arkivets undersökningsområde skulle
omfatta hela riket med undantag för Kronobergs, Blekinge, Kristianstads,
Malmöhus och Hallands län, för vilka landsmåls- och folkminnesundersökningarna i Lund skulle ansvara, samt för Göteborgs och Bohuslän, vilka
skulle omhänderhas av motsvarande institut i Göteborg. De län som låg på
gränsen mellan undersökningsområdena skulle undersökas gemensamt efter
överenskommelse.
I arkivets styrelse skulle, enligt reglementet, sitta dels professorerna i
nordiska språk och svenska språket, överbibliotekarien vid universitetsbiblioteket samt arkivets föreståndare, dels två ledamöter förordnade av
kanslersämbetet efter förslag av filosofiska fakulteten, dels en av Kungl.
Maj:t utsedd ordförande. I arkivets tidigare styrelse hade alltsedan 1925
och fram till 1940 som representant för sakforskningen suttit dåvarande
amanuensen vid Nordiska museet, Sigurd Erixon, vilken även var examinator i nordisk etnologi vid Uppsala universitet samt från och med år
1934 professor i nordisk och jämförande etnologi i Stockholm. År 1940 inträdde i styrelsen docenten i nordiska språk Dag Strömbäck i egenskap av
föreståndare för arkivet, från och med år 1948 i kombination med professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk, vid
Uppsala universitet.
I reglementet av år 1941 föreläggs folkminnesavdelningen att bedriva en
folkloristisk-etnologisk undersökning. Detta ordval bör ses mot bakgrunden
av de länge förda diskussionerna om universitetsämnets rubricering och
omfattning, vilka år 1944 utmynnade i ett beslut om en disciplin omfattande
alla delar av folkkulturen och benämnd nordisk och jämförande folklivsforskning med tillägget »särskilt folkloristisk» i Uppsala och »särskilt etnologisk»
i Lund. Dessa kompletterande bestämmelser tillkom för att göra skillnad
mellan innehavarnas personliga specialisering, i övrigt skulle undervisningen
fungera lika vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm.

De etnologiska undersökningarna i Uppsala

87

Statsmakternas beslut att inrätta professurer med denna benämning och
omfattning hade föregåtts av långvariga och segslitna debatter?. I en
skrivelse till Konungen den 26 september 1939 tog dåvarande universitetskanslern Östen Undén upp »frågan om en fastare ställning för dessa ämnen
vid universiteten».
Vid detta års riksdag hade med anledning av ett förslag från Lunds universitet en motion väckts om inrättandet av en professur med benämningen
folkkulturforskning utgörande en sammanslagning av folkminnesforskning
och etnologi. Ecklesiastikministern, Gösta Bagge, ansåg det vara nödvändigt med en utredning dels om en dylik sammanslagning vore lämplig,
dels till vilket universitet en sådan professur i så fall borde förläggas. Som
sakkunniga i utredningen tillsattes professorn i etnologi vid Stockholms
högskola Sigurd Erixon och professorn i klassisk fornkunskap och antikens
historia vid Göteborgs högskola Martin P:son Nilsson. De avlämnade sitt
yttrande den 1 augusti 1943.
Redan universitetsutredningen av år 1937 hade föreslagit att en blivande
professur i folkminnesforskning vid Uppsala universitet borde för sin undervisning och forskning få disponera det i Landsmålsarkivet befintliga folkminnesmaterialet och att professorn i så fall borde göras till ledamot av
styrelsen för arkivet. I sitt yttrande 1939 framhöll ecklesiastikministern att
om professuren kommer att förläggas till Uppsala universitet, borde det
exempelvis »förutsättas, att professuren i så fall skulle förenas med någon
av befattningarna vid landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala».
Sakkunnigutredningen hade alltså bl. a. att klargöra detta arkivs ställning till en eventuell professur i folkkulturforskning. Den enda befattningshavare som kunde komma i fråga i detta sammanhang var föreståndaren
för folkminnesavdelningen, vid denna tid Åke Campbell, vilken sedan 1938
även var docent i nordisk etnologi. Men eftersom han var underordnad
arkivchefen, vilken som tjänsteman vid detta arkiv inte tillhörde universitetet och inte heller som docent var folkminnes- eller folklivsforskare, kunde
detta förslag av organisatoriska skäl inte realiseras.
Innan riksdagen fattade sitt beslut den 29 mars 1944 hade först ett
yttrande infordrats från styrelsen för Landsmåls- och folkminnesarkivet i
Uppsala. Denna ställde sig avvisande till såväl sammanslagningen av de
båda ämnesgrenarna som till inrättandet av en professur i någondera ämnet
i Uppsala. I stället föreslog den inrättandet av en professur benämnd
»nordisk folkminnesforskning», vilken skulle bygga på filologisk metod och
utgöra en underordnad gren av ämnena nordiska språk, ortnamnsforskning
och litteraturhistoria. Som lämplig innehavare av en sådan professur föreslogs föreståndaren för Landsmålsarkivet, Dag Strömbäck, vilken var docent
Erixon, S., Folklivsforskningen som universitetsämne (Folk-Liv. 1943-44, s. 286);
Svensson, S., Folklivsforskningen som universitetsämne i Sverige (Forntid och nutid.
1948, s. 199) m. fl.
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i nordiska språk med specialisering på isländskt språk och isländsk kultur.1
I utredningen år 1943 yttrades visserligen full förståelse för filologernas
behov av utbildning i fornnordisk diktning och föreställningsvärld, men det
framhölls med skärpa att ett studium av ur språklig synpunkt intressanta
folkminnen på intet sätt kunde göra anspråk på att företräda folklivsforskningen i dess helhet.
I 1944 års statsverksproposition tog statsrådet Gösta Bagge ställning till
utredningen och till särskilda yttranden och föreslog en professur i Lund med
benämningen »nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt etnologisk»
samt tillade: »Skulle i sinom tid — — — en professur i folklivsforskning
komma att inrättas även i Uppsala, kunde då tyngdpunkten för den senare
professurens ämnesområde lämpligen läggas på folkminnesforskningen».
Som redan nämnts kom denna professur till stånd 1948 och till förste innehavare utnämndes Dag Strömbäck, vilken kombinerade professuren med
föreståndarskapet för Landsmåls- och folkminnesarkivet.
Reglementet för Landsmåls- och folkminnesarkivet av år 1941 kom att
ligga till grund för arkivets organisation och arbetsuppgifter under så gott
som trettio år, närmare bestämt till år 1970. Vissa justeringar och tillägg
gjordes dels 1943, dels 1950. Därvid stadgades bl. a. att föreståndaren för
folkminnesavdelningen — i likhet med föreståndaren för den språkliga avdelningen — vid behandling av ärende, som angick hans avdelning, skulle
beredas tillfälle att yttra sig inför styrelsen med rätt att få sin mening antecknad i protokollet. År 1943 tillkom en avdelning för samiskt språk och
samisk kultur och år 1952 inrättades en fonogramavdelning för inspelning
av dialekter, folkminnen och folkmusik.
En större omorganisation av landsmåls- och ortnamnsarkiven ägde rum
år 19702 till följd av riksdagens beslut. Detta beslut grundade sig på en utredning som låg färdig den 31 oktober 19693 samt de remissvar, som i anslutning därtill inlämnades till Kungl. Utbildningsdepartementet. Utredningens förslag gick ut på att under en gemensam styrelse sammanföra
landsmåls- och ortnamnsundersökningarna i Uppsala, Lund, Göteborg och
Umeå till fyra arkiv med benämningen »dialekt- och ortnamnsarkiv» samt
att till denna organisation även foga Svenskt visarkiv i Stockholm. Dessutom föreslog utredningen att professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk, skulle skiljas från chefskapet för Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala samt diskuterade möjligheten att
låta nämnda arkivs folkminnesavdelning skiljas ut och i stället föras till
professuren.
1 Han disputerade år 1935 på en avhandling med titeln »Sejd. Textstudier i nordisk
religionshistoria*. (Nordiska texter och undersökningar. Utg. i Uppsala av B. Hesselman. 5.)
2 Statsverksproposition 1970: 46.
8 Utbildningsdep. 1969: 5.
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I remissyttrandena rådde enighet om att professuren borde skiljas från
arkivchefsposten och omedelbart återbesättas. I stället för en gemensam
styrelse föreslogs på sina håll en samarbetsnämnd bestående av representanter från varje arkivs styrelse. Sammanslagningen av Landsmåls- och
folkminnesarkivet med Ortnamnsarkivet i Uppsala avstyrktes med hänvisning till arkivens storlek å var sin sida och olikartade arbetsinriktning.
Därmed sammanhängde bl. a. folkminnesavdelningens arbetsinsatser, vilka
utgör en integrerad del av arkivets verksamhet. Från institutioner med särskilt intresse för det etnologiska arbetet framhölls, att folkminnesavdelningen även i fortsättningen måste ges möjlighet att fungera som en central
för etnologisk insamlingsverksamhet med anknytning till universitetsundervisningen samt att representanter för även andra etnologiska institutioner
borde sitta i samarbetsnämnden eller styrelsen för att främja framtida
arbete av etnologisk art.
Enligt kungl. brev den 29 juni 1970 underställdes dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (med bibehållet förkortningsnamn ULMA) en ny myndighet, dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA) och upphörde därmed att vara en självständig myndighet med egen styrelse. I
denna nya myndighet, som leddes av en styrelse med riksarkivarien som
ordförande, ingick förutom ULMA dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg
(DAG), Lund (DAL) och Umeå (DAUM) samt ortnamnsarkivet i Uppsala
(OAU) och svenskt visarkiv i Stockholm (SVA). Redan 1977 underställdes
emellertid DOVA en nyskapad myndighet, Statens arkivstyrelse (STARK),
under vilken även riksarkivet, landsarkiven, svenskt biografiskt lexikon
samt arkivet för ljud och bild sorterar. DOVA-myndighetens styrelse ersattes i samband härmed av en nämnd.
Som representant för den etnologiska disciplinen i såväl ULMA:s rådgivande nämnd som i DOVA-nämnden sitter Anna-Birgitta Rooth, sedan
1973 professor i etnologi vid Uppsala universitet. Något organiserat samarbete mellan universitetsinstitutionen och folkminnesavdelningen i fråga
om etnologiskt insamlingsarbete föreligger inte efter det att professuren
skildes från arkivchefstjänsten. Folkminnesavdelningens verksamhet föredrages inom DOVA av arkivchefen. Mellan åren 1968 och 1974 var professor
Folke Hedblom arkivchef, numera innehas posten av docent Erik Olof
Bergfors, båda företrädare för ämnet nordiska språk.
Av den nya myndighetens namn framgår inte att insamling och bearbetning av folkminnen enligt gällande arbetsordning skall bedrivas vid ett
par av de till myndigheten hörande arkiven, nämligen ULMA och DAUM.
Anslutningen till DOVA har nämligen inte medfört någon förändring i deras
verksamhet utan den bedrivs under samma former som tidigare. Detta framgår också av Uppsala-arkivets benämning, Dialekt- och folkminnesarkivet.
Av Umeå-arkivets nuvarande benämning kan däremot inte utläsas att även
detta arkiv har till uppgift att insamla folkminnen. Denna institution hette
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tidigare »Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland» (FFÖN),
men detta namn ersattes vid omorganisationen 1970 av det nuvarande
»dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå». I maj 1979 föreligger en proposition
(1978/79: 100 bilaga 12 Utbildningsdepartementet) om inordnande av institutet för folklore vid Göteborgs universitet — ett sentida namn på det redan
år 1919 bildade »Västsvenska folkminnesarkivet» (VFA), sedermera »Institutet för undersökning av folkminnen vid Göteborgs Högskola» (IFGH) — i
dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg. Av denna anledning har DOVAnämnden föreslagit STARK att detta arkivs benämning efter den 1 juli
1979 skall vara »dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg» och
att Umeå-arkivets namn ändras i analogi därmed. Sammanslagningen av de
nämnda arkiven till en större gemensam myndighet har medfört en viss avlastning för Uppsala-arkivet såväl i geografiskt hänseende som i fråga om
ämnen för insamlingsarbetet. För de två nordligaste länen har numera
Umeå-arkivet huvudansvaret och för vis- och folkmusikundersökningar
fungerar visarkivet i Stockholm som centralarkiv.

När arbetet vid Uppsala-arkivets folkminnesavdelning i slutet av 1920talet skulle organiseras, såg den förste föreståndaren, Johan Götlind, som
sin främsta uppgift att bygga upp en systematisk insamlingsverksamhet.
För detta ändamål upprättade han en stab av medhjälpare ute i bygderna,
s. k. ortsmeddelare, med vilka han höll personlig kontakt både genom
korrespondens och genom besök i deras respektive hembygder. Han utförde
även själv fältarbeten i stor utsträckning. Därvid experimenterade han
bl. a. med filminspelning i forskningens tjänst tillsammans med dåvarande
fil. kand. Folke Hedblom. Som tidigare nämnts ägnade sig Götlind särskilt
åt uppteckning och undersökning av folklig idrott samt sagor och sägner.'
Ett annat ämnesområde som intresserade honom mycket och som tack vare
hans undersökningar satte in svenskt material i internationellt sammanhang var de sägner som behandlar motivet »Odins jakt».2 Som en betydelsefull insats i det interna arbetet med folkminnena bör nämnas Götlinds initiativ till upprättandet av en realkatalog över innehållet i arkivets
handskriftssamlingar.3
Åke Campbell byggde vidare på den grund som Götlind hade lagt och
Sina studier av folklig idrott, lek och dans, publicerade i ett flertal uppsatser,
sammanfattade han i Nordisk kultur. X_XIV A, Idrott och lek, s. 3-9, 11-58.
2 Han öppnade därvid en debatt med den tyske forskaren Otto Höfler, vilken enligt
hans mening inte tagit tillräcklig hänsyn till svenskt material i sin publikation »Kultische Geheimbiinde». (Se anmälan och genmäle i Folkminnen och folktankar. XXI,
s. 48-50, 138-146. 1934.)
2 Om realkatalogen se s. 100 ff.
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gav under de 27 år som han var ledare för folkminnesundersökningarna i
Uppsala verksamheten vid folkminnesavdelningen den utformning, som den
i sina huvuddrag fortfarande har: systematisk insamling av folkminnen i vid
bemärkelse, registrering och klassificering av samlingarnas innehåll, bearbetning av materialet i form av kartläggnings- och publiceringsarbeten.
Under den förhållandevis långa tid som gått har givetvis vissa förändringar
i arbetet ägt rum sammanhängande med folklivsforskningens utveckling och
därav betingade modifieringar i uppfattningen av traditionsmaterialet och
metoderna för dess tillvaratagande.
När Campbell år 1938 även fick ansvaret för undervisningen i ämnet
nordisk etnologi i Uppsala, kände han sig manad att i en artikel framlägga
sina synpunkter på »mål och medel för den folkloristisk-etnologiska undersökningen av den svenska folkkulturen».' Där sammanfattade han den
etnologiska forskningens mål i fyra huvudpunkter. Främst satte han dokumenteringen av samtliga arter av svensk folkkultur i form av morfologiska
undersökningar framför allt med hjälp av systematiskt utarbetade frågelistor. Därvid betonade han att det inte var till fyllest att enbart dokumentera de enskilda kulturelementen: lika nödvändigt var det att bringa klarhet
i vilken roll dessa spelade i folklivet och hur de fungerade tillsammans.
Som en särskild art av morfologisk dokumentering räknade han klarläggandet av strukturen hos enskilda sociala enheter, t. ex. en by. Som andra
punkt i programmet och i nära anslutning till de morfologiska undersökningarna uppställde Campbell den kulturgeografiska analysen, dvs, undersökningar av kulturformernas geografiska fördelning och provinsiella
utformning. I detta sammanhang diskuterade han särskilt utbredningskartans betydelse, såväl ur praktisk som vetenskaplig synvinkel, samt
speciella krav på insamlingsverksamheten i detta sammanhang. Den uppfattning som han därvid framförde grundade sig på de erfarenheter, som
han under loppet av 1930-talet hade vunnit dels genom sitt deltagande i det
sameuropeiska kartläggningsarbetet, i vilket han — vid sidan av Herman
Geijer och Sigurd Erixon — spelade en aktiv roll, dels genom sina insatser
i förberedelserna till en atlas över svensk folkkultur. För den del av den
svenska atlasen, som enligt planläggningen skulle behandla sägner, folktro
och högtidsseder, hade Campbell vid denna tid just blivit utsedd som
redaktör.
Att klarlägga folkkulturens historiska utveckling stod också på Campbells
program. Han ansåg sig emellertid inte kunna uppställa några arbetsplaner
för ett sådant program i ovannämnda artikel, eftersom uppgiften enligt
hans uppfattning var av sådan omfattning och karaktär att det krävdes
särskilda arbetskrafter och därmed även en särskild planläggning för dess
1 Campbell, Å., Om mål och medel för den folkloristisk-etnologiska undersökningen
av den svenska folkkulturen. (Folkminnen och folktankar. XXVI, s. 69, 97. 1939.)
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genomförande. Av hans antydan om uppgiftens innehåll och utförande framgår emellertid att han hyste stort hopp om möjligheterna att belysa folkkulturens olika epoker i vårt land, bl. a. därför att våra svenska arkivalier
i stor utsträckning rymmer kulturhistoriska notiser av betydande värde.
För en historisk analys vore det absolut nödvändigt, om än tidsödande, att
först göra en systematisk genomgång och registrering av innehållet i
lämpliga kategorier av arkivalier.
Som sista punkt i programmet tog Campbell upp frågan om »traditionsbildningen och kulturformernas liv ... i deras förhållande till samhällsskikt,
yrkesgrupper och andra sociologiska bildningar». De dittillsvarande undersökningarna av svensk folkkultur hade nästan uteslutande varit ägnade åt
landsbygden. Campbell ansåg det befogat att göra även städer och herrgårdar jämte deras invånare till föremål för liknande undersökningar, eftersom deras kulturformer under tidens lopp fått en egen prägel, manifesterad
å ena sidan i vissa gemensamma drag i seder och bruk, å andra sidan i lokala
utformningar. Även yrkesgrupper av olika slag borde göras till föremål för
särskilda undersökningar.
Campbell var medveten om att det arbetsprogram som han skisserade
var mycket omfattande och att det kanske kunde bli svårt att till fullo
genomföra det inom överskådlig tid. Han menade emellertid att detta vore
möjligt, om blott alla förefintliga arbetsorgan samordnade sin verksamhet
och systematiskt planlade insamlingsarbetet. Med hjälp av 500-600 frågelistor borde man kunna täcka de viktigaste ämnesområdena, ansåg Campbell.
Frågelistor som hjälpmedel vid etnologiskt insamlingsarbete hade länge
använts på skilda håll i landet, men de var skrivna utan inbördes system.
I Uppsala satte frågelistförfattandet särskild fart på 1920-talet. Detta sammanhängde med ett vid denna tid framträdande behov av att systematiskt
undersöka ordförrådet i de svenska dialekterna, varvid orden borde förklaras och belysas i fråga om användning och betydelseskiftningar. Man
började därför utarbeta frågelistor, vilka behandlade avgränsade temata —
fiske, slåtter osv. — med hänsyn till såväl ord som sak. I förbindelse med
sakbeskrivningen kom därvid dialektala ord, fraser och uttryck att på ett
naturligt sätt täcka hela ämnesområden.
Utarbetandet av dylika monografiska frågelistor krävde samarbete mellan
språkmän och etnologer. Koncepten sändes därför till lämpliga institutioner och föreningar — framför allt till Nordiska museet och Svenska
Akademiens ordboksredaktion liksom även till de institutioner i Lund och
Göteborg, som var sysselsatta med undersökning av dialekter och folkminnen — för komplettering och granskning, innan de fick sin slutgiltiga
utformning i Uppsala. (Bil. 1.) Dessa frågelistor trycktes och användes
sedan även av institutioner utanför Uppsala. Folkmålsundersökningen i
Uppsala å sin sida använde och distribuerade vid sidan av sina egna frågelistor även andra institutioners frågeformulär.
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De monografiska frågelistorna gjordes mycket detaljerade. Varje tema
förbereddes noga med genomgång av såväl tryckt som otryckt material,
ofta i jämförelse med grannländernas. På grund av den detaljerade och
systematiska uppställningen blev dessa frågeformulär samtidigt ett slags
register över respektive ämnesområden. De var närmast avsedda som handledning för tjänstemän och andra skolade upptecknare, som med deras
hjälp lärde sig urskilja och behärska kulturformerna i detalj, innan de tog
itu med utfrågningen. Ytterligare instruktioner erhöll upptecknarna vid
kurser, som årligen arrangerades gemensamt av tjänstemännen vid de olika
institutionerna. Bland folkmålsundersökningens medarbetare var framför
allt Herman Geijer och Johan Götlind engagerade för detta ändamål. I
ett senare skede kom även Åke Campbell att utföra samma slags arbete.
När antalet oskolade upptecknare ute i landet ökade, framträdde ett
behov av enklare frågeformulär. Omkring 1930 började man därför utforma frågelistorna på ett mindre pretentiöst sätt både i fråga om innehåll
och form. Man lät t. ex. inte längre trycka dem utan framställde dem i
stencilerat skick, vilket bl. a. möjliggjorde justeringar, när så behövdes.
Detta blev början till den s. k. M-serien (M = maskinskriven), vilken alltjämt varje år får nya nummer. (Bil. 2.) Liksom tidigare försökte man med
hjälp av dessa frågelistor få fram både ord- och sakuppgifter. Kravet på
adekvat terminologi i det etnologiska materialet har på detta sätt blivit
väl tillgodosett i Uppsala-arkivets samlingar, ett krav som vid andra institutioner först under senare tid gjort sig gällande på allvar. Ur innehållssynpunkt har det varit fruktbringande att på detta sätt tränga in i olika ämnesområden från såväl språkligt som sakligt håll.
En särskilt aktiv förespråkare för »ord och sak»-metoden i Uppsala var
den tidigare nämnde Lars Levander.' Under första hälften av 1930-talet
var han en av ULMA:s flitigaste frågelistförfattare. Fastän hans egna undersökningar uteslutande avsåg övre Dalarnas språk och kultur, formulerade
han sina frågelistor så att de kunde användas inom hela landet, under förutsättning givetvis att det efterfrågade existerade inom ett så stort område.
Hans frågeställningar gällde såväl enstaka kulturformer och sociala förhållanden som abstrakta företeelser och språkliga detaljer.
I M-serien förekommer emellertid inte enbart för språk- och folkminnesundersökningarna gemensamma frågelistor utan även å ena sidan rent
terminologiska och å andra sidan rent etnologiska ämnesförfrågningar. Så
småningom blir frågelistorna i fråga om ämnesval och utformning alltmer
etnologiskt inriktade och det förmärks en strävan att täcka så många
sidor som möjligt av folkkulturen. Serier av frågelistor behandlar metodiskt
bebyggelse och bosättning, näringar och hushållning, handel och samfärdsel,
1 Levander, L., Ord och sak. Språkvetenskap och kulturhistoria inom svensk allmogeforskning. (Verdandis småskr. 383. 1936.)
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samhällsförhållanden, kyrkliga förhållanden, människans liv från vaggan
till graven, folkmedicin, kalendariska frågor, folktro och magi, folkdikt och
folkmusik, dramatik, lek, dans och idrott m. m. De enskilda kulturformernas
struktur och typer dominerar visserligen i förfrågningarna men samtidigt
uppträder allt fler frågor om kulturelementens funktion i folklivet: arbetsrytm, arbetsfördelning, festliv, sociala och administrativa förhållanden osv.
Dessutom är insamlingsarbetet inte längre inriktat enbart på landsbygden
utan även på andra geografiska och sociala områden. Mellan åren 1938 och
1941 skrevs och distribuerades tretton frågelistor behandlande stadstraditioner och fem behandlande herrgårdstraditioner. Efter inrättandet av en
lapsk avdelning skrevs under loppet av åren 1943-47 inte mindre än arton
frågelistor rörande samernas levnadsförhållanden och föreställningar.
Givetvis avspeglas i frågelistförfattandet även tjänstemännens personliga
forskningar och intressen. I detta sammanhang kan särskilt nämnas Åke
Campbells undersökningar av kulturlandskapet, nybyggarkulturen i Lappland, kontakten mellan samer och svenskar, äldre svensk brödkultur m. m.1
liksom även Dag Strömbäcks intresse för sambandet mellan gammal isländsk-nordisk kultur och sentida traditioner.2 Folktro och sägner om
naturväsen, framför allt skogsväsen, blev föremål för en grundlig insamlingsverksamhet, när Gunnar Granberg såsom Campbells medarbetare förberedde
sin gradualavhandling om skogsrået i yngre nordisk tradition.2 En annan
av folkminnesavdelningens tidigare medarbetare, Julius Ejdestam, ägnade
sig under första hälften av 1940-talet i stor utsträckning åt insamling och
studier av vårseder, vilket bl. a. resulterade i en avhandling om årseldar.4
Ejdestams efterträdare vid folkminnesavdelningen, Åsa Sjödin-Nyman, behandlade i sin licentiatavhandling folkliga föreställningar om vissa fåglars
inverkan på människorna under våren.5 Materialförfrågningarna till denna
undersökning, som gick vida utanför Sveriges gränser, ingick i en serie
frågelistor behandlande folktro om djur av olika slag.
Det etnologiska samarbetet i Europa, som avbrutits av andra världskriget, kom i början av 1950-talet så småningom åter i gång och detta avspeglar sig i frågelistarbetet. Tillsammans med representanter för insamlingsverksamheten i Skottland skrev Åsa Nyman en serie frågelistor rörande
1 Åke Campbells bibliografi se Arctica. Essays presented to Å.C.1.5.1956. (Även utg.
i Studia Ethnographica Upsaliensia. 11.)
2 Dag Strömbäcks bibliografi se Folkloristica. Festskrift till D.S. 13 aug. 1960.
Se även Strömbäck, D., Folklore och filologi. Valda uppsatser utg. av K. Gustav Adolfs
Akademien 13.8.1970. (Acta Aeademiae regiae Gustavi Adolphi. 48.)
8 Granberg, G., Skogsrået i yngre nordisk folktradition. (Skr. utg. av K. Gustav
Adolfs Akademien. 3.) Åk. avh. 1935.
4 Ejdestam, J., Årseldarnas samband med åkerbruk och boskapsskötsel i Sverige.
(Skr. utg. genom Landsmåls- och folkininnesarkivet i Uppsala. Ser. B: 2.) Ak. avh. 1944.
5 Nyman, Å., Dårfåglar. Ett bidrag till de folkliga föreställningarna om vissa fåglars
skadliga inverkan på människorna. (Arv. Vol. 9, s. 1. 1954.)
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traditioner om död och begravning (Death and burial traditions), och i samband med ett tyskt forskningsprojekt utarbetade hon en frågelista behandlande förmågan att »se i syne» (Zweites Gesicht).
Med hjälp av de systematiska frågelistorna avsåg man att införskaffa
redogörelser för det ena ämnesområdet efter det andra för att därmed åstadkomma en allsidig dokumentation av svensk folkkultur. Vid sidan härav
arbetade man emellertid även med mer eller mindre tillfälliga frågelistor,
s. k. specialfrågelistor, vilka kom till för enskilda forskares behov. De kunde
behandla någon detalj inom ett ämnesområde eller ett ämne sett ur någon
speciell synvinkel. Dessa frågelistor var i allmänhet inte särskilt omfattande
och användes i regel endast under kort tid eller inom ett begränsat område.
Åtskilliga specialfrågelistor har skrivits under årens lopp och skrivs fortfarande, inte minst för insamling av material till etnologistuderandes skriftliga
arbetsuppgifter. (Bil. 3.)
En särskild typ av specialfrågelistor var de som utarbetades för det
etnologiska kartläggningsarbetet, som tog sin början på 1930-talet. Man
experimenterade därvid tidigt med s. k. frågekort. Ämnesmässigt utgjordes
dessa av ett för svenska förhållanden lämpligt urval av de frågor, som
under åren 1931-32 utsändes över hela Tyskland för att insamla material
till det tyska atlasarbetet. På dessa frågekort representerades varje ämne
av endast ett fåtal frågor. De svar som på detta sätt erhölls blev ett ganska
ytligt skummande av samtidens förhållanden. För det avsedda ändamålet,
att komplettera ett redan insamlat material, som huvudsakligen berörde
förhållandena före sekelskiftet, gav alltså dessa frågekort inte det resultat
man hoppats på och arbetet med dem upphörde ganska snart. Nutidens
etnologer kan endast beklaga att 1930-talets samtidsdokumentering inte
fortsattes och gjordes i större omfattning.
För kartläggningen utarbetade man i stället specialfrågelistor, vilka direkt
anknöt till kartornas speciella uppläggning, s. k. K-frågelistor. De kunde ha
kortare eller längre frågeställningar beroende på i vilket avseende man
måste komplettera redan tillgängligt material. Allteftersom kartläggningen
fortskred gjordes kompletterande specialförfrågningar, som inte alltid fick
formen av numrerade frågelistor.'
De olika typerna av frågelistor besvarades dels av korresponderande, i
regel bofasta upptecknare, ortsmeddelare, dels av utsända, skolade exploratörer. De senare uppsökte framför allt områden, som av någon anledning
inte blivit tillräckligt dokumenterade med hjälp av ortsmeddelare. De
skolade upptecknarna var dels tjänstemännen själva, dels personer som
genom kurser eller studier fått utbildning i etnologisk insamlingsmetod. Så
länge Åke Campbell och Dag Strömbäck kvarstod som lärare i folklivs1 Om insamling av material till kartläggningsarbetena se inledningen till Atlas över
svensk folkkultur. II: 2, s. 18.
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forskning, engagerades etnologistuderande i stor utsträckning för dylikt
fältarbete.
De korresponderande upptecknarna stod i nära kontakt med arkivets
tjänstemän. Dessa instruerade dem kontinuerligt och var därvid måna om
att låta deras individuella kvalifikationer komma till nytta. På så sätt
kom arkivets insamlade material att innehålla betydligt mera än enbart
svar på det som efterlystes i frågelistorna. Många uppteckningar utformades
till monografier av betydande omfattning. Man satte även i system att låta
ortsmeddelarna skriva självbiografier. Dessa hade inte bara sitt eget värde
utan visade ofta vägen till nödvändiga detalj- eller djupundersökningar. Utmärkande för Uppsala-arkivets samlingar av etnologica är alltså att de inte
bara består av svar på frågelistor utan i minst lika stor omfattning av s. k.
fria uppteckningar.
Många av medarbetarna ute i bygderna har på så sätt åstadkommit
materialsamlingar av sådant dokumentariskt värde att de ansetts böra
publiceras. Några medarbetare har t. o. m. korats till hedersdoktorer som
en utmärkelse för sitt uppteckningsarbete. Sålunda utförde redan på 1920talet folkskolläraren 0. P. Pettersson ett omfattande uppteckningsarbete
rörande nybyggarkulturen i södra Lappland. Han räddade också en ansenlig mängd sagor och sägner undan glömskan.' Under senare tid har en
annan lärare från Vilhelmina socken, Nils Eriksson, tecknat ner sina minnen
av en nybyggarfamiljs levnadsvillkor och sina iakttagelser av förhållandet
mellan samer och svenskar i sådan omfattning och detaljrikedom, att han
år 1978 belönades med ett hedersdoktorat vid Uppsala universitet.
Ofta har det varit folkskollärare som ägnat sig åt mera omfattande uppteckningsverksamhet, antingen i sin hembygd eller i den bygd, där de
varit verksamma som lärare. Avsevärda samlingar från Frostviken i norra
Jämtland och Medelpad hopbragtes sålunda av folkskolläraren Levi Johansson, vilken även bearbetade och publicerade stora delar av sitt materia1.2
Han promoverades till hedersdoktor år 1947. I Härjedalen och angränsande
delar av Jämtland var folkskolläraren Einar Granberg verksam under ett
par årtionden. Hans insamlade material ger en god överblick över allmogens levnadsförhållanden i dessa områden under äldre tid. I stor utsträckning kom Granberg även att ägna sig åt insamling av frieri- och
giftermålsseder till följd av en rundskrivelse från K. Rob. V. Wikman,
sedermera professor i Åbo, vilken vid denna tid var sysselsatt med att insamla material till sin avhandling »Einleitung der Ehe» (1937). I Ångerman1 Pettersson, 0. P., Gamla byar i Vilhelmina (Etnologiska källskrifter I: 1-3. 1941,
1944, 1946.); Sagor från Åsele lappmark. Utg. av H. Geijer, S. Liljeblad, K.-H. Dahlstedt (Svenska sagor och sägner. 9. Utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 1945).
2 Förutom ett stort antal artiklar med skiftande etnologiskt innehåll publicerade
Levi Johansson även ett större arbete, »Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken».
(Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. B: 3. 1947.)

De etnologiska undersökningarna i Uppsala

97

land är sedan 1950-talet folkskolläraren Frans Bergvall sysselsatt med uppteckningsarbete i sin hembygd Edsele. Han har särskilt intresserat sig för
bebyggelse- och personhistoria samt folkdiktning. Hans stora samlingar av
folksagor och skapelsesägner ligger utredigerade i väntan på publicering i
ULMA:s skriftserie. Ett annat manuskript, »Edsele folkliga flora», är ett
växtregister, som inte bara innehåller uppgifter på svenska och latinska
utan även dialektala namn samt redogörelser för växternas användning i
hushåll och medicin jämte folktro och sägner i anslutning därtill.
Ångermanland är över huvud taget väl representerat i arkivets samlingar,
inte minst tack vare Ella Odstedts energiska uppteckningsverksamhet. Hon
började redan på 1920-talet utföra fältarbete för ULMA:s räkning, framför
allt i sin ångermanländska hembygd men snart även på många andra håll
i landet. Hon blev så småningom anställd vid arkivet, formellt för expeditionella arbetsuppgifter men i praktiken för ganska avancerade undersökningar. För sitt omfattande insamlingsarbete och för sina forskningar'
promoverades hon år 1955 till filosofie hedersdoktor.
Även i andra landskap har tid efter annan framträtt personer, som höjt
sig över flertalet upptecknare i fråga om kunskaper och hängivet arbete.
Det skulle föra för långt att nämna alla, men ytterligare ett par bör dock
ihågkommas i detta sammanhang. I Västergötland bedrev under en lång
följd av år folkskolläraren Linnar Linnarsson uppteckningsarbete både i
form av fria uppteckningar och i form av svar på frågelistor. Delar därav
har publicerats i ULMA:s skriftserie.2 I Värmland har sedan mitten av
1940-talet folkskolläraren och skriftställaren Arvid Ernvik arbetat på samma sätt.3 År 1972 blev han hedersdoktor för sitt arbete.
För att fästa allmänhetens uppmärksamhet på det pågående insamlingsarbetet och vädja om bistånd gjordes upprop i både radio och press. Även
regelrätta pristävlingar anordnades, varvid åtskilligt material inkom. Dylikt
material visade sig emellertid vara av ganska ojämn och inte sällan diskutabel kvalitet, varför detta insamlingssystem endast undantagsvis användes
i fortsättningen. Däremot lyckades man på detta sätt få kontakt med
1 Till Ella Odstedts större undersökningar hör »Varulven i svensk folktradition»
(Skr. utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet. Ser. B: 1. 1943) och »Folkdräkter
i övre Dalarna> (övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft. 4. Skr. utg.
av K. Gustav Adolfs Akademien. 11: 4. 1953).
2 Linnarsson, L., Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske
och Skånings härader. (Skr. utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet. Ser. B: 4.
1948 och 1950.)
8 Bland Ernviks publikationer i samarbete med ULMA kan följande nämnas: Västvärmländsk tro och sed rörande död och begravning; Sed och ordning i gamla Kristinehamn (SvLm 1943-1944, s. 232 och 1972, s. 52); Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gillbergs härader under 1800-talet; Folkminnen från
Glaskogen; Evi gläjja och andra marknader i Värmland (Skr. utg. genom Landsmåls
(Dialekt-) och folkminnesarkivet. Ser. B: 7, 1951, B: 12: 1-2, 1966 och 1968, B: 14,
1978).
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personer, som senare utvecklade sig till goda upptecknare, t. ex. ovan
nämnda Nils Eriksson och Arvid Ernvik samt E. J. Lindberg från Ragunda
socken i Jämtland. Den senare är för närvarande en av arkivets flitigaste
upptecknare av folkliv, folkminnen och dialekt. Under senare år har han
framför allt inriktat sig på den folkliga läkekonsten i sin hembygd och därvid åstadkommit en omfattande samling, som väckt stort intresse inte
minst bland medicinhistoriker.
Tjänstemännen vid arkivets språkliga avdelning har också lämnat värdefulla bidrag till det etnologiska insamlingsarbetet. Både i svar på frågelistor och i dialekttexter ingår ett stort antal etnologiska notiser. I de landskapsvis bedrivna dialektundersökningarna har, beroende på respektive
ledares intresse och möjligheter, mer eller mindre metodiskt insamlats
material rörande folkliv, folksed och folkdikt. Främst i detta avseende står
Dalarna tack vare Lars Levanders och hans efterträdare fil. dr Stig Björklunds mångåriga insamlingsverksamhet. Dessa har metodiskt insamlat och
publicerat etnologiskt materiall för att i ordboken över folkmålen i övre
Dalarna kunna göra hänvisningar till dessa arbeten, då närmare förklaringar
till ordens sakinnehåll behövs. Båda har noga penetrerat Dalarna på jakt
efter lämpliga informanter och har därvid inspirerat och instruerat många
personer, vilka sedan verkat som exploratörer av Dalarnas folkkultur. Även
Värmland, i viss utsträckning också Dalsland, har blivit väl utforskat,
framför allt mellan åren 1944 och 1958, då fil. dr Richard Broberg var
ledare för undersökningen av Värmlands språk och kultur. Han har i flera
sammanhang redogjort för resultaten av dessa undersökningar.2 Personligen
har han särskilt ägnat sig åt ett ingående studium av den finska bosättningen i hela mellersta Skandinavien.3
1 Jfr s. 82, not 2. I publikationer av varierande omfång har Levander presenterat olika
sidor av övre Dalarnas folkliga kultur under mitten och slutet av 1800-talet, t. ex.
rörande fattigt folk och tiggare, brottsling och bödel, krog- och marknadsliv (Ur samhällsdjupen i forna tider. 1933-35), barnavård och barnuppfostran (Kungl. Gustav
Adolfs Akademiens småskrifter 3 och 4. 1946). Flera av Levanders artiklar har bearbetats och utgivits på nytt av Björklund, vilken även avslutat påbörjade arbeten,
t. ex. artiklarna om primitivt närings- och samhällsliv samt slipstenstillverkning (Orsa.
En sockenbeskrivning utg. av Orsa Jordägande Sockenmän. Del III. 1957). Bland
Björklunds arbeten av etnologiskt intresse kan nämnas »Indor i Våmhus socken.
Något om en dalabys tillkomsthistoria, dess folk och väg mot nya tiden. Efter gamla
papper och folkminnen framställt» (Folklivsskildr. utg. av Kungl. Gustav Adolfs Ak.
5. 1966) och »Kring uppkomsten av två unika hantverk — korgmakeri och hårarbete —
i Ovansiljan» (Hembygdsskildr. utg. av Kungl. Gustav Adolfs Ak. 3. 1967).
2 Broberg, R., Undersökningen av Värmlands dialekter och folkminnen 1945-1955.
(Värmland förr och nu. 1955.) Bland ett 40-tal tryckta skrifter baserade på undersökningens resultat må bl. a. nämnas följande större översikter: Värmland — ett
språk- och kulturgeografiskt gränsområde (Nationen och hembygden. VIII. 1960.);
Språk- och kulturgränser i Värmland (Svlan B 67. 1973).
3 För resultatet av sina finska undersökningar har Broberg redogjort i ett dussintal
skrifter, främst följande: Värmlandsfinsk folktro (Värmland förr och nu. 51. 1951.);
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Svensk kultur utanför Sveriges gränser har också undersökts, inte bara
på nära håll såsom på Åland och i Finlands skärgård samt Estlands kustbygd utan även bland svenskättlingar i Amerika, både i U.S.A., Kanada
och Argentina. Undersökningarna i Amerika har organiserats och genomförts framför allt av professor Hedblom.' Senare har även docent Björklund varit verksam där.2 Undersökningarna av språk och kultur bland
svenskarna vid Estlands kust samt bland ättlingarna till de Dagö-svenskar,
som på 1700-talet utvandrade till Gammalsvenskby i Ryssland, leds av fil.
dr Nils Tiberg. Han började göra fältarbete bland estlandssvenskarna år
1923 och har alltsedan dess varit sysselsatt med dessa undersökningar.
Under världskrigets sista år, 1943-45, inflyttade ett stort antal estlandssvenskar till Sverige. Med deras hjälp kunde Tiberg intensifiera sina
undersökningar, för vilka han under tiden 1944-1977 åtnjutit årliga statsanslag.3
Insamlingsarbetet underlättades betydligt och ändrade i viss mån karaktär, när inspelningsapparatur mera allmänt kom i bruk. En särskild fonogramavdelning inrättades vid Dialekt- och folkminnesarkivet år 1952, men
i praktiken hade inspelningsverksamhet bedrivits sedan mitten av 1930talet.4 Denna verksamhet är av särskilt stor betydelse för de språkliga
undersökningarna, eftersom man på detta sätt kan dokumentera fonetiska
och talsyntaktiska förhållanden, som endast med svårighet kan uttryckas
i skrift. Dylika inspelningar, som alltså är avsedda att arkiveras för framtiden, kräver en intervju- och inspelningsteknik, som skiljer sig från den
som används vid inspelning av sakuppgifter. I det senare fallet begagnas
inspelningen närmast som stöd för minnet under fältarbetet, varigenom
själva utskriften av de erhållna uppgifterna kan göras i lugn och ro vid
skrivbordet. Inte alltid arkiveras dylika inspelningar. Detta är emellertid
Den nuvarande språksituationen i Värmlands finnbygder (Scandinavica et fennougrica.
Studier tillägnade B. Collinder 22.7.54.1954.); Invandringar från Finland till mellersta
Skandinavien före 1700 (SvLm 1967, s. 59.); Invandringar från Finland till Sverige
före 1700-talet i verklighet och tradition (Migrationen mellan Sverige och Finland.
Nordisk utredningsserie 14/70. 1970).
1 Hedblom, F., Om svenska folkmål i Amerika. Från Landsmåls- och Folkminnesarkivets bandinspelningsexpedition 1962; Bandinspelningsexpeditionen till SvenskAmerika 1964. En reserapport; Den tredje inspelningsexpeditionen till Svensk-Amerika
En rapport från resan 1966. (SvLm 1962, 1965 och 1966.)
2 Björklund, S., Dalfolk i Nordamerika. Anteckningar från en rundresa till emigranter från Siljansbygden hösten 1967 efter Anders Olsson och Per Holger Eriksson sammanställda och utg. (Folklivsskildr. utg. av Kungl. Gustav Adolfs Ak. 8. 1971.)
Tiberg, N., Estlandssvenska uppsalaundersökningen. (Kustbon 1968: 4.) Resultatet
av verksamheten har från och med år 1951 utgivits i serien »Estlandssvenskarnas
folkliga kultur». (Skr. utg. av Kungl. Gustav Adolfs Ak. nr 25, 27, 31, 33, 35, 38, 41,
47, 51.)
4 OM inspelningsverksamheten vid Dialekt- och folkminnesarkivet se särskild artikel
av F. Hedblom, sid. 114 ff.
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nödvändigt, när man vill göra rättvisa åt en god berättare eller för att
kontrollera de erhållna uppgifterna i förhållande till de ställda frågorna.
Inte sällan utförs inspelningarna som en kombination av språkliga och
etnologiska intressen. Ett gott exempel på arbete av detta slag är en sedan
några år tillbaka pågående undersökning av språk och kultur i Väddö vid
Upplands norra kust, vilken utförs av en expedition på tre personer. För
den etnologiska delen av undersökningen ansvarar därvid Wolter Ehn, för
den språkliga Margareta Källskog och för den tekniska Torsten Ord6us.
Den sistnämnde har som tjänsteman vid fonogramavdelningen vid alla inspelningar ansvaret för den tekniska utrustningen och det tekniska utförandet men deltar ofta även själv i intervjuerna. I Väddö har han gjort
till sin uppgift att dokumentera seglationens betydelse för öborna såväl
under äldre tid som i nutid.
För vilket ändamål inspelningarna än görs, återstår ett omfattande skrivbordsarbete, innan de får sin arkivmässiga form. Denna del av arbetet går
betydligt långsammare än själva inspelningarna. Endast droppvis har texterna kunnat skrivas ut i sin helhet och det är knappast troligt att en utskrivning av samtliga inspelningar någonsin kommer att kunna genomföras.
För att ändå göra materialet någorlunda tillgängligt pågår därför sedan
några år tillbaka en registrering av inspelningarnas innehåll på så sätt att
det refereras i löpande följd och klassificeras i enlighet med ULMA:s s. k.
realkatalog, dvs. sakregistret för manuskriptsamlingarna.
Allt eftersom arkivets samlingar växte, blev behovet av en saklig översikt över deras innehåll alltmer kännbart. Detta gjorde sig särskilt gällande,
när insamlingen av folkminnen på allvar kom i gång, framför allt i samband med utarbetandet av frågelistorna. Ett insamlingsarbete utan ledning
av registrering och annan bearbetning av befintligt material, kunde nämligen bara leda till upprepningar av lätt tillgängliga uppgifter på bekostnad
av uppgifter inom svåråtkomliga och ännu okända ämnesområden. Men för
att kunna konstatera luckorna i det befintliga materialet måste man först
känna till folklivets utformning i dess helhet. För folkminnenas vetenskapliga bearbetning över lag var det alltså nödvändigt med en registrering
och klassificering av folklivets och folktraditionernas innehåll.
Katalogisering av realia har gjorts och görs fortfarande vid de flesta
folkmirmesinsamlande institutioner men efter högst varierande system. Efter studier vid de olika arkiven utförde Johan Götlind på försök en katalogisering av Uppsala-arkivets material ur innehållssynpunkt. Arbetet med
denna realkatalog fortsatte några år efter Götlinds riktlinjer. Det visade sig
emellertid snart vara nödvändigt att göra en grundlig revision av hans
system. Götlind hade nämligen arbetat med folkminnen i detta ords inskränkta betydelse,' medan insamlingsverksamheten däremot omfattade
1 Götlind, J., Folklore — folkets vetenskap. Några reflexioner i anledning av ett
innehållsregister och ett tioårsminne. (Folkminnen och folktankar. XXV, s. 164. 1938.)

De etnologiska undersökningarna i Uppsala 101

alla slag av folkminnen. Eftersom realkatalogen med sin systemuppställning
skulle vara grundvalen för en översikt över hela den ämneskrets, som var
föremål för institutionens arbete, såväl ur saklig som språklig synpunkt,
var detta första register otillräckligt som forskningsinstrument.
Arbetet med omläggning och utbyggnad av realkatalogens system uppdrogs åt docenten i folkminnesforskning vid Lunds universitet, Sven Liljeblad', när han under arbetsåret 1933-1934 vikarierade för Åke Campbell.
I mars 1934 var han färdig med ett koncept på 102 foliosidor, »Systematisk
översikt över Landsmålsarkivets folkminnessamlingar», vilket sändes runt
i de nordiska länderna för kritik. Därefter gjorde han i nära samarbete med
Herman Geijer en revidering av konceptet och i juli 1934 låg stommen för
det nya systemet färdig. I fortsättningen kom arbetet med realkatalogen
av naturliga skäl att åvila folkminnesavdelningen, såväl beträffande fortlöpande bearbetningar av systemet som excerperingen av materialsamlingarna och klassificeringen av deras innehåll. Katalogen bildar en självständig enhet inom arkivet vid sidan av de ur andra synpunkter upplagda
ordregistren men tjänar inte bara etnologiska utan även språkliga intressen.
Den blev snart ett flitigt använt hjälpmedel dels för det interna arbetet
med frågelistförfattande och materialpubliceringar, dels för vägledning av
forskare, som från olika synpunkter sökte studiematerial.
Med sin ingående detalj systematisering omfattande varje manifestation
av folkliv och folktradition bildade realkatalogen det första försöket i vårt
land till en enhetlig överblick över samtliga sidor av folkkulturen och dessas
inbördes förhållande till varandra. Katalogens 21 huvudavdelningar har tillsammans 120 huvudkapitel (Bil. 4.), och dessa är indelade i mer än 7 500
underavdelningar, vilka i sin tur vid behov kan ytterligare spaltas upp.
Systemet är alltså flexibelt så till vida att tillägg och anpassningar kan göras
i varje kapitel. Detta sker också tid efter annan beroende på vad som under
katalogiseringens gång kan urskiljas och bestämmas som speciella kulturformer.
När realkatalogens system utarbetades i början av 1930-talet var man
framför allt inriktad på studiet av livsformer och traditioner, som tillhörde
den förindustriella tiden. Detta är utan tvivel märkbart i systemet, men
det har inte inverkat hämmande på katalogens vidare utveckling och
praktiska användning i senare tid. Sålunda har städernas och industrialismens kulturformer utan större svårighet inarbetats i systemet. Ett par
ämnesområden som kräver särskilt stora utvidgningar är dels de sociala
relationerna i det moderna samhället, dels folktro och sägenbildning bland
nutidens människor.
Till den systematiska indelningen sluter sig ett i detalj ordnat korshänvisningssystem, som förbinder den ena avdelningen med den andra, så
Numera professor emeritus vid State University of Idaho, U.S.A.
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snart ett viktigare sakligt sammanhang kan konstateras mellan dem. Dessa
korshänvisningar ger viktiga upplysningar om de funktionella och sociala
sammanhangen i folklivet. De är under ständig bearbetning och utökning
och torde för närvarande uppgå till c:a 30 000. Vid analysen av folklivets
olika former har man valt att i direkt anslutning till sakbeskrivningar behandla sociala förhållanden, folktro och folksed i deras konkreta sammanhang med dessa sidor av folklivet. Mellan avdelningarna för sakbeskrivningar och de kapitel som behandlar sociala, kalendariska, mytologiska och
liknande frågor i deras typologiska sammanhang finns alltid korshänvisningar. Registerkorten, som för närvarande uppgår till c:a 350 000, innehåller korta hänvisningar till originaluppteckningarna, alltså inte avskrifter.
Dessa texter är inte avsedda att citeras utan forskaren bör i varje förekommande fall beställa fram och själv bedöma uppteckningen ifråga. Han
får med detta förfaringssätt samtidigt möjlighet att se och bedöma den
efterfrågade uppgiften i sitt rätta sammanhang.
Uppsala-arkivets realkatalog har kommit att stå som modell för flera
andra arkivs katalogiseringssystem. Redan år 1935 studerades den t. ex.
av arkivarien vid Irish Folklore Commission (numera Department of Irisk
Folklore) i Dublin, Seån Ö Stlilleabhåin. Denne hade fått vetskap om det
nya katalogiseringssystemet genom Åke Campbell, som under 1930-talet
var ivrigt sysselsatt med insamlingsverksamhet på Irland och de skotska
ögrupperna. Ö Siiilleabhåin publicerade även en handbok för upptecknare
av iriska traditioner byggande helt på det uppsaliensiska systemet.'
Efter Åke Campbells död den 14 oktober 1957 förordnades fil. lic. Åsa
Nyman att uppehålla föreståndarbefattningen, tills den blev tillsatt. Detta
skedde den 1 september 1958, då fil, lic., sedermera fil, dr honoris causa
Richard Broberg förordnades till ordinarie innehavare av föreståndarbefattningen.
Åsa Nyman tillhörde folkminnesavdelningens personal alltsedan år 1947.
Dessförinnan hade hon tjänstgjort hos professor Sigurd Erixon vid Institutet för folklivsforskning i Stockholm. Vid Stockholms högskola hade hon
fått sin grundutbildning i såväl etnologi som nordiska språk. Åt henne uppdrogs att slutföra den av Campbell redigerade delen av »Atlas över svensk
folkkultur». Eftersom Campbell hade ställt sig som författare till inte
mindre än 23 av de planerade 30 kartorna men inte avslutat någon av dem,
återstod för henne ett omfattande arbete både i fråga om kartläggning och
kommentarförfattande. Som sin främsta uppgift såg hon därför under de
närmast följande åren att som ett led i folkminnesavdelningens insamlingsverksamhet införskaffa kompletterande uppgifter till de ämnen, som ingick
i kartverket. Det material, som hon därvid med hjälp av arkivets ordinarie

1ö

Snilleabhain, S., A handbook of Irish Folklore. 1942.
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ortsmeddelare och genom eget fältarbete insamlade, visade emellertid med
all tydlighet att traditionerna genomgått en så kraftig omdaning sedan det
redan kartlagda materialet införskaffades, att det nyinsamlade materialet
endast i undantagsfall kunde användas för det avsedda ändamålet.
Hittills hade man i insamlingsarbetet framför allt eftersträvat att dokumentera förhållandena under äldre, s. k. förindustriell tid. Det hade emellertid blivit allt svårare att få vittnesgilla uppgifter från denna epok. För att
inte bara erhålla hörsägner utan i stället få uppgifter om upplevda förhållanden var det alltså hög tid att inrikta sig på senare tiders levnadsvillkor. Därvid var det nödvändigt att framför allt ta sikte på omdaningarna
i samhället och därmed sammanhängande förändringar i levnads- och tänkesätt. En frågelista, »Förändringar i det nutida samhället» (M 220), skrevs av
Richard Broberg med anledning av erfarenheter såväl vid inspelningar och
det direkta upptecknandet i fältet som även vid instruktion av upptecknare
för arkivet. Broberg distribuerade detta frågeformulär över stora delar av
landet och införskaffade därmed ett synnerligen värdefullt och omfattande
material.
Richard Broberg hade redan under ett tidigare skede, 1939-1944, varit
knuten till folkminnesavdelningen. Under Campbells ledning deltog han
då i såväl insamlings- som kartläggningsarbetena vid avdelningen. Framför allt föll det på hans lott att leda insamlingen av stadstraditioner, som
vid denna tid tog sin början. Brobergs senare insatser i undersökningen av
Värmlands språk och kultur har redan nämnts. För denna uppgift var han
synnerligen väl rustad tack vare sin breda utbildning i såväl språk- som
folkminnesforskning.
Under 1960-talet ägde nybyggnad av arkivets lokaler rum och detta medförde, att delar av arkivets samlingar tidvis låg nerpackade, och att personalen måste arbeta splittrad på olika lokaler. Detta inverkade givetvis
hämmande på hela arkivets verksamhet men var särskilt kännbart för folkminnesavdelningen. Ansvaret för såväl byggenskapen som den därpå följande utflyttningen av arkivets samlingar till de nya lokalerna åvilade
nämligen Richard Broberg. Samtidigt fungerade han även som arkivehefens
ställföreträdare, varigenom han även måste ägna sin tid åt administrativa
och expeditionella göromål. Under denna period var Åsa Nyman å sin sida
i flera etapper tjänstledig för egna undersökningar på Färöarna. Folkminnesavdelningens verksamhet kom härigenom att hållas på sparlåga
under flera år. Insamlingsverksamheten upphörde emellertid inte utan hölls
i gång med hjälp av ortsmeddelare.
När Richard Broberg i februari 1972 blev föreståndare för den språkliga
avdelningen, övertog Åsa Nyman föreståndarskapet för folkminnesavdelningen. Samtidigt utnämndes fil. lie. Wolter Ehn till arkivarie med tjänstgöringen förlagd till folkminnesavdelningen. Han hade tidigare tjänstgjort
vid arkivets språkliga avdelning och därvid särskilt ägnat sig åt inspelnings-
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verksamhet i Uppland och närliggande landskap. Detta område blev också
i fortsättningen hans huvudsakliga arbetsfält.'
Under första hälften av 1970-talet var Åsa Nyman sysselsatt med slutbearbetningen av atlasarbetet. När detta vid utgången av år 1976 låg
färdigt i tryck,2 kunde hon bättre ägna sin tid åt avdelningens övriga
verksamhet. Främst grep hon sig an insamlingsarbetet, nu med delvis ny
inriktning.
Att den snabba omstruktureringen av det svenska samhället måste beaktas i insamlingsarbetet hade länge stått klart. Ett steg i den riktningen
var utarbetandet av den nyss nämnda frågelistan om förändringar i det
nutida samhället. För fortsatta undersökningar av detta slag krävdes emellertid en väsentlig omläggning i fråga om hjälpmedel, ämnesområden och
informantkategorier. Dessutom måste insamlingsverksamheten mer än
tidigare fästa uppmärksamheten på själva förändringarna och deras dynamik.
De äldre frågelistorna kan i regel inte längre användas, åtminstone inte i
befintligt skick, eftersom de uttryckligen efterlyser och exemplifierar förhållanden från en tid, som ingen nu levande själv upplevt, möjligen hört
omtalas. Många av de efterfrågade traditionerna eller kulturelementen
existerar helt enkelt inte längre. Skulle så vara, måste de ändock efterfrågas i en form, som bättre passar moderna människor och nutida förhållanden. För att det inte skall bli någon lucka i uppteckningsmaterialet
mellan å ena sidan de samlingar som täcker 1800-talet och å andra sidan
nutiden, koncentreras för närvarande insamlingsverksamheten framför allt
på 1900-talets förra hälft. Men givetvis är även andra tidsepoker, inte minst
nutiden, föremål för studium.
De nya frågelistorna inriktar sig inte bara på förändringarna i samhället
utan även på omvärderingar i samband därmed. En sådan frågelista är
t. ex. M 217 Första (andra) världskrigets inverkan på levnadsförhållanden
och tänkesätt. Den har sänts ut till den vanliga ortsmeddelarstaben men
också till hembygdsföreningar över hela landet med undantag för de sydsvenska landskapen. Även studiecirklar har använt den i sitt arbete. Många
specialfrågelistor behandlar lokalt eller ämnesmässigt begränsade spörsmål om förändringar i det dagliga livet, t. ex. i fråga om kosthållet, för
1 Ehn har publicerat etnologiska artiklar av skiftande innehåll, t. ex. Nejonögonfiske i Älvkarleby; Lövtäkt på Gräsö; Massumbyn i Väddö socken (SvLm 1970, s. 25;
1972, s. 9; 1975, s. 40); uppsatser om befolkning och bebyggelse, näringsliv och folkminnen i Tierp (Tierp. En sockenbeskrivning. Glimtar ur Tierps sockens historia. Utg.
av Tierps kommun. 1975); Några drag ur folklivet i Norra Trögd. (Boken om Norra
Trögd. 1972).
2 Atlas över svensk folkkultur. II: 1-2. Sägen, tro och högtidssed. Red. Åke Campbell t och Asa Nyman. (Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Ak. under medverkan av Dialekt- och folkmirmesarkivet. 1976.)
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vilket goda möjligheter till jämförelser med det äldre materialet finns. För
att belysa förändringarna i samhället prövar man även att inom tidigare
väl dokumenterade områden uppsöka yngre medlemmar av familjer som
förut lämnat traditionsmaterial för att intervjua dem inom samma ämnesområden. Dagens samhälle har emellertid också helt nya traditioner, som
måste tillvaratas. Hälsokostens betydelse för nutidsmänniskan är ett sådant
exempel. En frågelista därom finns utlagd i ett antal hälsokostaffärer för
besvarande. Om övertro i dag handlar en specialfrågelista, som ursprungligen
tillkom med anledning av materialförfrågan från en uppsatsskrivande etnolog. Denna frågelista, som har besvarats av olika ålders- och yrkesgrupper,
har givit upphov till en synnerligen rikhaltig materialsamling.
Tillvaratagandet av barntraditioner är en arbetsuppgift med gammal bakgrund vid ULMA genom Johan Nordlanders uppteckningar av ramsor
o. dyl. samt Lampas och Götlinds arbeten med lekar.' Uppteckningar gjorda
under senare tid av etnologistuderande bland barn både i förskoleåldern och
i skolan har visat att detta är ett rikt givande men samtidigt stort område:
lekar, ramsor, gåtor, anekdoter, spökhistorier osv. Ämnet är givande både
på landet och i staden.2 För närvarande cirkulerar en frågelista om barnens
lekar under skolrasterna i ett 10-tal skolor i Mellansverige. Barnen får som
en skoluppgift själva skriva om sina lekkamrater och lekar. För att kunna
jämföra nutidens rastaktiviteter med gångna tiders uppmanas lärare, föräldrar och andra vuxna att besvara samma frågor med avseende på sin egen
skoltid.
Avfolkningen av landsbygden med inflyttning av landsortsbefolkning till
städer och tätorter som följd har fört med sig en förändring av dessa orters
struktur. Till förändringarna i städer och tätorter har även bidragit den
stora strömmen av inflyttade utlänningar under senare tid. Alla dessa förändringar måste givetvis noga följas. Redan under 1940-talet genomfördes
som ovan nämnts, en riksomfattande insamling av stadstraditioner av
ULMA. Därvid framkom ett material som belyste livets traditionella former
i en stad. Detsamma gäller det material som införskaffades under de inspelningar, som under 1950- och 1960-talen genomfördes i städer och köpingar i Västergötland, i Eskilstuna och i Uppsala. I det senare materialet
ser man visserligen spår av de omflyttningar av befolkning som skett men
påfallande är de yngre sagesmännens uppgifter om traditionella former för
lagbildning bland ungdomen inom kvarter och stadsdelar.
För några år sedan utfördes vid ULMA — på initiativ av en amatörforskare — en undersökning av Uppsala-ungdomens »dansbanefröjder» från
1 Nordlander, J., Svenska barnvisor och barnrim. (SvLm V.5. 1886. Facsimileutg.
av Samfundet för visforskn. 1971.) Lampa och Götlind se s. 79, not 2 resp. s. 90, not 1.
2 Under ledning av docent Bo Almqvist insamlades bl. a. traditioner om snörlekar.
En annan insamling gällde barnens räkneramsor: Forsgren, M., Räkneramsor i skolklasser i Uppsala. (SvLm 1970, s. 41.)
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en period, som av speciella skäl fastnat i de flestas minne, de sista krigsåren och åren närmast efter. I detta material finns inte bara uppgifter om
stadsungdomens traditionella besök vid dansbanor utanför staden utan även
uppgifter om ungdomens gruppbildningar å ena sidan kvartersvis, å andra
sidan gentemot studenterna i staden. Här skymtar även den tidens syn på
sex- och alkoholvanor. Denna undersökning, som följts upp av frågor om
dansbanearrangörer och musiker, vilar i stor utsträckning på initiativtagarens kontakter med sina »gamla polare». Även i Enköping pågår en
liknande undersökning. En annan undersökning i Uppsala stad under senare
år har försökt belysa förhållandena i ett arbetarbostadsområde, den nu
sanerade stadsdelen Peterslund, vilken tidigare karakteriserades av att invånarna sällan bodde kvar längre än några år. Med hjälp av Domkyrkoförsamlingens fastighetslängder har ett tiotal personer valts ut för intervjuer.
För närvarande planeras en inventering av kaféer och »stamfik» i Uppsala,
varvid inte bara kaféerna som lokal är av intresse utan även innehavarnas
och de anställdas levnadsvillkor och inte minst dessas betydelse för stamgästerna. En dylik undersökning kan givetvis med fördel utföras även i
andra städer.
Genom det kartläggningsarbete som gjorts för »Atlas över svensk folkkultur» har ett stort material från äldre tid insamlats och penetrerats. Nya
kartläggningar på grundval av nyinsamlat material rörande tidigare kartlagda företeelser kan ge upplysningar om dessa företeelsers förändringar
och nutida frekvens inom olika sociala grupper. Villkoren för traditionsgrupperingen är emellertid av ett annat slag nu än vid kartläggningsarbetenas start. Detta ställer givetvis nya krav på såväl kartläggningsmetod
som insamlingsverksamhet. Med anledning av det efter kriget återupptagna
arbetet på en etnologisk atlas över hela Europa, som numera utförs under
beskydd av Unesco, erhålls incitament till insamling av material, som är av
speciellt internationellt intresse. Föreståndaren för folkminnesavdelningen
är medlem i styrelsen för Unescos kommission för detta ändamål och kan
därigenom följa det internationella kartläggningsarbetet på nära håll.
Behovet av en systematisk registrering eller kopiering av viktigare källskrifter såsom domböcker, sockenstämmoprotokoll, bouppteckningar m. fl.
för att få ett djupare historiskt perspektiv på uppteckningsmaterialet har
varit känt sedan länge men har inte kunnat uppfyllas på grund av arbetets
speciella art och omfattning. Ett gott bidrag har emellertid lämnats av
Wolter Ehn, vilken under de senaste åren systematiskt genomgått och till
stora delar kopierat byordningar från framför allt Uppland men även från
angränsande landskap. Han har även kopierat andra arkivalier såsom domböcker, bystämmo- och sockenstämmoprotokoll, byräkenskaper m. m. såväl
i privat ägo som i offentliga arkiv. För närvarande utgörs dessa kopier av
sammanlagt ca 4 000 blad. I anknytning till denna inventering av byordningar har Ehn i sitt insamlingsarbete för ULMA under senare år i stor
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utsträckning ägnat sig åt muntliga traditioner, som belyser byorganisationen.1
Att i siffror ange omfattningen av det etnologiska materialet i ULMA:s
samlingar är praktiskt taget omöjligt, eftersom dylikt material ofta ingår i
samlingar som rubricerats som språkliga och vice versa. Även i arkivets
ordregister och ordböcker ingår etnologiskt material i inte så ringa omfattning. De uppgifter som i olika sammanhang lämnats om samlingarnas
omfattning2 är därför endast approximativa beräkningar.
Etnologiskt insamlingsarbete i Uppsala har givetvis bedrivits även utanför ULMA, både av enskilda forskare och i samband med undervisningen i
universitetsämnet etnologi.3 I det senare fallet bör särskilt docent Phebe
Fjellströms insatser nämnas, såväl hennes privata forskning som hennes
initiativ till arbetsprojekt för studenterna.
Folkminnesavdelningens samband med universitetsundervisningen, som
formellt avbröts, när professuren skildes från arkivchefsposten, har i praktiken aldrig helt upphört. Å ena sidan använder studenterna ofta ULMA:s
materialsamlingar som underlag för sina skriftliga uppgifter, varvid de
orienteras i samlingarna av folkminnesavdelningens tjänstemän, vilka även
står till tjänst med utsändning av specialfrågelistor, när så behövs. Deras
uppsatser, som inte sällan innehåller primäruppteckningar, arkiveras vid
ULMA. Å andra sidan har folkminnesavdelningens tjänstemän — utanför
tjänsten — tidvis fungerat som lärare vid etnologiska institutionen och som
handledare för studenterna vid uppsatsskrivning. De har även ställt sig till
förfogande för kurser i arkivteknik på förfrågan från Uppsala-studenternas
lokalförening av NEFA, Nordisk etnologisk-folkloristisk arbetsgrupp. Folkminnesavdelningens personal har dessutom tagit initiativet till en förening
för etnologiskt intresserade, Olaus Magnus' Sällskap, varigenom kontakten
med aktuell etnologisk forskning ytterligare stärks och visar vägen till
angelägen insamlingsverksamhet.
Verksamheten vid folkminnesavdelningen är alltså mångskiftande och i
förhållande till antalet tjänstgörande, två personer, omfattande. I och för
sig viktiga arbetsprojekt kan därför inte alltid utföras i den omfattning
som vore önskvärd. Vid sidan av uppgifterna att bearbeta och publicera
i Ehn behandlade i sin licentiatavhandling år 1967 »Byordning i Uppsala 1820»
(stencil) och är för närvarande sysselsatt med utgivning av byordningar från Uppland
och närgränsande landskap (i ULMA:s skriftserie B).
2 Se t. ex. Hedblom, F., Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Kort översikt
över institutionens hittillsvarande verksamhet samt dess arbetsuppgifter under den
närmaste framtiden. (SvLm Arg. 97. 1974.) Även i NIF-Publications. No. 1, 1972 och
No. 7, 1978.
3 Den senaste redogörelsen för etnologi som universitetsämne är skriven av Rooth,
A. B., Ethnology especially European. (Acta Universitatis Upsaliensis. 5. Faculty of
Arts at Uppsala University. History, Art and Philosophy. 1976.)
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arkivmaterial framstår emellertid insamlingsverksamheten alltjämt som en
viktig arbetsuppgift för folkminnesavdelningen.
Trots de skiftningar i teorier, metoder och principer som under årens lopp
framträtt i den etnologiska vetenskapen äger fortfarande J. A. Lundens
redan i början av seklet gjorda deklaration rörande etnologiens arbetsuppgifter sin giltighet. Vi förlorar ingalunda föremålet för vårt studium, därför
att modern kultur sprids till alla; vår uppgift är nämligen att studera allt,
både gammalt och nytt, i sitt aktuella sammanhang.1
Bilaga 1
Förteckning över ULMA:s tryckta frågelistor
1. Mjölkhushållning. 2. Tröskning. 3. Personerna i gården och byn. 4. Himlavalvet och väderleken. 5. Tid och tidsindelning. 6. Brännvinsbränning. 7. Lövoch mosstäkt. 8. Gruvor. 9. Renlighet. 10. Tilltal och hälsningar. 11. Handel
och livet på färdvägar. 12. Fäbodväsen. 13. Eld och eldgörning. 14. Bin och
biskötsel. 15. Hägnader. 16. Brödet och dess tillredning. 17. Kolning. 18. Tjärbränning. 19. Nödbröd. 20. Skor och skotillverkning. 21. Strumpor, vantar,
handskar m. m. 22. Träslöjd. 23. Bysmide och hovslageri. 24. Skidor, snöskor,
skridskor m. m. 25. Slåtter. 26. Hyttor. 27. Åkerns beredning. 28. Idrottslekar I.
29. Rörelse. 30. Vatten och vattendrag. 31. Uppfostran. 32. Gåtor. 33. Folkminnen om bygder och orter samt deras invånare. 34. Folktro och folktraditioner rörande bergsbruk. 35. Tala och tiga. 36. Dop och kyrktagning. 37. Fiske.
38: 1. Gotländska växtnamn.
Bilaga 2
Förteckning över ULMA :s maskinskrivna frågelistor
M 1. Tro och sed om källor. M 2. Seder och bruk, som sättas i samband med
Staffan. M 3. Gengångare och myling. M 4. Tibasten. M 5. Frågor om tjuvmjölkning av andras kor. M 6. Orientation. M 7. Vänster hand och motsols. M 8.
Gårdsrået. M 9. öde, lycka, vedergällning. M 10. Varsel och vård. M 11. Ont
öga, ond tunga, hågsa. M 12. Sägner och berättelser om skogsväsen. M 13.
Underjordiska och troll. M 14. Näck och strömkarl. M 15. Jaktens folklore.
M 16. Påskris. M 17. Krig, knekt och beväring. M 18. De gamla. M 19. Svensk
glima. M 20. Årsmärken för jordbruket. M 21. Folkminnen rörande vårbruket.
M 22. Jordens fruktbarhet. Växttiden. M 23. Folkminnen rörande skörden.
M 24. Folkminnen rörande höstarbete, tröskning och malning. M 25. Jaktens
och fiskets betydelse för hushållningen. M 26. Fiskets folklore. M 27. Åskan.
M 28. Förvandlade. M 29. Tro och sed rörande pengar. M 30. Förteckning över
sånglekar. M 31. Människokroppen. M 32. Djurkroppen. M 33. Kroppsliga
livsyttringar hos människan och djuren. M 34. Ord och uttryck för förflyttning av föremål. M 35. Barnet. M 36. Djurbenämningar. M 37. Människans
utseende, miner, åtbörder och uppträdande. M 38. Människans ålder, kön och
släktskapsförhållanden. M 39. Människans bakdel etc. M 40. Arbete, trötthet
i Lundell, J. A., Skandinavisk folkkultur. (SvLm 1911, s. 15.)
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och vila. M 41. Sömn och vaka. M 42. Brådska och snabbhet, dröjsmål och
långsamhet. M 43. Kvarnar och malning. M 44. Växterna och deras livsbetingelser. M 45. Liv och död. M 46. Jord och jordmån. M 47. Fattigdom och
rikedom. M 48. Glädje och sorg. M 49. Lynne och karaktär. M 50. Värme och
köld. M 51. Giva och taga. M 52. Ängar och hagar. M 53. Hörsel och ljud.
M 54. Syn, ljus och mörker. M 55. Husdjursskötsel. M 56. Färger. M 57. Sinnen och
sinnesförnimmelser. M 58. Brott och straff. M 59. Skogsbruk. M 60. Pengar och
myntväsen. M 61. Tanke, förstånd och minne. M 62. Tro och veta. M 63. Sämja och
osämja. M 64. Likhet och olikhet, skönhet och fulhet. M 65. Samhällsklasser.
M 66. Fattigt folk, fattigvård och födoråd. M 67. Klädedräkt och nakenhet.
M 68. Källor och brunnar. M 69. Fruktan och skrämsel. M 70. Skjutshållning
och gästgiveri. M 71. Garnet och dess behandling före vävningen. M 72. Vävstol och vävning. M 73. Mått, vikt och stycketalsräkning. M 74. Linberedning
och spinning. M 75. Nybygge, skattläggning och skifte. M 76. Belysning. M 77.
Idrottslekar II. M 78. Möbler. M 79. Laggkärlstillverkning. M 80. By och gård.
M 81. Matlagning. M 82. Matordning och bordsseder. M 83. Mantal, nummer i
by och skifteslag. M 84. Frågor rörande slåtterkojor och lador. M 85. Torvtäkt. M 86. Jakt och djurfång. M 87. Humleodling och brygd. M 88. Sång.
M 89. Tomten och därmed besläktade väsen. M 90. Magiska gester, tecken, tal
och färger. M 91. Personifikation. M 92. Maskskredet. M 93. Båtar och båtbygge.
M 94. Spånaskar. M 95. Stig och väg. M 96. Historieberättare och andra traditionsbärare. M 97. Tionde och annan kyrklig beskattning. M 98. Stjärnor och
stjärnbilder. M 99. Husdjurssjukdomar. M 100. Om kloka (trollkunniga och
vismän). M 101. Koppning och åderlåtning. M 102. Spelmän och spelmanstraditioner. M 103. Präst, klockare och andra kyrkotjänare. M 104. Växtfärgning.
M 105. Kyrkklockor och ringning. M 106. Byskifte och byalag före lantmäteriet.
M 107. Kyrkobyggnad och kyrkogård. M 108. Barnsjukdomar. M 109. Kyrkfärd och kyrkbåt. M 110. Helgdagsfirande och kyrkstad. M 111. Gudstjänst och
nattvardsgång. M 112. Sägner, legender och berättelser om kristendomens
införande, katolicismen och reformationen. M 113. Frågor rörande vissa
transportredskap i Dalarne. M 114. Hankkörning. M 115. Lussenatt och Lucia.
M 116. Invärtes medel använda vid huskurer. M 117. Midsommar. M 118. Sår
och sårbehandling samt blodstillande metoder. M 119. Julen. M 120. Rökning
och därmed besläktade metoder i huskurerna. M 121. Salvor, plåster och andra
utvärtes medel i huskurerna. M 122. Fastlag och påsk. M 123. Sjuk och frisk.
M 124. Vårfrudagen. M 125. Läkare och läkemedel. M 126. Trettondagen,
tjugondagen och kyndelsmässan. M 127. Nyår. M 128. Årseldar. M 129. Offerkastar. M 130. Behandling av ledvrickning, benbrott, sträckning och hithörande åkommor. M 131. Hästslaktaren och hans arbete. M 132. Bär och
frukter i hushållet. M 133. Vattenväsen i kvinnogestalt. M 134. Vattenväsen i
djurgestalt. M 135. Vattenväsen i mansgestalt. M 136. Herrgårdstraditioner:
Herrgårdssägner. M 137. Herrgårdstraditioner: Social omvårdnad. M 138. Farsoter. M 139. Om bondgårdarnas handelsförbindelser. M 140. Bad och bastu.
M 141. Herrgårdstraditioner: Sällskapsliv och tidsfördriv. M 142. Herrgårdstraditioner: Musik, teater, diktning, språk. M 143. Stadstraditioner: Stad och stadsbo. M 144. Stadstraditioner: Sägner om städer och deras invånare. M 145. Kristihimmelsfärdsdagen. M 146. Arbetsfördelning inom lanthushållet. M 147. Översvämningsdammar och andra anordningar för ängsmarkens förbättring genom
översvämning. M 148. Handel och marknad. M 149 Herrgårdstraditioner: Julbegåvning. M 150. Arbetsåret. Anvisningar för beskrivning. M 151. Arbetsdagen.
Anvisningar för beskrivning. M152. Stadstraditioner: Lucia. M 153. Stadstraditio-
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ner: Julen. M 154. Stadstraditioner: Nyåret, trettondagen, tjugondagen och
kyndelsmässan. M 155. Stadstraditioner: Vårfrudagen, fastlagen och påsken.
M 156. Stadstraditioner: Valborgsmässan och Kristihinimelsfärdsdagen. M 157.
Stadstraditioner: Pingst, trefaldighet och midsommar. M 158. Stadstraditioner:
Jordbruk och boskapsskötsel i staden. M 159. Livsföringens terminer. M 160.
Stadstraditioner: Stadens handel med landsbygden. M 161. Stadstraditioner:
Stadens marknader. M 162. Djävulen. M 163. Stadstraditioner: Stadens samhällsklasser. M 164. Stadstraditioner: Stadsbors fiske vid östersjökusten. M 165.
Krukmakeri. M 166. Lanthandlaren. M 167. Lapska traditioner: Fotbeklädnaden. M 168. Folkliga föreställningar om vården. M 169. Lapska traditioner:
Renkornas kalvning (A & B). M 170. Lapska traditioner: Om vajhjordens skötsel
under kalvningen (A & B). M 171. D:o Kalven (A & B). M 172. D:o Om mjölkningen, mjölkens tillredning och förvaring. M 173. D:o Den ettåriga renen
(A & B). M 174. D:o Honrenen (A & B). M 175. D:o Hanrenen (A & B). M 176.
Frågor rörande kulturkontakten mellan lapskt och svenskt i Lappland. M 177.
Lapska traditioner: Om renens förhållande till människan etc. M 178. D:o Om
benämning på renen efter hornkronans form etc. M 179. D:o Om flyttningar.
M 180. D:o Snö och is. M 181. D:o Väderstreck etc. M 182. D:o Mjölkningshagar och skiljningshagar. M 183. Folktro om gök, skata, katt och ekorre.
M 184. Arbetsåret i Norrland. M 185. Lapska traditioner: Skötesrenar. M 186.
De vilda djuren i folkets tro, sed och diktning A-C. M 187. Lapska traditioner:
Om årstiderna. M 188. Vård och användning av vilda träd, buskar och örter
på inägomark. M 189. Lapska traditioner: Om slakt av ren. M 190. Lapska
traditioner: Handeln och affärslivet. M 191. Idrottslekar III. M 192. Dårfåglar.
M 193. Auktioner. M 194. Husförhör. M 195. Se i syne. M 196. Traditioner om
död och begravning: Varsel och spådom om dödsfall. M 197. Traditioner om
död och begravning: Dödsfallet. M 198. Traditioner om död och begravning:
Begravningen. M 199. Traditioner om död och begravning: Tro och föreställningar om döden och de döda. M 200. Regnbågen. M 201. Bondeseglationen.
M 202. Folkliga föreställningar om björn, varg och älg. M 203. Folkliga föreställningar om hare och räv. M 204. Folkliga föreställningar om vessla, grävling, järv och lo. M 205. Folkliga föreställningar om hästen. M 206. Hägringar
och andra luftfenomen. M 207. Berättelser om lappars uppträdande i svenska
bygder jämte sägner och folktro om lappar. M 208. Folkliga föreställningar om
råttor och möss, lämmel och flädermus. M 209. Folkliga föreställningar om
svala, ärla och uggla. M 210. Bergväsen och bergtagning. M 211. Gregoriusdagen. M 212. Fiktiva talesätt och föreställningar. M 213. Slagsmål, gräl och
nid. M 214. Rötmånaden och andra folkliga månader. M 215. Bygdekonstnärer.
M 216. Lysning och bröllop. M 217 Första (andra) världskrigets inverkan på
levnadsförhållanden och tänkesätt. M 218. Kvinnans ställning i det gamla bondesamfundet. M 219. Frågor rörande surfisk, gravfisk, lutfisk och liknande.
M 220. Förändringar i det nutida samhället. M 221. Sågverk och brädgård.
M 222. Flottning och flottleder. M 223. Tänk på vilodagen. M 224. Hälsokost.
M 225. Vad gör (gjorde) du på skolrasterna?
Bilaga 3
Förteckning över ULMA:s etnologiska specialfrågelistor (efter 1954)
Emigration. Lapparnas uppträdande i södra Sverige. Religiositet. Båtsmanshåll. Dryckesseder och nykterhetsrörelser. Trallare och trallar. Hantverk.
Arbetsvandringar och säsongarbete. Dalfolkets säsongarbetsvandringar. Spann-
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målsmått. Nejonögonfiske. Arbetarnas levnadsförhållanden vid Lessebo bruk.
Industriarbetande kvinnors levnadsförhållanden. Bostads- och sociala förhållanden i Petterslund, Uppsala. Notdragning efter blidka vid Nusnäs. Fyrväsendets utövare. Förändringar i kosthållet. Yrkes- och deltidsfiskare i nedre
Tornedalen. Landsortsfotografer. Dansbanefröjder i Uppsala-trakten (dansbanor) på 1940-talet. Dansbanearrangörer i Uppsala-trakten på 1940-talet.
Dansbanemusiker på 1940-talet. Distingsnaarknaden 1974. Arrendatorer.
Husförhörsvisor. Förändringar i brödsortimentet. Finnvävnad. Det moderna
Luciafirandets spridning. Pojke eller flicka. Matfett. Olika fettsorters användning i kosten. Kometer. Vagnmakare och vagnmakeri. Källdrickning vid
trefaldighet. Varg och ulv. Intervjufrågor till gamla sjömän. Intervjuer med
akademiker. Övertro i dag.
Bilaga 4
Översikt över ULMA :s realkatalog
Fullständig kapitelindelning jämte korshänvisningar finns i huvudexemplar vid
folkminnesavdelningen.
A. Bebyggelse och bosättning
1. Första bebyggelse. II. Bygder, städer och orter. III. By. IV. Periodisk bosättning. V. Stad, köping och liknande samhällen. VI. Gården. VII. Bostad.
VIII. Rågång och hägnad. IX. Fornminnen.

B. Näringar och hushållning
I. Hushållning i allmänhet. II. Jakt. III. Fiske. IV. Husdjursskötsel. V.
Jordbruk. VI. Skogsbruk. VII. Bergsbruk. VIII. Slöjd, hantverk och industri.
IX. Hushåll och levnadssätt.

C. Samfärdsel och handel
I. Samfärdsel. II. Handel.

D. Samhället
I. By och gård. II. Dräktskick. III. Samhällsklasser. IV. Umgängesformer.
V. Socken och kyrka. VI. Stad och stadsliknande samhällen. VII. Härad och
tingslag. VIII. Stat, kommun och län. IX. Undervisningsväsen. X. Rättsväsen.
XI. Skatteväsen. XII. Militärväsen. XIII. Sociala inrättningar och sociala
relationer.
E. Människan
I. Människans egenskaper. II. Människans liv.

F. Naturen
I. Himlen och väderleken. II. Särskilda naturbildningar. III. Växter. IV. Djur.

G. Läkekonst
I. Sjukdomsorsak. II. Förebyggande åtgärder. III. Diagnostiska åtgärder.
IV. Bot. V. Sjukdomar.
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Tid och tidsindelning
Tideräkning. II. Årstider. III. Årsfester.
1. Folktrons och folksedens allmänna former och kategorier
I. Tid. II. Rum. III. Gräns, övergång och riktning. IV. Participation. V.
Ödestro. VI. Divination. VII. Önskningar. VIII. Person, makt och själ. IX.
Makt- och lyckoting. X. Magisk teknik och magiska ändamål. XI. Tecken, tal
och färger. XII. Tala och signa. XIII. Särskilda förbud och påbud. XIV.
Fiktion.
Mytologisk tradition
I. Aitiologisk diktning. II. Mytologiska väsen. III. Naturväsen. IV. Övernaturliga djurväsen. V. Byggnadsväsen. VI. Dragväsen. VII. Förvandlade. VIII.
Gengångare, spöken samt syner av olika slag. Hemlighetsfulla röster. IX.
Platser, byggnader och föremål. X. Skatter. XI. Syndiga handlingar. XII.
Eskatologiska föreställningar.
Historisk tradition
I. Bebyggelsehistoria. II. Hednisk kult. III. Kyrkokrönika. IV. Krig och fejder.
V. Farsoter, nödår, olyckor. VI. Personsägner.
Individuella tankar och memorat
I. Individuella bildningar. II. Upplevelser och memorat.

M. Diktning
I. Sagor. II. Djurspråk, växters och föremåls tal. III. Anekdoter och skämthistorier. IV. Gåtor. V. Ordspråk, ordstäv, talesätt. VI. Visor. VII. Rim.
VIII. Ramsor. IX. Böner.
Musik
I. Vokalmusik. II. Instrumentalmusik.

0. Idrott, dramatik, lek och dans
I. Idrott. II. Gungor och snurror. III. Dramatik. IV. Sällskapslekar utan sång.
V. Särskilda barnlekar. VI. Räkneramsor. VII. Sånglekar. VIII. Dans.
Spel, vadhållning, lottning, leksaker
I. Spel. II. Vadhållning. III. Lottning. IV. Leksaker.
Bildande konst
I. Byggnadskonst. II. Träsnideri. III. Målarkonst. IV. Konsthantverk.
Särskilda folkslag inom landet
I. Finnar. II. Lappar. III. Zigenare. IV. Andra folkslag.
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Svensk kultur i utlandet
I. Finlands-svenska förhållanden. II. Estlands -svenska förhållanden. III.
Svensk-amerikanska förhållanden. IV. Andra utlandssvenska förhållanden.

Utländska förhållanden
Additament

I. Landskaps- och sockenbeskrivningar. II. Språkliga notiser. III. Historiska
akter. IV. Tryckta källor. V. Fotografier och teckningar.

SUmmary
The author, who works at the Institute of Dialeet and Folklore Research,
Uppsala (Dialekt- och folkminnesarkivet), gives an account of how investigations
into Swedish folk culture have grown and been organized in Uppsala during
the 100 years that have passed since the publication Swedish Dialects and Folk
Traditions (Svenska landsmål och svenskt folkliv) started. Professor J. A.
Lundell, promoter and editor of this publication until 1940, thereby intended
to create a forum for the ever-increasing interest during the 19th century in
preserving Swedish folk culture, its dialects as weil as its folk literature, folk
beliefs, and folk life. ile collaborated with people with the same interests,
among others with Artur Hazelius, founder of the Nordic Museum in Stockholm, and C. W. von Sydow, the advoeate of folklore research (folkminnesforskning) in Lund whieh contributed to the setting up of institutes, associations
and university teaching in the subject in different parts of the country. Thus,
in 1909, the first teaching post in folk-life research (folklivsforskning) was instituted in Uppsala, and in the year 1914, an institute for the investigation of
Swedish dialects was established (Undersökningen av svenska folkmål). In spite
of its name, the program of this institute also included collecting and arranging
oral traditions (folkminnen), but it was not until 1928 that a special department
with its ovvn leader was set up to deal with this subject. The name of the Institute
was then changed to Landsmål- och folkminnesarkivet (abbreviated ULMA),
later Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (the Institute of Dialect and
Folklore Research, Uppsala).
The first part of the article deals with the period 1878-1928. The second part
is mairdy coneerned with the organization and program of the Folklore Department: the collecting of oral traditions, registration and classification of recorded
material and arrangement of the material in the form of mapping and publishing.
The designation »folkminnen» (literally: folk reeollections) was introduced at
a time when the study of folk literature and folk beliefs was of central importance, but it was used in a wider sense at a very early stage. Thus the collected material covers all aspects of folk culture. It thereby forms an important
basis for the Uppsala Institute studies of the nuances and usage of dialect
words, but above all for the study of folk culture, which at Swedish universities
is nowadays designated »etnologi».
The article is supplemented by a register of the Uppsala Institute questionnaires and a survey of the Institute's system of classifying Swedish folk culture.
8 — 782471 Sv. Landsmål 1978

Fonogrammet 100 år
Av Folke Hedblom

Den mekaniska upptagningen och återgivningen av tal och ton är årsbarn
med det svenska landsmålsalfabetet och därmed också med den hundraårsjubilerande tidskriften Svenska Landsmål. Det var strax före julen 1877
som den berömde amerikanske uppfinnaren Thomas Alva Edison lämnade
in en patentansökan på den apparat som sedan blev känd under namnet
»Phonograph».1 Samma höst, den 15 oktober, hade den 26-årige studenten
J. A. Lundell i landsmålsföreningarnas samfällda utskott i Uppsala framlagt ett förslag till en för föreningarna gemensam ljudskrift. Redan dessförinnan, den 15 maj samma år, hade Lundell presenterat sin slutgiltiga plan
för en tidskrift för föreningarna (SvLm I: 464, II: 58). Färdigställandet tog
tid och först den 7 november 1879 förelåg första häftet färdigtryckt.

Vaxrullefonografen 1896-1935
Lundell insåg omedelbart att Edisons uppfinning av en apparat för instrumentell upptagning av faktiskt talat språk var viktig och hade framtiden
för sig. I ett föredrag vid det andra nordiska filologmötet i Kristiania (Oslo)
1881 talade han bl. a. om svårigheterna att uppteckna syntax på ett vetenskapligt godtagbart sätt. Han hoppades att stenografien skulle göra dialektforskningen »väsentliga tjänster. Detsamma kan blifva fallet med fonograf en, när han i tekniskt afseende hunnit mera utvecklas, än som nu är
fallet» (SvLm III. 1). Det var en riktig och realistisk uppfattning. När
vaxrullefonografen på 1890-talet började spridas i Sverige togs den i tjänst
av Lundell och andra forskare, men det visade sig snart att den i praktiken
endast kunde användas för inläsning av på förhand nedskrivna texter. Den
talande måste stå eller sitta omedelbart framför apparaten och tala i ljudtratten med så kraftig stämma att grav&stiftet kunde göra tillräckligt
djupa spår i vaxet. Det är naturligt att den fick större användning i fråga
om upptagning av folkmusik. Motsvarande gäller andra ungefär samtidigt
utvecklade apparater, där det ljudbärande mediet inte var en cylinder
1 G. Westerlund i Svenska Dagbladet 8/1 1978 (söndagsbil.).
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Bild 1. Fonograf med portabelt förvaringsskåp. Vid transport placeras intalningstratten (av papp) under avspelningstratten i skåpets övre utrymme; maskinen har
då sin plats i nedersta utrymmet. Inköpt i Hamburg 1917. Tillhör Dialekt- och
folkminnesarldvet i Uppsala (ULMA). Foto W. Ehn.

utan en plan skiva, och som blev kända under namnet Grammophonl. Så
sent som 1914 konstaterar Lundell resignerat att ingen av dessa apparater
ännu visat sig användbar för att uppfånga och återge verkligt förda samtal.
»Man kan icke utan vidare i en tratt uppsamla vad två eller flera personer
säga; ock man kan ej ha den tunga grammofonen med sig överallt, i skogen,
vid milan eller på åkern vid en rast, på logen eller vid majstången. Komma
vi därhän, att vi kunna ta upp orden utan att på något sätt besvära de
talande (hälst utan att de märka det), liksom man nu kan med en kamera
1 På grammofonskivan som ljudbärare i stället för fonografrullen fick Emil Berliner
tyskt och amerikanskt patent 1887. Se bl. a. C.-G. Åhlén i Sv. Dagbl. 12/12 1973. Det
dröjde emellertid till mitten av 1930-talet innan man för rimliga kostnader kunde
framställa skivor som tålde arkivering för längre tid.
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knäppa en situation — då blir det en annan sak» (SvLm 1914: 36).1 Lundell
skulle komma att få vara med om den sortens situationer, men det dröjde
ytterligare mer än tjugu år, och det var först sedan den elektriska talöverföringen via mikrofon och förstärkare hade gjort sitt intåg. Sommaren 1939
intervjuades han på sin hemgård FIårstorp vid Kalmar av radiomannen
Lars Madsffi med mikrofon och inspelningsgrammofon.2
Intill dess fick dialekt- och folkminnesforskarna hjälpa sig fram så gott
det gick med fonograf och — mestadels — »för hand». På det senare viset,
som Lundell beskrivit i Svenska Landsmål 1914, upptecknades bl. a. de
omfattande och i sitt slag beundransvärda textsamlingar som publicerats i
tidskriften. Dit hör t. ex. Lundells och hans systrars (i band IX), K. II.
Waltmans (i band XIII och i B.39) samt Carin Pihls (i B.59). Med fonograf
inspelades blott ett 80-tal vaxrullar som bevaras i Dialekt- och folkminnesarkivet (ULMA). De tidigaste två rullarna i samlingen spelades in redan
1896. Det var G. A. Tiselius som i samband med sitt avhandlingsarbete om
Fasternamålet i Roslagen (SvLm XVIII: 5, 1902) gjorde en upptagning av
sin huvudsagesman bonden Jan Pärsson i Ubby. (Jfr s. 128.) Två år senare
inspelades 10 rullar av Vilhelm Lundgren i Järlåsa socken väster om Uppsala. De innehåller visor och sägner.
Dessa två upptagningar, i Fasterna och Järlåsa, torde tillhöra de tidigaste
dialektinspelningar som gjorts i Europa. Det berömda fonogramarkivet i
Wien grundades av kejserliga vetenskapsakademien 1899, och upptagningen av tyska dialekter i Österrike började 1901-02. (Hornung 1961: 183.)
Man fortsatte sedan i stor skala med inspelning av folkmål, folkmusik,
kända personers röster m. m. över hela världen, bl. a. i Sverige, där universitetslektorn i tyska i Lund Hans W. Pollak gjorde inspelningar sommaren
1910 av både riksspråk och dialekt. En del därav publicerades i Svenska
Landsmål B.45.3 Fonogramarkivets upptagningar var i regel stationära.
De flesta gjordes i arkivets specialinredda studiorum i Wien.
Under åren fram till 1933 gjordes i Sverige enstaka inspelningar både av
dialekt och folkmusik i flera landskap. Bl. a. gjorde Johan Götlind och Nils
Stålberg upptagningar av musik i Västergötland åren 1926-1933. Stålberg
spelade in koraler från Gammalsvenskby 1930 och Natan Lindqvist tog upp
dialekt i Östergötland 1926. I samband med sina dialektundersökningar på
Öland 1914-19 gjorde Hjalmar Lindroth inspelningar på 14 vaxrullar i olika
socknar.
En moderniserad typ av fonograf kallad Ediphone inköptes av arkivet
våren 1934. Det nya bestod främst däri att rullen drevs runt av elström i
1 En sådan jämförelse med fotografien (dagerrotypien) hade i Tyskland gjorts av
v. Raumer redan 1857 (Göschel 1977: 4).
2 ULMA Gr 683-84, 7031-33.
3 Manuskript av Pollak till en fortsatt publicering av hans fonogram.texter finns i
kopia i ULMA, ace.-nr 31360.
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Bild 2. Inspelningsgrammofon, av märket Telefunken, använd vid ULMA åren 1935-46.
Foto W. Ehn. (Jfr bilder i SvLm 1950, s. 63 ff.)

stället för av fjäderverk och att rullarna var större och gjorda av nyare
material (SvLm 1935: 38). Endast två större resor hann göras med denna
apparat innan den våren 1935 ersattes av den moderna grammofonen; det
var Ingeborg Nordin-Grips upptagningar av dialekt i Hälsingland hösten
1934 (SvLm 1935: 55) och Matti Mörtbergs av finska i Värmland i augusti
1935 (SvLm 1936: 93). De av Nordin-Grip upptagna texterna publicerades
till en del av Lundell i boken Skandinaviska folkmål i språkprov, 1936.
En svensk pionjär ifråga om fonografinspelning bör inte glömmas bort i
dessa sammanhang. Jonas Berggren i Bishop Hill, »erikjanssarnas» bekanta
koloni i Illinois, U.S.A., var farmare och mekaniskt geni. Han hade kommit
från Hälsingland 1875 vid 10 års ålder. Han byggde själv en fonograf och
spelade bl. a. in hälsingemål bland de gamla kolonisterna. Den tekniska
kvalitén är dock svag efter vad förf, kunnat konstatera vid avlyssning i
Bishop Hill 1973. Den stora samlingen av rullar, som till större delen innehåller musik, befinner sig i hans anhörigas ägo i Bishop

Grammofonupptagningen 1935-1955
År 1935 bildar epok när det gäller den instrumentella dokumenteringen av
svenska dialekter. På våren detta år köpte Landsmålsarkivet sin första
1 Om

Bishop Hill-kolonien se bl. a. Hedblom 1978 med litt.
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elektrodynamiska grammofoninspelningsapparat. Det principiellt nya ifråga
om den inköpta apparaten var inte bara att det ljudbärande mediet, grammofonskivan, drevs av elström utan att talet överfördes från den talande
till ljudbäraren på elektrisk väg, via mikrofon och förstärkare. Ifråga om
fonografen var det själva ljudvågen som via tratt eller slang fick verka
direkt, mekaniskt, på grav&nålen. Ljudkvalitén blev kraftigt förbättrad
och man kunde göra inspelningar nästan var som helst bara det fanns vanlig
elektrisk ström i huset. Lundells ovan återgivna framtidsdrömmar hade i
ett slag blivit verklighet. Att teknik och apparatur sedan dess förbättrats,
att gravering i grammofonskiva ersatts av magnetisering av ljudband är av
sekundär betydelse. Arbetsmetoderna i fältet är i princip och i stort sett
desamma som de som vi kom att utbilda på 1930- och 40-talen. För de
apparater som vi då nyttjade och för de tillvägagångssätt som vi praktiserade ber jag att få hänvisa till en redogörelse med illustrationer i Svenska
Landsmål 1950, s. 63-81.
Beslutet att inköpa den nya apparaten så snart efter anskaffningen av
edifonen hade föregåtts av en tids överväganden och undersökningar av
vad som fanns att få i marknaden, särskilt i Tyskland. Betydelsefullt var det
välvilliga intresse som visades från Radiotjänst, numera Sveriges Radio,
som redan anskaffat en apparat av samma slag. Via radiostudion i Uppsala
gjorde man försöksvis en del upptagningar av dialekt, vilket bl. a. ledde
till att man spelade in 14 skivor folkmålstext som lästes in av arkivets medarbetare från olika landskap. Skivorna användes sedan som ljudillustrationer vid en serie föredrag i radio 1935-36 av tjänstemän vid arkivet och
andra dialektforskare (SvLm 1935: 42).
Det nya instrumentet gav en i jämförelse med fonograf en mycket hög
ljudkvalitet och därigenom också helt andra möjligheter än denna till
fonetisk analys av tal eller musik som uppfångats med mikrofonen. Men det
viktigaste av allt var nu, att vi för första gången i vår forsknings historia
kunde dokumentera helt autentiska samtalssituationer. Den första inspelningsgrammofonen, av märket Telefunken, som var inbyggd i en koffert
om ca 40 kilos vikt, tedde sig dock rätt otymplig. Också mikrofonen var
klumpig, inbyggd i en marmorkub (kallad »sockerbiten» när den användes i
radio). Vi var sannerligen inte optimistiska beträffande folks reaktioner inför
dessa konstiga manickar av ett slag som ingen förut skådat. Naturliga, obesvärade upptagningssituationer föreföll oss osannolika. Men de första försöken i fältet på sommaren 1935 blåste bort våra farhågor. Därom närmare
nedan.
De praktiska besvärligheterna i arbetet med koffertgrammofonen var
emellertid avsevärda och bör inte få bli okända för dem som i framtiden
lyssnar till upptagningarna från denna tid. Skivan drevs runt av en s. k.
synkronmotor, vars exakta varvtal var beroende av 50-periodig växelström.
Den kunde alltså inte användas där belysningsnätet bara levererade lik.
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Bild 3. Vid grammofonupptagning i Ovanåkers sn, Hälsingland 1941. Baktill på
bilen det hemmagjorda gengasaggregatet bestående av en cylindrisk ugn för kol eller
ved och två värmeelement för gasens kylning. Stående fr. v.: författaren Hans
Lidman, köpman Petrus Lindön och den sotige chauffören »Nils-Pers-Niklas». På
marken bakom Lindén syns inspelningsgrammofon och redskapsväska. Foto F. Hedblom
(Alla fotos i det följande tagna av F. H. om ej annat angives.)

ström, såsom i stora delar av Uppsala och Stockholm, eller växelström av
annat periodtal, såsom på sina håll i Västergötland och övre Norrland. På
sådana orter måste våra berättare flyttas till en plats med passande elnät
och sålunda ryckas ut ur sin miljö till skada för den trivsel och den spontanitet, som är avgörande för en god talsituation. Själv gjorde jag på den
tiden de flesta resorna med apparaten och jag hade Sveriges elnät i huvudet
ganska bra under de åren! Vid inspelningarna av samer i Gällivare och
Kiruna m. fl. orter förde vi med oss en kraftig omformare kopplad till en
sats bilbatterier, en mycket tung och ingalunda lättmanövrerad utrustning.
Men den var vår enda möjlighet då, och vi var tacksamma mot våra vänner
bland ingenjörerna på Sveriges Radio som hjälpte oss att bygga den. Under
dessa elva år hade vi inte heller någon egen bil utan måste ta oss fram med
tåg och med privatbilar som intresserade välgörare ställde till förfogande
utan ersättning. (Se bl. a. SvLm 1936 s. 94 om en resa i Västergötland.)
Att tiggerivägen kunna driva upp bilskjutsar var ett viktigt bestyr i samband med de flesta resor. För övrigt fick vi klara oss med häståk, skottkärror eller bärning. Taxi var i regel för dyrt. På tåget gick det oftast bra
att placera grammofonkofferten under träbänken som man satt på i tredjeklassvagnarna. Vid tågbyten fick man ibland lita till tjänstvilliga medpassagerare, som man i denna goda avsikt inlett bekantskap med!
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Bild 4. Inspelningsgrammofon och redskapsväska bäres in till gården av medhjälpare.
Voxna sn, Hälsingland, 1941.

Bild 5. Professor Björn Collinder förbereder inspelning av härjedalslapska vid sitt
arbetsbord i »studion» i artilleristernas logement i det utrymda godtemplarhuset i
Ljusnedal midsommaren 1942.

Med denna utrustning, som vid de flesta tillfällen krävde så många hjälpsamma människors medverkan, spelade vi in 1 485 dubbelsidiga grammofonskivor för Uppsala-arkivet. Vi ställde också våra tjänster till förfogande för
kollegerna i Lund och Göteborg. Den som skriver detta minns med glädje
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det givande samarbetet med fil. dr Ingemar Ingers i skilda delar av Skåne
1939 och med prof. Gunnar Hedström i Småland, Halland och Skåne under
det tidiga 40-talet. I Bohuslän var det dåvarande docenten Assar Janz6n
och lantbrukaren sedermera hedersdoktorn Erik Larsson som vi med stort
utbyte samverkade med.
Under krigsåren 1940-45 måste fältarbetet hållas på sparlåga. Reseanslagen skars ner till ett minimum, och därtill kom svårigheterna att få
inspelningsskivor. Stommen i dem var gjord av aluminium, och denna
metall reserverades då i första hand för militära ändamål. Vi fick skivor
med stommar av papp eller glas, i båda fallen svåra att gravera. Pappskivorna åstadkom ett besvärande bottenbrus och på glasskivorna lossnade
acetatlacket efter en tid. Upptagningarna på dessa »kristidsskivor» fördes
efter krigsslutet över till fullgoda aluminiumskivor av amerikansk och
fransk tillverkning. Det var ytterst få inspelningar som inte kunde räddas.
Men det var inte bara skivbristen som vållade svårigheter under de åren.
Besvärligt var det också att förflytta sig i bygderna. Bilar och bussar drevs
med s. k. gen-gas från träkol eller vedknubbar som brändes i en rykande
behållare baktill eller på sidan av fordonet. Det hände att vi färdades med
häst spänd för den krånglande gengasbilen, och i Härjedalen var jag med
om att vi passagerare måste stiga ur och skjuta på bussen i motbackarna
för att den skulle orka ta sig upp!
Men med den rullande grammofoninspelningsverkstad, inbyggd i en
rymlig och kraftig sjusitsig Volvo, som vi fick efter riksdagsbeslut 1945
när andra världskriget var över, var alla sådana tidsödande och besvärliga
problem bortblåsta. Den byggdes hos AB Aga-Baltic på Lidingö på samma
sätt som Sveriges Radios reportagebilar och med hjälp av dess tekniska avdelning. Dess yttre och inre konstruktion och funktioner finns beskrivna
och avbildade i Svenska Landsmål 1950 s. 69 ff. Vi kunde nu röra oss fritt
nästan överallt, inte bara där det fanns väg utan på alla ställen där terrängen överhuvudtaget var framkomlig. Vi trängde oss fram längs smala
stigar mellan tallar, granar och stenar, och ibland fick vi ta sats över sankmark och klena dikesbroar. En intensiv fältverksamhet tog sin början i hela
landet, från Karesuando i norr till skånska sydkusten i söder. J. A. Lundens
framtidsvision 1914 om upptagningar av tillfälliga samtalssituationer i
skogen, på logen etc, var nu vår verklighet. Vi spelade in folk var vi träffade
på dem, vid vägkanten, på åkern vid höhässjan, på vedbacken etc. Det var
bekvämt att bara ta med sig mikrofon och sladd — den räckte mer än 100
meter — och graveringen av skivorna skötte medhjälparen i bilen. Där
hade han dubbla grav&verk; när en skivsida var fylld hade han bara att
skifta över till det andra verket och inspelningen kunde fortgå i timmatal
utan störande avbrott för skivbyte. Vi blev oberoende av elnätet; strömmen
levererades av det egna kraftverket kopplat till bilmotorn. Där bilen inte
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Bild 6. Trådspelare (Webster Wire Recorder) använd vid ULMA omkring 1950.
I locket förvaringsutrymme för mikrofon, trådspolar, sladdar m. m. Foto W. Ehn.

kunde ta sig fram gick det bra att ta med sig inspelningsapparaterna; de var
inbyggda i koffertar. Så skedde t. ex. när vi besökte öar i skärgården eller
vid järnvägs- och lastbilstransporter till övre Norrbotten. En fördel var
också att skivorna kunde köras med två hastigheter, 78 eller 33 1/3 varv
pr minut. Där kraven på teknisk kvalitet inte behövde vara särskilt höga
kunde vi begränsa åtgången på skivor genom att köra på det lägre varvtalet (SvLm 1950: 69).
Några år efter kriget kom en ny ljudupptagningsteknik i marknaden,
magnetofonen. Hos denna apparat var ett av grammofoninspelningens i
tekniskt hänseende svåraste moment, själva graveringen av spåret i skivan,
helt eliminerat. Graveringen krävde faktiskt flerårig manuell rutin, om
resultatet skulle bli bra, utan nålbrus, utan genomslag av väggarna mellan
spåren i skivan — de var bara 3 å 4 hundradels millimeter djupa — och
andra störningar. Det var inte längre nödvändigt att ha bilen stående
i vågrätt läge för graveringens skull. Man slapp dessutom byta skivsida
var fjärde, resp. var åttonde minut. Ljudbärare blev nu en ståltråd eller
ett band med magnetiserbar ytbeläggning. De tidigaste för oss användbara
apparaterna, som kom redan i slutet av 1940-talet, var trådmagnetofonerna.
Den första (av märket Webster) fick vi direkt från Amerika genom professor
Björn Collinder som fått den i present där vid en föreläsningsresa. Den
tunna ståltråden, på en liten rulle som man kunde stoppa i fickan, rymde
en hel timmes inspelning, dvs, lika mycket som ca. 9 grammofonskivor
(30 cm, 78 varv/min.). Men ljudkvalitén blev rätt skral, tråden trasslade
sig ofta och delar av inspelningen gick förlorade. Alla trådupptagningar
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förde jag undan för undan över till grammofonskiva. Betydligt bättre
resultat nåddes med de portativa bandspelare (de flesta av märkena Grundig
och Tandberg) som vi började använda som komplementär utrustning jämsides med grammofonbilen under förra hälften av 1950-talet. Men den ljudkvalitet de gav kunde fortfarande inte mäta sig med grammofonskivornas.
I fältet fortsatte vi därför direktinspelningen på grammofon till slutet av
maj 1955. Bilförare och tekniker fick jag vara själv till 1948 då jag fick
hjälp av Richard Broberg. Under året 1954-55 var Helmer Strömbäck
teknisk assistent vid fonogramavdelningen.
Magnetofontekniken gör sitt inträde
I juni 1955 togs grammofonverken ut ur Volvo-bilen och en från Sveriges
Radio välvilligen utlånad större magnetofon installerades. Med den klarade
vi oss till sommaren 1956 då arkivet fick en ny inspelningsbil med högklassig magnetofonutrustning. Den inrymdes i en s. k. Volkswagenbuss försedd med elverk kopplat till bilmotorn och annan apparatur för strömförsörjningen. Ljudupptagningen gjordes på två bandverk med 7 resp. 15
tums hastighet (19,5 resp. 38 cm per sekund) varvid hela bandbredden
magnetiserades (eng. full track). Det var först nu som vi nådde fullt professionell teknisk kvalitet i vårt inspelningsarbete. Apparaturens konstruktion
och kapacitet motsvarade de krav som ställdes av då gällande normer för
europeisk rundradio (SvLm 1961: 68-76). Givetvis förutsatte en teknik
på denna nivå sakkunnig skötsel, ständig kontroll och regelbundet underhåll. Detta blev inte i full utsträckning möjligt förrän en yrkesman, ingenjör
Torsten OroMus, i juni 1955 anställdes vid arkivet och sedan dess oavbrutet
verkat vid fonogramavdelningen. Utan sådan ständig tillsyn är en dyrbar,
högklassig teknisk utrustning meningslös, något som numera ofta glöms
bort när man för mödosamt anskaffade penningmedel köper dyra inspelningsmaskiner. Med denna bil genomfördes bl. a. de tre Amerika-expeditionerna på 1960-talet. Eget kraftverk var där en nödvändighet med tanke
på att belysningsnätet i Amerika levererar 60-periodig växelström. Hemma
i Sverige tog vi ofta ström från nätet, särskilt under längre upptagningar.
Det hände att det blev strömavbrott, men det gjorde inget; bilens eget
kraftverk startade då automatiskt och ingen »skarv» märktes på bandet!
För oss användbara batteridrivna apparater fanns då ännu inte tillgängliga,
åtminstone inte för rimligt pris. I de två minibussar som efterträtt den
första, sedan den gått ca 20 000 svenska mil, har magnetofoner av märket
Nagra-Kudelski använts. Eget kraftverk och övrig utrustning för strömförsörjningen har blivit överflödiga. Fördelarna med att under upptagning
ha inspelningsverken kvar i bilen och att därigenom slippa en för intalningssituationen störande uppmontering och andra tekniska bestyr i närheten
av de talande är dock fortfarande påtagliga. Härvidlag kommer troligen
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kassettbandspelarna att framdeles medföra stora förändringar när de nått
betryggande kvalitet ifråga om både tekniska resultat och kassettbandens
lagringsduglighet.
Från fältarbetet. Om mål, medel och metoder
Efter denna översikt över några av det äldre inspelningsarbetets många
tekniska och praktiska frågor kommer vi nu över till en sida av vår verksamhet som under årtiondena närmast efter 1935 knappast tyngde oss med
några principiella problem, men som väl heller inte var så självklar som
det då föreföll oss: själva målet för vårt arbete ute i fältet och de tillvägagångssätt som vi där tillämpade.
Med vaxrullefonografen och dess variant den mekaniska grammofonen
kunde man, som ovan framhållits, endast åstadkomma förberedda intalningar; i regel läste man in ett manuskript. Goda exempel erbjuder de av
Pollak i Svenska Landsmål B.45 publicerade texterna. Hur ringa värde
man bland samtida svenska dialektforskare satte på vaxrulleupptagningarna
framgår indirekt bl. a. av Hjalmar Lindroths avhandling Ölands folkmål,
1926, där han — så långt jag kunnat finna — i sin ingående behandling av
öländskans ljudskick inte ens nämner de 14 rullar han spelat in. — Så
snart vi fått den första elektriska inspelningsgrammofonen 1935 satte vi
försöksvis igång med upptagningar av just det slag som Lundell hade efterlyst ännu 1914, de fria, oförberedda samtalen vid mikrofonen. Det lyckades
långt över förväntan, trots den synbarligen oviga apparatutrustningen, som
i förväg hade dämpat vår optimism högst avsevärt. Ett par situationer som
är belysande för hur det kunde gå till då i initialskedet, och som jag ofta
berättat om för besökande i fonogramavdelningen, må här återges.
Vi började i Uppland. En av de tidigaste resorna förde Manne Eriksson
och mig till prästgården på Lövsta Bruk. Där fanns min vän komminister
Erik Arnland som lovat hjälpa oss att få rätt på goda dialekttalare från
grannsocknen Hållnäs strax intill; han hade tidigare tjänstgjort där. Eftersom det på den tiden inte fanns elström i Hållnäs kunde vi inte fara dit
med apparaten. Jag fick montera upp den i prästgården under tiden som
Arnland och Eriksson och den senares svärfar, som ställde sin bil till förfogande, for över till Hållnäs för att hämta en sagesman. Jag placerade
grammofonkofferten i ett av rummen och mikrofonen på ett bord i rummet
strax intill; sladden var inte mer än 3 å 4 m lång. På bordet, bland blomvaser och prydnadssaker, märktes den inte mycket. Inom kort kom bilen,
och en äldre kvinna hördes snart i trappan ivrigt pratande på hållnäsmål.
Hon visade sig vara gladlynt och lättillgänglig när hon kom in i rummet,
och hon slog sig ner i en fåtölj invid bordet. Jag kastade fram några frågor
om kvinnoarbeten i hennes ungdom, och hon fortsatte i en oavbruten ström
om linberedning, tröskning m. m. Sedan Manne Eriksson i rummet intill
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graverat ett par skivor avbröts upptagningen. För att vara säkra på att
ljudet verkligen gått in i skivspåren spelade vi upp en skivsida på prästgårdens stora radioapparat. Vår inspelningsgrammofon saknade högtalare.
Gumman trodde i början att det var en radioutsändning hon lyssnade till —
sin egen röst kände hon givetvis inte igen — men snart märkte hon hur
rösten ur högtalaren sade samma saker som hon själv nyss talat om och
utbrast förargad (ungefär så): »Dä där behöver du inte sladdra om; dä har
jag ju nyss berättat för dom om; tig mä dej pladdertacka!» — En dråplig
men för oss synnerligen värdefull reaktion: Vi fick bevis för att vi för första
gången gjort en fullt autentisk inspelning, garanterat ostörd av vår tekniska
utrustning.
En tid därefter befann vi oss i österfärnebo socken i södra Gästrikland.
En lärare som vi vände oss till rekommenderade oss att fara till ett avlägset ställe, där det fanns en känd berättare kallad Littersbo-Pelle. Vi
hyrde en bil och for dit och bärande kofferten mellan oss kom vi in på gårdstomten, där bl. a. en elektrisk transformator var uppställd i ett litet torn
av trä. Där intill höll Pelle på att gräva i sitt potatisland. När han fick se
oss utbrast han försmädligt skrattande: »Jaså, kommer ni också för att
prova den här transformatorn! Nähä, han blir då inte bättre; inte kan ni
nå mer än dom andra!» Vi var inte sena att följa det uppslaget: »Nej kanske
det, vi kan väl få försöka. Får vi koppla in apparaten i väggkontakten inne
hos Er?» Jo, det gick för sig. Apparaten satte vii soffan, och på köksbordet
intill, bland urdruckna kaffekoppar m. m., placerades marmormikrofonen.
Pelle slog sig ner vid bordet, och det dröjde inte många minuter förrän han
var i full färd med att berätta jakthistorier m. m. Sedan vi fått vad vi ville,
fick han lyssna på sig själv, och jag tycker mig än idag kunna höra hans
hjärtliga skratt.
Naturligtvis hade vi inte överallt en sådan tur att träffa öppna och pratglada berättare som spontant gav oss användbara taktiska uppslag. Men
det var sällan som vi mötte misstänksamhet, sura miner eller »mikrofonfeber». De allra flesta hade ju aldrig sett en mikrofon förr, och man kunde
inte fatta att den snappade upp alla ljud i närheten. Det var en rolig och
stimulerande pionjärtid vi upplevde.
När vi sedan begav oss ut på resor längre bort i landet tyckte vi till en
början att det var lämpligast att meddela vår ankomst i förväg, så att
inte den tilltänkte sagesmannen skulle vara borta när vi kom. Men det
slutade vi snart med. När vi i augusti 1935 kom till byn Överberg i Sveg i
Härjedalen uppsökte vi en släkting till vår medhjälpare, den erfarne upptecknaren Einar Granberg. Då vi körde in på gårdsplanen såg vi ingen där.
Men efter en stund kom en äldre man smygande fram bakom uthusen med
en liten spelpipa i handen, synbarligen illa medfaren av dålig nattsömn och
rampfeber, sägande: »Rättjer dä om je speler på'n da'n?», 'räcker det om
jag spelar på den här?' Nå, vi tog det lugnt, bekantade oss ordentligt vid

126

Folke Hedblom

Bild 7. Dag Strömbäck vid det nyss resta militärtält som vi övernattade i vid grammofonupptagningarna i Ljusnedal, Härjedalen, midsommaren 1942.

kaffebordet och en upptagning kom igång, men efter den erfarenheten var
vi försiktiga med att annonsera vår ankomst. Men det hände att andra
gjorde det, t. ex. i en by i Dalarna där vi möttes av en ansvarsmedveten
talare med manuskript i handen skrivet på hans bästa skolsvenska och som
han envisades att få läsa in i mikrofonen. Det fick han, men då stod skivtallriken stilla! Men den kom igång efteråt när han efter väl förrättat värv
kom i naturligt samspråk med min dialekttalande kollega.

Dialektforskarna inför de nya texterna

Naturligtvis var vi glada och stolta när vi kom hem till Uppsala med dessa
autentiska upptagningar, i flertalet fall helt eller obetydligt påverkade av
apparatens och mikrofonens närvaro. Men jag kände mig rätt besviken, när
jag hösten 1935 äntligen lyckades förmå arkivets chef Herman Geijer att
lyssna på något av det vi åstadkommit. Jag höll då på att katalogisera
den första skörden av skivor i våra dåvarande grammofonrum i vindsvåningen i Övre Slottsgatan 1. Jag lät honom höra den, som jag tyckte,
bästa berätterskan från hans eget uppteckningsområde i Jämtland. Sedan
han lyssnat vid högtalaren en stund reste han sig från stolen och sade i
missnöjd ton: »Gumman skrattar för mycket!» och så gick han därifrån.
När jag berättade detta för Manne Eriksson påminde han om att Geijer,
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Bild 8. 92-årige Jon Larsson, son till den förste nybyggaren i Marsliden, Vilhelmina
an, var svag i benen och fick bäras in till grammfonupptagning i Saxnäs i juli 1944.

när han hos apparatförsäljaren några månader tidigare lyssnat på sin egen
provintalning, hade frågat: »Kan man göra korrektur på dessa skivor?»
Geijers inställning till de autentiska inspelningarna var karakteristisk för
åtskilliga av våra språkmän under många år framåt. De dokument som vi
fick på detta nya vis gav en skev, ofullständig och missvisande bild av
vad de uppfattade som den »riktiga» dialekten, den som de såsom upptecknare hade lärt känna eller som de mindes från sin barndom i bygden.
Texten på skivan fördärvades av riksspråksinslag, moderna ord, trasig satsbyggnad, dålig syntax, stilbrott m. m. Den bar mer eller mindre tillfällighetens prägel. Den var inte »genuin», inte representativ för det »normala»
folkmålet i orten. Annorlunda var det med de tidigaste skivorna i vår serie,
de som under medverkan av Geijer själv och andra arkivets medarbetare
hade spelats in för de ovan nämnda radioföredragen. De var inlästa från
expertgranskade manuskript. Geijer deltog visserligen senare i en del fältupptagningar, bl. a. i Västerbotten 1936 tillsammans med docent D. 0.
Zetterholm, men han torde aldrig själv ha försökt analysera sina inspelningar. Men Geijer gjorde heller inte några invändningar mot att vi fortsatte fältarbetet under hans återstående år som chef (till nov. 1938). Han
hade säkerligen en klar känsla av att den nya väg vi givit oss in på var utan
återvändo. Men den stötte honom tillbaka. Hans fint nyanserade språk- och
stilkänsla samt hans ibland uttalade krav på »konstnärlighet» i återgiv-
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ningen av vad sagesmannen sagt, reagerade mot den grova, osovrade
verklighet som ljöd ur högtalaren. Här, som ofta annars, var han en motsatsernas man.1 — En öppnare och odogmatiskt intresserad inställning
företrädde — i detta fall som ofta annars — professor Bengt Hesselman.
När han lyssnade på den ovan skildrade upptagningen i Hållnäs fann han
genast att den innehöll fonetiska detaljer som han själv inte observerat när
han gjorde sina uppteckningar i socknen vid sekelskiftet.
Ännu långt in på 1950-talet kunde vi här och var märka en viss skepsis
även mot våra bästa fonogram. De gamla dialekttalarnas rena, konsekventa
språkbruk var tydligen numera oåtkomligt, menade våra kritiker. När man
i tryck återgav dialekt i löpande tal, valde man länge texter som upptecknats för hand. Detta var och är förståeligt när det gäller enklare pedagogiska syften. Men det stod snart klart för oss att forskning och högre
undervisning numera måste ställa andra krav på sitt grundmaterial. Rörande
de omfattande upptagningar av förberedda, »fasta», texter som i vetenskapligt syfte ännu görs i vissa länder se nedan s. 156 ff.
Det var först när den nyare språkvetenskapens bestämda åtskillnad
mellan »la langue» (»competence») och »la parole» (»performance») började
tränga igenom som man insåg att upptagningar enligt vår metod helt
enkelt hade karaktären av dokument bevisande vad som faktiskt sagts av
vissa personer vid ett visst bestämt tillfälle under vissa omständigheter
som redovisas i upptagningsprotokollet. Det var enskilda individers tal det
var frågan om. Det bör i detta sammanhang eftertryckligt framhållas att
när yngre dialektforskare i skilda länder alltsedan 1950-talet velat hävda
att man före den moderna bandspelarens tid helt förbisett distinktionen
mellan gruppens, talgemenskapens, språk och den enskilde individens talvanor, lanserande termen »idiolekt» för den senare, så har man farit vilse.
Variationen mellan enskilda individer i en by- eller sockendialekt var känd
redan på Lundells och Adolf Noreens tid men kallades då och senare »individualspråk» (ty. Individualsprache). När G. A. Tiselius år 1902 disputerade
på sin avhandling om dialekten i Fasterna socken i Uppland, skrev han i
inledningen att hans framställning »egentligen [är] en monografi över J.
Pärssons språk». Pärsson var en f. d. bonde i byn Ubby f. 1822 (SvLm
XVIII. 5: 5). Här må också erinras om Lars Levanders beundransvärt framsynta och klargörande uppsats »I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt?»
i Språk och stil 1909, alltså årtionden innan termen idiolekt kom i bruk.
Talsituationer. Samtalsledare. Textens sakliga innehåll.
Stadsmål. Språkets förändring

Den oväntade lätthet vid åstadkommandet av goda, »naturliga» samtalssituationer som förvånade oss redan vid de första försöken förvånar oss
1 Jfr Manne Eriksson i SvLm 1946: 36 och Hedblom 1967a om Geijers inställning
till upptecknandet av texter.
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Bild 9. Johan Myr, 96-årig vissångare och berättare, befann sig i juli 1945 på fäbodstället Svalåvallen i Tännäs sn, Härjedalen, och måste flyttas med häst och vagn till
byn Floen, där det fanns elström för grammofonupptagning. Längst t.v. upptecknaren
Einar Granberg (med pipa) och Dag Strömbäck.

ideligen än i dag efter mer än 40 års erfarenhet av fältarbetet. Att göra
upptagningar utan att folk visste om det eller utan att de fullt ut begrep
hur effektivt mikrofonen fungerade, det var, naturligt nog, lättast under
30- och 40-talen, innan bandspelaren började bli var mans egendom. Men
även sedan dess har det gått bra. Oftast är det personer som själva är mer
eller mindre främmande för den folkliga miljön som ställt sig kritiska ifråga
om inspelningsresultatens autenticitet. Under senare år torde väl just vanligheten av bandspelarens snart sagt dagliga närvaro, vid tidnings- och radiointervjuer, föreläsningar, i hemmen osv, ha gjort även människor som bor
i »glesbygder» så vana vid den att de uppfattar den som något vardagligt
och naturligt. Men fortfarande är det nödvändigt att vi vidtar alla de åtgärder som är möjliga i varje särskild situation för att skapa en atmosfär
av personligt förtroende, trivsel och vänskap. Den som bara ser sin sagesman som ett tillfälligt undersökningsobjekt och går hastigt fram är i regel
dömd att misslyckas. De vänskapsband som knutits vid våra upptagningar
i skilda landsdelar har i många fall varat i årtionden. Man måste ge sig god
tid; ett inledande »uppvärmningsprat» på någon timme har inte varit
ovanligt. Själva upptagningssituationen blev dock lättare att bemästra
sedan grammofonskivan utbytts mot ljudbandet. Det begränsade och dyrbara utrymmet på skivan — särskilt när vi för att få hög teknisk kvalitet
körde på 78 varv — tvingade oss till en koncentration på vad som vid varje
tillfälle tycktes vara det väsentliga i samtalet. Det inledande pratet, kanske
med för långt mikrofonavstånd och för långa pauser, kunde vi inte offra
skivutrymme på. Detta tvingade oss bl. a. att signalera med bilhornet till
9 — 782471 Sv. Landsmål 1978
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Bild 10. Efter en upptagning av folkmusik i Edsbyn, Ovanåkers sn, Hälsingland, 1947.
Invid grammofonbilen det berömda spelmansparet Jon-Erik och Ester Ost. Längst
t. h. hemmansägare Nils Olanders, arkivets ständige medhjälpare i Edsbyn. (I bilens
lastutrymme synes fr. v. laddningslikriktare, kabeltrumma och omformare från
batteriström till växelström 220 V.)

den som skötte mikrofonen, och den önskvärda mjuka, för talaren omärkliga
övergången mellan inledande samspråk och den egentliga intalningen blev
ofta spolierad. Den möjlighet som ljudbandet senare gav, att radera bort
vad man inte vill ha kvar gjorde att vi började ta med även det inledande
»uppvärmningspratet». Men en följd därav har i praktiken blivit att man
spar rubb och stubb i arkivet och bandmängden ökar alltför snabbt i skåpen.
Sovringen tar tid för forskaren.
Tillvägagångssättet vid våra inspelningar av fria samtal vid mikrofonen
framgår av de tryckta eller stencilerade handledningar, som vi under årens
lopp givit ut. (Se nedan, Litteratur.) Särskilt utförlig är den som trycktes
för den internationella konferensen i Strasbourg (SvLm 1961: 51-100).
Vårt huvudsyfte har hela tiden varit att så långt möjligt fånga ett genuint,
autentiskt avsnitt av de talandes vardagsspråk, såsom det talas i de flesta
samtals- eller berättarsituationer. Det har ibland lyckats över hövan, såsom
framgår av de fall som ovan skildrats. Men de stora framgångarna, de tillfällen då man kan vara helt viss om att tekniken inte alls stört den talande,
begränsar sig ingalunda till de upptagningar då mikrofonen varit dold eller
annars inte observerats av talaren. I de flesta fall har våra talares språkbruk
varit så stabilt att mikrofonen inte behövt döljas eller smusslas undan. En
stor del av dem har varit sådana människor som inte velat ändra sina tal-
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vanor; man vill inte bli ansedd för att vara högfärdig! Andra har tillhört den
talrika grupp som har »svårt för språk», som t. ex. endast med svårighet kan
lära sig tala ett främmande språk idiomatiskt. Ett exempel härpå följer
nedan.
Vad användningen av en medvetet dold mikrofon beträffar må i förbigående nämnas att vi med tiden blivit alltmera restriktiva, och att vi
numera inte tillämpar metoden, och vi har heller inte rekommenderat
andra att arbeta på detta vis. Det ställer mycket stora krav på omdöme och
erfarenhet och har dessutom sina ofta ömtåliga etiska aspekter.1
Ofta nog har tillfället spelat oss i händerna. Ett fall som jag särskilt
minns är en grammofoninspelning av två äldre män vid köksbordet i en
gård i Hedemoratrakten 1955. Efter en stund avlägsnade jag mig; jag lade
ifrån mig mikrofonen på bordet och gick ut till min kollega i bilen för att
höra om inspelningen gick bra i tekniskt hänseende. Vi hörde då hur gubbarna började prata, först om oss och sedan om grannarna, vilkas i deras
tycke alltför goda inkomster utförligt kommenterades osv. Själva tonen i
samtalet, som gick in på grammofonskivan, var nu en annan än i min närvaro, även om talet kanske ur fonetiska och grammatiska synpunkter inte
torde visa några större förändringar. Liknande situationer har vi varit med
om många gånger.
Den slutsats vi dragit av sådana fall är den, att faran för att talsituationen
vid mikrofonen ej blir genuin, vardaglig, autentisk, inte främst består i
teknikens närvaro utan i situationen själv. Vi som kommer är ju främlingar,
som man inte träffat förr och som är ute i ett mycket ovanligt, oftast hittills okänt, ärende. Med obekanta talar vi alla på ett annat vis än med anhöriga och vänner, på samma sätt som gubbarna i exemplet ovan. Det är
detta hinder vi sökt övervinna med »uppvärmningsprat» och med skapandet
av en vänskaplig, trivsam atmosfär kring vårt besök.
För detta, för åstadkommandet av denna lugna, sensationsfria karaktär
av vår pratstund och göra talaren, berättaren, så engagerad av samtalet
att han glömmer det ovanliga i situationen, har det också varit av vikt att
samtalens innehåll varit ett lika angeläget ärende som dess språkliga form.
Med tanke på ULMA:s breda forskningsprogram har det fallit sig naturligt
att samtalen i regel kommit att gälla bondelivet i berättarens barndom
och ungdom och dess förändringar intill nutiden, i familj, arbetsliv, samhälle etc. Det har därvid varit självfallet att samtalet fått kretsa kring de
ämnen som i första hand intresserat talaren, där han visat sig vara en god
och givande sagesman, antingen det gällt plöjningens tekniska detaljer eller
olaga jakt. Då flyter också språket ledigt och äkta. Visar det sig under
samtalets gång att talaren är en särskilt givande berättare fortsättes sam1 Ett tidigt exempel på en inspelning utan den talandes vetskap är 0. Gjerdmans
upptagning av ett telefonsamtal år 1924. Se Gjerdman 1935.
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Bild 11. Vid grammofonbilen
efter upptagning i byn Ljungdalen i Härjedalen 1952. Talaren, 804rige Staffan Nordin (»Hult-Staffa») testar prof.
Strömbäcks lärdom genom att
skriva ett mångsiffrigt tal som
han ber Strömbäck att läsa ut!

talet så långt han orkar och har någonting av intresse att komma med.
Mången gång har vi återvänt till samma person för att fråga vidare beträffande skilda sidor av folkkulturen, och då har vi ibland haft med en
specialist på området som utfrågare. Kända exempel på upptagningar av
denna art från senare år har varit de inspelningar rörande nejonögonfiske i
Älvkarleby och lövtäkt på Gräsö, som ligger till grund för Wolter Ehns
uppsatser i Svenska Landsmål 1970 och 1972, samt den djupundersökning
som för närvarande genomförs i Väddö socken i Roslagen och som bl. a.
syftar till inventering och upptagning av alla ur språkliga eller sakliga synpunkter intressanta personer i socknens byar.
En följd av att inspelningarna fått denna karaktär av på samma gång
språkligt och sakligt primär dokumentation gör att höga krav har måst
ställas på dem som haft att svara för samtalen vid mikrofonen. Det har
inte fått räcka med att vederbörande varit en framstående språkvetenskaplig expert på respektive landskaps dialekt. Han eller hon har också
måst ha åtminstone en allmän saklig kännedom om de ämnen man talat om,
oftast om livet i det gamla bondesamhället. Annars har det gått knaggligt,
som t. ex. när en mikrofonmedhjälpare, som just var sysselsatt med en
doktorsavhandling om grammatiken i sitt hemlandskaps mål men som inte
var uppvuxen på landet, efter en stund, när samtalsämnena på »fusklappen»
började tryta, frågade ungefär så: »Säj, har ni inte en väldigt vacker kyrka
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Bild 12. I Ljustorps sn i Medelpad gjordes 1946 en inspelning av bonden »Ålin på
Gossas inne på hans höskulle. Bilden togs vid hässjan strax intill under det inledande
pratet mellan Ålin (i mitten) och docent Valter Jansson (t. h.).

här i socknen?» Den konversationen blev varken lång eller givande! Omvänt har man av den saklige experten måst fordra att han har haft så pass
goda kunskaper om socknens folkmål att han klart begripit vad berättaren sagt. I praktiken har sådana problem oftast rättat till sig genom att
vi i regel haft med oss en person från orten som ciceron och introduktör,
t. ex. någon av våra ortsmeddelare, någon från hembygdsföreningen eller
annan intresserad. Denna medhjälpare har suttit med vid inspelningen och
har ibland, när det visat sig lämpligt, fått överta mikrofonen och sköta
samtalet på egen hand. Den utvägen har varit en nödvändighet när det
gällt dialekter som legat längre bort från standardsvenskan.
För oss har det alltid varit ett självklart önskemål att frågare och talare
om möjligt kunnat umgås på samma dialekt. De flesta sagesmän i vår tid
har kunnat tala på mer än ett vis. Frågar man dem på s. k. riksspråk får
man gärna svar på »halvdialekt». Men en förvånande stor del av våra talare
har — medvetet eller omedvetet — haft så fasta mönster i sitt språk att
de inte märkbart ändrat dem i någon riksspråkstalande omgivning. Sådana
träffar man på också bland folk vilkas dialekt legat riksspråket, standardsvenskan, särskilt nära och därför varit lätt influerade av denna.
En gång (1952) hade Manne Eriksson och jag under större delen av en
dag letat i hans hemsocken östervåla i norra Uppland utan att finna någon
som fortfarande talade hans barndoms sockenmål ungefär så som han själv
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Bild 13. Grammofonbilen vid gränsbommen mot Norge i Röjdåfors i norra Värmland
1946. Vid bildörren Richard Broberg. Inspelning gjordes i en fortfarande bebodd
rökstuga i Grue finnskog på norska sidan.

mindes det. Men på eftermiddagen fick vi se en äldre man som gick och
plöjde med sina hästar i en åker invid vägen. Jo, han var villig att prata
med oss sedan han plöjt färdigt. Manne hörde givetvis omedelbart att vi
kommit till rätt person, och själv hade jag svårt att fullt ut följa med i
samtalet vid upptagningen i hans hem, något ytterst ovanligt när det gäller
de för oss vanligen lättbegripliga folkmålen i Uppland. Vi fick senare veta
att han tillhörde förtroendemännen i socknen men var bekant för att i alla
sammanhang envist bibehålla sin barndoms mål. — En motsatt typ av
talare representerar den kvinna i Västerbotten som talade en ren, konsekvent äldre dialekt där hon satt i sitt rum ensam med vår utmärkte samtalsledare, en f. d. bonde i samma socken. Men det behövdes inte mer än att
jag, främlingen, visade mig i dörröppningen, för att hon skulle »modernisera»
sitt språk. (Om dessa problem se vidare Hedblom i SvLm 1961: 58.)
Hur vi än — ifråga om de språkliga upptagningarna — strävat efter att
få genuina och representativa prov på vad vi betraktat som våra talares
vardagsspråk, så fick vi dock rätt snart klart för oss att vi trots alla växlande
talsituationer löpte risk för en viss ensidighet i dokumenterandet av människors språkvanor, både stilistiskt och grammatiskt. Det är i stor utsträckning berättarspråk vi fått; texterna har, särskilt när det gällt talföra
sagesmän, blivit monologer. Denna brist blev påtaglig för mig redan i
början av 50-talet, när en syntaxforskare, som lyssnade igenom en del av
våra inspelningar, påpekade att det var ont om andra verbformer än
preteritum och perfektum indikativ i skivsamlingarna. De för honom mest
givande inspelningarna var de som jag gjort i en socken i Medelpad där jag
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hade turen att få en ciceron som också visade sig vara en utmärkt mikrofonmedhjälpare. Det var en intresserad och gladlynt bonde som var känd och
uppskattad i gårdarna. Var han kom var han välkommen, och ett livligt
samspråk om bekanta personer och aktuella händelser kom igång spontant
och äkta. Mikrofonen fick han sköta ensam. Innehållet kan väl till inte
obetydlig del betecknas som »byskvaller» med gott om interjektioner, konjunktiver, tonlägesskiftningar etc.
Det sagda må tjäna som illustration till kravet på variation av inspelningssituationerna, inte så lätt att uppfylla men nödvändigt med tanke på
den språkliga verklighetens talrika växlingar. Det räcker inte bara med den
variation som ger sig själv i och med att man spelar in många personer på
varje ort, i skilda generationer, i skilda familjer, skilda miljöer, yrken etc.
Kan man — utan några arrangemang som gör situationen artificiell —
åstadkomma grammatisk, stilistisk och innehållslig variation, bör man
givetvis försöka så gott det går vid varje tillfälle. Sådant är lättast när man
uppehåller sig en längre tid på samma ort, helst i samma familj. Då blir
upptagningar där man fångar tillfället i flykten lättare att göra, särskilt
med de små och ytterst lätthanterliga kassettbandspelare av godtagbar
kvalitet som på senare år allt snabbare kommit i markanden. Apparaten
har man ju bekvämt till hands, och man har inte någon anledning att dölja
sina vällovliga förehavanden! När man är accepterad som en familjemedlem
som går omkring med den lilla bandspelaren som sitt ständiga, självfallna
attribut är det snart ingen som tänker på att en upptagning kanske är
igång. På detta vis har jag själv kunnat arbeta under mina senaste resor i
Amerika 1973 och 1976.
Kassettbandspelaren är av allt att döma på väg att revolutionera vår
inspelningsverksamhet inte bara tekniskt utan också metodiskt. En del av
det vi sagt i våra tryckta handledningar för dialekt- och folklivsinspelningar
kommer då att bli föråldrat. Men vissa väsentliga partier, särskilt kraven
på inspelningsledaren och hans uppträdande, torde komma att stå sig länge
än. (Se Hedblom 1961 b och 1974; Ordeus 1977.)
Beträffande det tekniska bör det — för undvikande av missförstånd —
här understrykas att kassettbandspelaren ifråga om upptagningar för
arkivering ännu inte kan ersätta de större apparaterna. Kassettbanden,
som ej tål lagring någon längre tid, måste spelas över på normalband, en
besvärlig och vansklig procedur med risk för kvalitetsförluster.
Man kan självfallet göra inspelningar av samtalssituationer på många
olika vis. Exempel härpå ger bl. a. de moderna språksociologernas experiment med »manipulering» av situationerna genom att variera talargruppens
sammansättning, låta en för de övriga okänd person plötsligt inträda i
rummet, låta dem tala medvetna, respektive omedvetna om att inspelning
pågår etc.
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Bild 14. Grammofonbilen passerar norra polcirkeln på väg upp i Tornedalen 1954.

Vi har inte sett det som vår uppgift att göra sådana, i visst speciellt syfte
arrangerade inspelningar. Vi har tvärtom strävat efter att så långt som
möjligt undvika allt som varit arrangerat i förväg. I stället har vi sökt
fånga den påträffade situationen — utan eller med minsta möjliga — åtgärder från vår sida. Ibland har vi lyckats bättre än vi vågat hoppas, t. ex.
när vi träffat på en man på vedbacken eller i snickarboden eller en kvinna
vid vävstolen. Ibland har det givetvis gått sämre. Men vi har räknat med
att mängden av upptagningar av olika personer i samma talgemenskap,
socken, by etc., skall bidra till att ge en någorlunda väl varierad bild av
såväl språket som folkkulturen i dess olika skiftningar. Upptagningar som
arrangeras för speciella vetenskapliga ändamål har fått bli den enskilde
forskarens eller det särskilda forskningsprojektets uppgift. Men vi har gärna
ställt vår teknik och vår erfarenhet till förfogande.
Redan tidigt blev vi medvetna om att vi inte bara var ute för att åt
forskningen rädda ett språktillstånd som redan var på väg att försvinna;
vi måste också dokumentera den nu talade dialekten i dess många variationer och i övrigt skaffa utgångsmaterial för studier av språkets förändring mellan generationerna och i skilda sociala grupper såsom en följd
av den spänning som uppstår, när standardspråk och dialekt kolliderar.
Kollisionen resulterar bl. a. i sådana »blandspråk» som kallats »nämndemannasvenska» och »stationssvenska», det senare den hälsingska folkhumorns beteckning för talspråket i samhället kring järnvägsstationen, där
man ivrigt strävade efter en högre social status avspeglad även i språket.
Därtill kom språket i städer och tätorter. Ett större företag som fonogramavdelningen genomförde i detta sammanhang var de s. k. generationsinspelningarna i Västergötland åren 1961-62. Vi spelade in folk i tre genera-
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Bild 15. Upptagning av sydlapska i Dikanäs, Vilhelmina sn 1944. Dag Strömbäck
med de samiska sagesmännen på återväg från pausen på ett kafé.

tioner, om möjligt inom samma familj, och i tre skilda socialgrupper. Upptagningarna gjordes i 16 städer och andra tätorter i landskapet under
energisk medverkan av den mångårige medarbetaren Sixten Bengtsson i
Skövde (»Västgöta-Bengtsson»).
Inspelningar av stadsmål har också gjorts i många andra städer, alltifrån Haparanda och Piteå i norr till Karlskrona i söder. Särskilt omfattande har stadsmålsinspelningarna varit i Uppsala, Falun och framför allt
i Eskilstuna, där de sedan 1967 gjorts i samverkan med en projekt-grupp
för undersökning av det svenska riksspråket, »FUMS» (Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska). Därvid har arkivet svarat för den
tekniska sidan av arbetet, med inspelningsbil, kopiering och arkivering av
band, och kommitténs representanter för den språkvetenskapliga ledningen,
val av talare och intervjusamtal m. m. Ca 130 band har spelats in av arkivet.
De flesta upptagningar har gjorts som fria samtal enligt de metoder som
beskrivits ovan. I fråga om stadsmål må även nämnas vårt samarbete med
professor Olof Gjerdman, som åren 1949-54 genomförde omfattande upptagningar på trådmagnetofon av vissa prov på språket i Sveriges och
Svenska Finlands städer. Med hjälp bl. a. av fonogramavdelningen överfördes hela detta material till 852 grammofonskivor och förvaras nu i
arkivet.
Inspelningar bland finsktalande och samer

De omfattande upptagningar vi gjort på finskt och samiskt (lapskt) språkområde i Sverige har ställt sina speciella krav och givit vår verksamhet där
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Bild 16. Vid upptagning av samisk dialekt och jojkning i Arvidsjaur i april 1946
transporterades vi upp till Strömudden på detta vis. Inpackade i hö och skinn baktill i släden: koffertgrammofonen, lärarinnan Karin Stenberg och förf. (som fotograferade).

en särskild utformning som i olika hänseenden avvikit från det som skildrats
i det föregående. Arkivets eget folk har därvid närmast spelat rollen av
tekniker och handhavare av de praktiska angelägenheterna. Val av talare,
»språkmästare» (B. Collinder), och samtalen vid mikrofonen har ankommit
på respektive fackmän.
I fråga om det finska språkområdet i norra Värmland gjordes redan i
augusti 1935 en viktig insats med hjälp av den ovan omnämnda »edifon»apparaten. Med den utsändes då fil. lic. Matti Mörtberg till östmarks
socken, där han spelade in 10 rullar. Han gjorde sedan en utskrift av sina
fonogram, på finska med svensk översättning och kommentar (ULMA nr
9623: 1-10).
Ett större inspelningsföretag syftande till en så långt möjligt fullständig
inventering av alla de värmlandsfinnar som ännu kunde förstå och tala
finska genomfördes med grammofonbilen sommaren 1948 av arkivarie
Richard Broberg med dr J. Mägiste, f. d. professor i finska i Dorpat (Tartu),
som språklig expert. Den senare hade året före rest i finnbygden i norra
Värmland för att spåra upp finsktalande. Ett 50-tal personer visade sig
kunna tala finska och av dem inspelades de ca 30 som kunde nås med inspelningsbilen. Vid upptagningar i samma trakter 1946 fick vi bl. a. prov
på de svenska dialekter som efterträtt finskan och som i stor utsträckning
uppvisade klara drag av finskt substrat. Ingen av de finsk-talande personerna finns numera kvar i livet. Värmlandsfinskan tillhör redan de döda
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språken. En utskrivning för publicering av de upptagna texterna har nu
påbörjats i samverkan med finsk-ugriska institutionen vid Helsingfors
universitet och avdelningen för finska vid Umeå universitet. (Om dessa
upptagningar se utförligt R. Broberg, »Den nuvarande språksituationen i
Värmlands finnbygder» i SvLm 1953-54: 78-91.)
Den finska dialekten i Tornedalen har sedan gammalt varit föremål för
undersökningar från både finländsk' och svensk sida. Med bandinspelnings.
bussengjordes upptagningar åren 1957-61 med fil. dr Erik Wahlberg från
Soukolojärvi i overtorneå socken som sakkunnig vägledare och mikrofonman. Han är född och uppvuxen i bygden och känner den innan och utan.
Vi spelade in dialekttalare i de flesta socknar mellan Haparanda i söder
och Karesuando kyrkby i norr.
Några av dessa fonogram har utskrivits, kommenterats och översatts till
svenska av Wahlberg och delvis publicerats i Svenska Landsmål B.64
(1964).
Av samiskt språk i Sverige gjordes enstaka upptagningar på arkivet i
Uppsala redan på 1930-talet av bl. a. marknadsbesökande samer. Under
krigsåren på 1940-talet, då arkivets reseanslag var hårt nedskurna och inga
längre resor för dialektinspelning med koffertgrammofonen kunde göras,
lyckades professor Björn Collinder anskaffa donationsmedel från enskilda
fonder och företag, och därigenom sattes vi i stånd att koncentrera oss
på inspelningar bland samerna. Under midsommarhelgen 1942 gjorde Collinder tillsammans med Dag Strömbäck och mig upptagningar bland de
samer som samlats till kyrkhelg på Ljusnedals bruk i västra Härjedalen,
inte långt från norska gränsen. Det vimlade av militär i trakten, alla logiställen var rekvirerade. Det var endast tack vare en intresserad och hjälpsam major som vi kunde genomföra våra inspelningar. Han lät utrymma
en barack, där vi kunde inrätta en provisorisk studio mellan sovlavarna,
och vi fick övernatta på träullsbädd på marken i ett militärtält som han
ställde till förfogande och där vi slogs med myggen mest hela natten. Matfrågan klarades genom snyltgästande vid en kokvagn!
Spännande var en upptagning i byn Skålan i Klövsjö socken i södra
Jämtland samma sommar. Collinder hade från Funäsdalen begivit sig på
vandring till Glens sameläger vid Oviksfjällen för att välja ut villiga »språkmästare», och med dem gick han fram till närmaste landsväg och fortsatte
söderut till Skålan, där det fanns elström till vår apparat. Med den gamle
blinde samen Nikolaus Nilsson, »Jämtlands siste jojkare», samtalade Collinder — med viss försiktighet — om trolltrumman och andra delvis glömda,
delvis tabuerade ämnen. Till slut lovade Nikolaus att sjunga de jojkar som
1 Om inspelningar som i Tornedalen gjorts av Bandarkivet vid institutionen för
finska språket vid universitetet i Helsingfors se Virtaranta 1976.
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Bild 17. 96-åriga Maja Stenberg,
blind, jojkar i sitt hem i Strömudden.

de gamla använde när de skjutit en björn och den bars hem. Det var
»farliga» sånger, förbundna med magi och dolda makter. Först sedan vi på
Nikolaus' uppmaning stängt alla fönster och dörrar och avlägsnat alla
kvinnor ur rummet började han sjunga. Atmosfären kändes laddad! Sällan
hade jag varit så nervös för att grav&-nålen inte skulle skära ett normalt
spår i kristidsskivan. Nålarna — också de av kristidskvalité — krånglade
ideligen och utan förvarning! Men det gick bra, jag kunde andas ut, och vi
öppnade fönstren igen.
Under de närmast följande åren gjorde vi omfattande resor bland samerna
i hela Lappland för upptagning av både dialekt och jojkar. I februari 1943
reste Collinder och dåvarande nomadskolinspektören docent Israel Ruong
i Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele och Tärna med Manne Eriksson som tekniker
och på sommaren besöktes Ammarnäs och Tärna. I slutet av augusti gjorde
Collinder, med professor Carl-Allan Moberg som musikvetenskaplig expert
och med mig som tekniker, en resa till skogssamernas helg i Arvidsjaur, där
vi under några dagar gjorde inspelningar av jojkar på grammofonskivor.
Det var under skivbristens värsta tid. En hjälpsam ingeniör i Stockholm
tillverkade provisoriskt några tiotal skivor på stommar av papp som han
göt ett lacklager över på båda sidor. Prästgården uppläts gästfritt till både
studio och logi. Graveringen gick förvånande bra och jojkarna överfördes
efter kriget till aluminiumskivor. Deras publicering haride senaste åren
varit under förberedande.
Resorna fortsattes åren 1944-46 med samma koffertgrammofon, i dessa
strömlösa bygder driven av bilbatterier och tunga omformare. Som musik.
etnografisk fackman tjänstgjorde professor A. 0. Väisänen, Helsingfors.
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Bild 18. Samerna Erik Skårpa och Elli Venni berättar för prof. Björn Collinder i
Gällivare 1946.

Oförglömlig är inspelningen av den jojkande samen i Lövnäs i Arjeplog, som
kunde över hundra jojkar. Han råkade så småningom i lätt trance och
vaggade med kroppen i sidled. Väisänen, som satt intill honom och visste
att mikrofonen måste hållas rätt nära och riktad mot den jojkandes mun,
följde med i rörelsen med mikrofonskaftet på ett sätt som påminde om en
metronom som slår takten!
Efter krigsåren, sedan skivimporten kommit igång igen och vi fått bättre
teknisk utrustning, gjordes omfattande upptagningar under påskhelgen 1947
i Karesuando kyrkby med samer från nordligaste Sverige och angränsande
delar av Norge och Finland som sångare och berättare samt med Collinder,
Ruong och dåvarande kyrkoherden i Karesuando fil. dr Gustav Hasselbrink
som vetenskapliga ledare. Tekniken hade jag ansvaret för. Nu hade vi med
oss de stora grammofonverken från den första inspelningsbilen. De transporterades med järnväg till Kiruna och sedan ca 20 mil med buss och drevs
av en stor omformaranläggning som för tillfället byggts med vänlig hjälp
av gruvbolaget i Kiruna. Den måste vi bära ner i skolhusets källare för att
inte få det hårda ljudet från drivremmen in i mikrofonen i vår studio en
trappa upp.
De resor bland samerna som här i korthet omnämnts utgör bara några
av de viktigare. Sammanlagt inspelades över 1 000 jojkmelodier under dessa
år. Deras publicering påbörjades 1958, då del 1 av verket »Lapska sånger.
Texter och melodier från svenska Lappland» utgavs i arkivets skriftserie.
För den språkliga transkriptionen svarade fil. dr Harald Grundström och
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för den musikaliska A. 0. Väisänen. Del II följde 1963 med fil. kand. Sune
Smedeby som ansvarig för den musikvetenskapliga sidan.
Det samiska materialet, både uppteckningar och fonogram, växte snabbt
dessa år och 1943 inrättades en särskild lapsk avdelning vid arkivet under
Collinders överinseende och med Ruong och Grundström som medarbetare.
Den senare gjorde bl. a. en betydelsefull pionjärinsats genom sin utskrivning
av inspelningar, inte minst sångtexter. Harald Grundströms otroliga arbetsförmåga och vetenskapliga skicklighet, hans hängivenhet och stillsamma
anspråkslöshet väckte allmän uppskattning och beundran bland hans
arbetskamrater, något som det känns angeläget att här betyga. Han avled
1960. (Se Collinder i SvLm 1960: 241-246.)
Amerika-expeditionerna
Tanken på en större undersökning av de svenska dialekter som levde kvar
hos våra äldre emigranter och deras ättlingar i Amerika är gammal. Både
i Sverige och i andra europeiska länder har det varit en vida spridd uppfattning att de folkmål som fördes över oceanen kommit att kapslas in därute i den engelska språkmiljön och där bevarats i sitt ursprungliga, rena
skick, oberörda av språkutjämningen i utvandrarbygderna hemma. Man har
talat om infrusna dialekter (»frozen dialects»). Tanken tycktes få förnyat
stöd nästan varje gång man hörde återvändande utvandrare eller deras
barn tala. Från tysk sida har man särskilt intresserat sig för den bekanta
pennsylvaniatyskan (»Pennsylvania Dutch») med inslag av olika tyska
dialekter alltifrån 1600-talet. (Hedblom 1975: 44, 47-48.)
När Dag Strömbäck hösten 1940 tillträdde tjänsten som föreståndare för
Landsmåls- och folkminnesarkivet hade han strax innan, åren 1937-39,
varit professor vid University of Chicago. Där hade han bl. a. erhållit
ett anslag för grammofoninspelning av svenska dialekter i Mellanvästern
men på grund av andra åtaganden måst avstå från företaget. Vid utnämningen till tjänsten i Uppsala betonade han i en tidningsintervju att
till arkivets angelägna uppgifter också hörde undersökningar av de svenska
dialekterna i Amerika. Men då pågick det andra världskriget, och först
sedan detta var över kunde tanken tas upp igen. Det var under våra resor
i grammofonbilen som han ånyo började tänka på en expedition till Amerika
och nu givetvis med denna moderna och välutrustade bil. Men andra angelägna arbetsuppgifter trängde på under det närmaste årtiondet. Under tiden
hade bandinspelningen efterträtt grammofontekniken både här hemma och
i Amerika, något som betydligt underlättade det tilltänkta företaget. Nu
hade också Svensk-Amerika och emigrationens historia blivit aktuella i den
allmänna debatten i Sverige, främst genom Vilhelm Mobergs bekanta emigrantromaner. Mobergs återgivning av de gamla emigranternas svenska talspråk med talrika inslag av engelska väckte gensagor i tidningarna och
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Bild 19. »Maskinrummet» i skolan i Karesuando kyrkby påsken 1947. Prof. Collinder
kontrollyssnar. Inspelningsverken är de som tillhör grammofonbilen. I förgrunden en
del av skivförrådet. I bakgrunden intresserade samer. Intalningsstuidio en trappa upp.
Specialbyggt kraftverk i källaren.

kritiserades dessutom med lingvistisk sakkunskap av professor Einar Haugen, Madison, Wisconsin. Moberg försvarade sig i skarpa ordalag.1 Vid den
tiden hade uppsalahistorikernas emigrationsundersökningar kommit igång,
och den 1 mars 1960 fick jag på fonogramavdelningen besök av en historiker,
fil. kand. Erik Ehn, som under fältundersökningar i Wisconsin hade frapperats av den bergslagsdialekt som där fortfarande talades av andra och
tredje generationernas svenskar. På en enkel bandspelare hade han tagit
upp några provband som han nu överlämnade. Jag hörde omedelbart att
de innehöll intressant dialekt, men det stod samtidigt klart för mig att om
vi skulle kunna dokumentera detta språk på ett sätt som gjorde det användbart för svensk språk- och kulturforskning så måste vi själva få göra fältarbetet där ute med vår teknik och våra arbetsmetoder, och detta borde
ske nu, utan ytterligare dröjsmål. Innan vi hunnit vidtaga några närmare
åtgärder kunde Ehn meddela att Einar Haugen just befann sig i Oslo; vi
tog kontakt med honom och genom Strömbäcks förmedling blev han av
universitetet inbjuden att föreläsa i Uppsala den 28 april. Så skedde och vi
överlade med Haugen under de närmaste dagarna om utformningen av en
arbetsplan. Under loppet av det följande året gjordes ytterligare förberedelser. Anslag till en första försöksexpedition utverkades av Strömbäck i
E. Haugen i Svenska Dagbl. 11/5, 3/6 och 2/12 1960. V. Mobergs svar 22/ 5, 9/6
och 23/12 1960.
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Bild 20. Vid skolgrinden i Karesuando 1947. Inspelningsutrustningen, i speciellt tillverkade packlårar, lyftes upp på lastbussen för återtransport 20 mil till Kiruna järnvägsstation. Vid lådorna står doc. Israel Ruong.

samråd med professorerna Elias Wessen och Bernhard Karlgren. I maj 1961
beviljades det första bidraget, från Magnus Bergvalls Stiftelse, och senare
följde ett från Kungafonden. Nu vidtog en intensiv och omfattande verksamhet med utrustning och detaljerad kontroll av bil och apparater, ordnande av tullformaliteter, sjötransport m. m. samt med knytande av kontakter både i Sverige och i Amerika, via korrespondens, tidningar och radio
m. m. I Amerika gjordes därvid en betydelsefull insats av professor Gösta
Franzén vid University of Chicago och hans maka fil. mag. Karin Franzén.
Den 15 mars 1962 reste fonogramavdelningens tekniske assistent ing. Torsten Ordeus och jag med vår fullastade Volkswagen-buss från Uppsala för
att via Oslo och m/s Stavangerfjord fortsätta till Amerika, till människor
och förhållanden som vi inte visste mycket om. Ögonblicket kändes både
spännande och högtidligt, det var något av emigrantstämning över vårt
avskedstagande av arkivpersonalen på Carolina Redivivas trappa! Det var
mycket snö och stark kyla rådde. Denna första resa lyckades över förväntan och den följdes av ytterligare två expeditioner 1964 och 1966. Den
senare sträckte sig också till Canada. Rätt utförliga redogörelser för resorna,
deras förlopp och resultat, har publicerats i Svenska Landsmål 1962, 1965
och 1966 samt i The Swedish Pioneer Historical Quarterly (Chicago) 1963,
1964 och 1967. Åren 1973 och 1976 gjorde jag kortare resor till Amerika
för komplettering av inspelningsmaterialet. Jag reste då ensam och den
tekniska utrustningen hade krympt radikalt. I stället för en fullastad buss
med eget kraftverk, tunga batterier och stora magnetofoner medförde jag
bara en kassettbandspelare i en rem över axeln! Den var emellertid av
särskilt hög kvalitet tack vare fortsatt hjälp från vänner vid Sveriges
Radio. Jag kunde också vid dessa tillfällen avstå från en del av våra normala tekniska krav med tanke på den stora samling av även i detta hänseende högvärdiga fonogram vi redan hade i arkivet. Jfr ovan s. 135.
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Amerikaexpeditionerna har öppnat ett nytt område för svensk språk- och
kulturforskning genom sitt samlade grundmaterial om över 500 ljudband på
hög teknisk nivå. För oss som var med innebar de intressanta upplevelser i
Nya världen på en dittills i det närmaste okänd del av vårt språks utbredningsområde. Men dessa färder om 3 å 4 månader vardera innebar
också det hårdaste slit jag personligen varit med om under mina mer än
40 år i ULMA:s tjänst, med inspelningar och förflyttningar över stora avstånd om dagarna samt arbetsredogörelser, planläggning och korrespondens
långt in på nätterna. Tid och penningmedel var knappa och måste utnyttjas
väl. Därtill kom också den psykiska pressen, särskilt under den första
expeditionen. Vi arbetade hela tiden inför offentligheten och var ivrigt påpassade av press och radio. Detta ovanliga företag i fjärran västern hade
givetvis ett intresse för dagsjournalistiken långt utöver det som vi annars
sysslade med här hemma, och förväntningarna var uppskruvade på många
håll. Vi stod också i tacksamhetsskuld för den goda hjälp vi fick både i
tidningsintervjuer och radioprogram. Där samlade man in adresser på
släktingar och vänner och skickade dem undan för undan till oss i Amerika.
Med särskild tacksamhet vill jag nämna den nu bortgångna Alma Braathen
(»Brodjaga») i Dagens Nyheter och programmet »Familjespegeln» (Karin
Wilhelmsson) i Sveriges Radio.
För oss gällde det att fortast möjligt kunna visa upp resultat som hade
intresse både för vetenskap och allmänhet. Och detta var inte så lätt. Både
i press och radio hade intresset hårt inriktats på ålderdomliga dialekter,
helst sådana som troddes vara mer eller mindre glömda i Sverige. Att värdet
av upptagningarna helt enkelt låg i dokumenterandet av svenska språket
såsom det just då, i elfte timmen, talades i Amerika, hade varken vi eller
allmänheten några riktigt klara föreställningar om. »Inblandningen» av
engelska i svenskan, »mixningen», uppfattades fortfarande mer eller mindre
som en förfallsprodukt, vars vetenskapliga intresse låg vid sidan av vår
huvuduppgift. När det visade sig att även våra bästa, mest konservativa
dialekttalare där ute också blandade in både engelska och standardsvenska
i sitt tal, kände vi oss till en början besvikna och måste fråga oss om vi
kommit för sent. Det var först mot slutet av den första resan som begreppen
klarnade och vi kunde se amerikasvenskan som en enhet av samma art som
amerikanorskan, behandlad av Einar Haugen redan 1953 i hans stora verk
»The Norwegian Language in America». Icke desto mindre måste det förbli
vår närmaste uppgift under de följande resorna att rädda prov på den dialektala svenska som ännu levde kvar hos andra och tredje generationerna, framförallt i de gamla homogena bondesamhällen som våra emigranter byggt
upp i t. ex. Minnesota, Illinois, Kansas och Texas. Vid bearbetningen av
de inspelade texterna har det också visat sig att den gamla föreställningen
om »infrusna» dialekter i Amerika inte helt saknade grund även om de
arkaiska dragen visade en annan fördelning i språket än man tänkt sig
10 — 782471 Sv. Landsmål 1978
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(Hedblom 1975 med litt.). Men banden innehåller också rikliga prov på
andra arter av amerikansk svenska, utjämnad standardsvenska, bildad
amerikasvenska (t. ex. på college- och kyrkspråksnivå), invandrarsvenska
med engelska inslag i växlande omfattning och med växlande dialektgeografisk bakgrund m. m. — Våra talare i andra och tredje generationerna,
emigranternas amerikafödda barn och barnbarn, är nu till allra största
delen borta. I fjärde generationen är svenskan död.
Bearbetningen av denna stora och mångskiftande materialsamling har
blivit en uppgift på längre sikt. Utskrivningen av dialekttexterna ställer
stora krav på våra medhjälpare; utom god förtrogenhet med dialekten måste
de ha en någorlunda säker kännedom om amerikansk engelska för att
kunna identifiera talets detaljer. Ett försök till publicering och kommentering av ett längre parti av en sådan utskrift har gjorts i Svenska Landsmål
1977 (även i Skr. utg. av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala nr A 15).
Fonogramsamlingarnas arkivering
Övergången från fonograf till grammofonteknik 1935 nödvändiggjorde
omedelbart särskilda lokaler för den nya verksamheten. Trängseln i de två
välvda rum som arkivet disponerade på södra sidan av Carolina Redivivas
entresolvåning fram till mars månad 1938 var obeskrivlig. Man hyrde på
sommaren 1935 en dubblett i vindsvåningen i huset övre Slottsgatan 1
(intill Carolina), och den möblerades nödtorftigt genom försorg av Manne
Eriksson som närmast blev ledare för den nya verksamheten. De viktigaste
möblerna utgjordes av ett bord för inspelningsgrammofonen i sin koffert,
ett kommodliknande skåp med en enkel skivspelare, en högtalare och ett
skåp för inspelade skivor, allt mycket anspråkslöst efter nutida begrepp.
Där gjordes inspelningar, där samlades man till avlyssning, och där börjades
katalogiseringen. Även edifonen hade sin plats där. Från denna lokal minns
jag särskilt ett tillfälle då den mer än 85-årige J. A. Lundell kom upp dit
för att lyssna på edifonrullar som upptagits i Hälsingland 1934. Vi kontrolllyssnade en utskrift, varvid Manne Eriksson och jag hörde annorlunda i
vissa detaljer än Lundell. Han klippte raskt av diskussionen med (ungefär):
»Nej, så hörde jag inte när jag var i Hälsingland 1875!» Jag hajade nästan
till; mer än ett halvt århundrade susade förbi! Det vore en intressant uppgift
att nu jämföra originalinspelningen med de utskrifter som Lundell tryckte
i boken Skandinaviska folkmål i språkprov (1936).1 Man måste emellertid
hålla i minnet att hans publicering delvis hade ett annat syfte än vad vi
numera har.
Vid arkivets inflyttning i nya och betydligt utökade lokaler på norra
sidan av samma våning i Carolina i mars 1938 fick apparater och skivor sin
1 Den boken gick, vill jag minnas, i 18 korrektur innan den trycktes. Trots detta är
felen inte få!
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Bild 21. Inspelningsbussen på gatan i den lilla staden Lindstrom, Minnesota, där många
affärsskyltar vittnar om det svenska ursprunget. I den enkla lunchrestaurangen strax
bakom bussen träffade vi på de första sagesmännen 1962. Det var ett gäng av äldre
farmare som satt vid ett bord och samtalade på småländska. Ingen av dem hade
besökt Sverige. I några fall hade deras far- och morföräldrar »settlat» här vid Chisagosjöarna redan på 1850- och 60-talen.

plats i ett särskilt grammofonrum i byggnadens nordöstra hörn. Men efter
ett årtionde blev utrymmet åter för trångt; skivskåpen blev flera, andra
samlingar måste också trängas in där mellan golv och tak. Därtill kom att
den torra luften och den ideliga vädringen vintertid var i hög grad skadlig
för skivorna. Verksamhetens hastigt ökade volym föranledde inrättandet
av en särskild fonogramavdelning 1952, varvid min arkivarietjänst förändrades till en befattning som förste arkivarie och avdelningsföreståndare.
Med hjälp av byggnadsstyrelsen inreddes då en särskild lokal för inspelningsverksamheten i den ombyggda tvättstugan i huset Järnbrogatan 10 (den
s. k. »Spelhålan i Skandalhuset») med två rymliga arbetsrum och särskilt
arkivrum försett med en anordning för reglering av luftfuktigheten sommartid. Rummet låg delvis under markytan och visade sig vara synnerligen
väl lämpat för sitt nya ändamål. Det var först där som våra skivor och
senare även ljudbanden fick en tillfredsställande arkivförvaring med kontrollerad temperatur och luftfuktighet. I denna ändamålsenliga lokal, som
även fick tjäna som seminarielokal för nordister och folklorister, när de
arbetade med inspelat material, blev fonogramavdelningen kvar till 1967,
då hela arkivet lämnade Carolina och flyttade till de nuvarande lokalerna
i östra Agatan 27 (se SvLm 1967: 114-121 med illustr.).
Arkivförvaringen på längre sikt, för en — åtminstone i princip — obegränsad framtid var ett problem som inställde sig redan på vaxrullefonografens tid. Både i utlandet och i Sverige tycks man ha räknat med
att alla värdefulla rullar skulle föras över till matriser i koppar, en visserligen
dyr men säker metod. Så skedde också till all lycka med större delen av
samlingarna i det stora fonogramarkivet i Wien (jfr ovan s. 116). Då staden
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bombarderades i andra världskrigets slutskede 1945 förstördes arkivhuset,
men metallmatriserna, som hade förts undan, fanns kvar, och arkivet kunde
därför senare återupprättas. (Se Österrike, Katalog 1, nedan under Litteratur.)
När vi 1935 började arkivera våra skivor i skåpet i dubbletten i Övre
Slottsgatan 1 kände inte heller vi till någon annan metod än den dyra och
omständliga matriseringen. Kopparmatriser, helst förkromade, var fortfarande den enda säkra metoden. Den var av finansiella skäl tänkbar
endast för ett strängt begränsat urval. Det var bara enstaka skivor som vi
lät matrisera. Det skedde på begäran av utomstående som också svarade
för kostnaderna, t. ex. en sanskritintalning av dr Godakumbura 1938. Den
enda mera omfattande matrisering som gjordes gällde publiceringen av
grammofonserien »Svenska folkmål» 1957, varom se nedan.
När bandinspelningen i mitten av 50-talet efterträdde grammofonen i
fältarbetet var det många som yrkade att skivarkiven, både hos oss och på
andra håll, i sin helhet skulle föras över till band. Därigenom skulle man
bl. a. spara utrymme. Personligen ställde jag mig mycket tveksam till
detta. Läget var oklart. De band vi tidigast använt visade sig efter någon
tid vara bräckliga ljudbärare, såväl mekaniskt som magnetiskt. De slets
lätt av och det inspelade ljudet »bleknade» efter en tid. Detta gjorde att
vi den första tiden under vintermånaderna förde över sommarsäsongens
mest lyckade fältinspelningar till grammofonskivor, ett rätt tidsödande
arbete med avlyssning och protokollföring för utväljande av de band eller
delar av band som kunde klassas som mest omistliga. De flesta av de till
skivor överförda banden fick sedan gå till radering och ny magnetisering
under kommande säsong. Detta omständliga arbete, med bl. a. dubbel registerföring av varje inspelning, visade sig snart omöjligt att genomföra och
blev dessutom överflödigt när bandkvalitéerna i slutet av 50-talet betydligt
förbättrades. Våra goda förbindelser med ingeniörerna på Sveriges Radio
gjorde det lättare för oss att följa utvecklingen på detta område och ta
del av nyutkommen litteratur i ämnet, främst från Amerika. Viktigt för
oss var också det internationella samarbete som kom igång i slutet av 50talet och som närmare beröres nedan. I samband med den första Amerikaexpeditionen 1962 besökte jag världens troligen största inspelningsarkiv,
som ingår i the Library of Congress i Washington D.C., och överlade med
dess medarbetare om arkiveringsfrågorna. Utgångspunkten var den för oss
viktiga skrift om lagringsduglighet och arkivförvaring av ljudinspelningar
både på skivor och band som 1959 utgivits av Picket och Lemcoe. Den
redovisade de omfattande, med stöd av Rockefeller Foundation gjorda
undersökningar, vid vilka man bl. a. sökt åldra ljudband och grammofonskivor på artificiell väg. Några entydiga resultat hade man inte nått, men
vissa komplicerade problem hade klarlagts (Picket—Lemcoe 1959). Vi kunde
lugnt fortsätta med de bandsorter och de förvaringsanordningar vi då nytt-
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jade. Sedan dess har bandens arkiveringsbeständighet ytterligare förbättrats, men för långtidsförvaringen gäller samma huvudregler som förr (jfr
DAK 1974: 179).
Nu, så här många år efteråt, är jag tacksam för att vi inte slopade lackskivorna. Med undantag av de ovannämnda kristidsskivorna har de visat
mycket god lagringsduglighet, och vår teknik är numera starkt förbättrad
både när det gäller skonsam avspelning och ifråga om överföring till band
utan någon kvalitetsförlust — åtminstone någon av praktisk betydelse.
Sådan överföring, oftast för utskrivning av text, är nu en daglig arbetsuppgift vid fonogramavdelningen. I ett arkiv är original alltid original
och därigenom alltid överlägset en kopia. Bandkopior från slutet av 50talet skulle nu ha utgjort ett vida sämre arkivmaterial än de orörda originalskivorna.
Den överblickbara framtiden synes för våra fonogramsamlingar innebära
att skivor och band förvaras under gynnsammast möjliga tekniska betingelser, i klimatkammare och under periodiskt återkommande kontroll,
omspolning av band för undvikande av ekoeffekt (»print-through») m. m.
Självklart är att både skivor och band måste hanteras ytterst varsamt av
ansvarig, särskilt utbildad och erfaren personal och att alla avspelningsmaskiner genom fortlöpande teknisk kontroll ständigt hålles i bästa skick
så att originalen inte skadas vid kopiering. (Se äv. DAK 1974: 179.) 1 all
den utsträckning som är möjlig bör givetvis kopiering till s. k. arkivbeständiga band genomföras och kopiorna helst förvaras på annat håll.
Katalogiseringen av grammofonskivorna påbörjades omedelbart hösten
1935 i dels en accessionskatalog i kronologisk ordning och dels ett topografiskt register på oktavkort ordnade efter landskap och socknar. På
korten antecknades personuppgifter om talarna och i korta rubriker även
innehållet på varje skivsida jämte anmärkningar om dialekt, artikulation
och det tekniska resultatet av grav&ingen. Allt eftersom åren gick och vi
blev flera som gjorde resorna i fältet visade det sig behövligt att vid katalogiseringen ägna större uppmärksamhet åt en beskrivning av själva inspelningssituationen i sin helhet, talarnas personliga reaktioner m. fl. omständigheter av betydelse vid framtida forskares bedömning av det inspelade talet.
Vid samarbetet med utländska kolleger och institutioner under det
senare 50-talet kom jag att studera inspelningskataloger på åtskilliga håll.
De syntes mig alla ha det felet att de gav alltför schablonmässiga, skelettartade, notiser om upptagningarna. Den framtida forskaren kommer att
behöva en fylligare, mångsidigare och mera konkret bild av hur det i verkligheten gick till vid inspelningen och av de medverkandes personer och
uppträdande. Vi valde därför att vid återkomsten från resorna skriva utförliga berättelser om hela förloppet av resor och upptagningar, och att tills
vidare hålla kortkatalogernas uppgifter i knappare form. Dessa får senare
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utvidgas på grundval av reseberättelserna och avlyssningen av skivor och
band.
Bandinspelningens tidigare år var besvärliga i fråga om katalogiseringsarbetet eftersom det, som ovan framhållits, länge var ovisst om banden
tålde långtidsförvaring. Katalogföringen fick därför en provisorisk karaktär.
Därtill kom att upptagningarnas omfång hastigt växte när man vid inspelningarna inte längre måste ålägga sig den stränga begränsning som de
knappa minuterna på dyrbara grammofonskivor hade tvingat oss till.
Naturligt nog kom detta att vålla en viss eftersläpning i katalogarbetet
som det på senare år blivit angeläget att hämta in. År 1977 infördes vid
ULMA ett nytt system för registrering av fonogram. Detta system innebär,
att varje inspelning uppförs i numeriska och topografiska register, i register
över sagesmän samt i sakregister enligt samma principer som ULMA:s
realkatalog följer vid registrering av innehållet i skriftliga uppteckningar.
Internationellt samarbete. Utländska inspelningsföretag och metoder
Efter hand som fonogramverksamheten växte i omfång och betydelse i
skilda länder blev det för oss allt angelägnare att få kännedom om de
metoder och den teknik m. m. som utvecklats på olika håll. Att man i
våra nordiska grannländer ännu i mitten av 1950-talet inte lyckats få
egen teknisk utrustning i samma utsträckning som vi, det kände vi till.
Men läget i länderna på kontinenten visste vi inget om. Vi blev därför
minst sagt förvånade när vi plötsligt kom att befinna oss i centrum för
intresset hos utländska kolleger. På anmodan av professor Sever Pop i
Louvain, känd entusiast för internationellt samarbete inom dialektologin,
hade jag 1955 skrivit en artikel om vår inspelningsverksamhet under åren
1935-55 i den av honom utgivna tidskriften Orbis och följande år ännu en
uppsats i en av Pop publicerad volym om »Archives phonografiques» (Hedblom 1955 och 1956). På hösten 1957 överraskades jag av en inbjudan från
Polen att komma till universiteten i Warszawa, Poznaii och Lublin för att
föreläsa om svensk dialektforskning, särskilt fonogramverksamheten vid
ULMA. Jag vistades där under två veckor i mars 1958 och fann då att vi
låg väl till i förhållande till våra polska kolleger, naturligt nog med tanke
på vad man i Europas mest krigshärjade land hade genomgått åren 1939-45.
Det polska återuppbyggnadsarbetet var i sanning imponerande, även vid
universiteten. Så t. ex. fanns en förnämlig fonetisk institution i Warszawa
under ledning av den berömda professor Halina Konneczna. Mina föredrag
trycktes 1960 i tidskriften Biuletyn Fonograficzny (Poznan).
Vår publicering av grammofonserien Svenska folkmål i oktober 1957 hade
också väckt intresse i utlandet. Redan före resan till Polen hade jag blivit
anmodad att presentera vårt arbete i en artikel på engelska i den internationella tidskriften Phonetica, utgiven i Basel och redigerad av professor

Fonogrammet 100 år

151

Eberhard Zwirner i Miinster/Westfalen, känd som målsman för den riktning
inom satsfonetiken som kallades »fonometri». Hans och hans broders teorier
blev på 1940-talet bekanta och diskuterade hos oss genom en avhandling
av islänningen Sveinn Bergsveinsson (Bergsveinsson 1941). Min redogörelse
trycktes i Phonetica (Vol. 3) i mars 1959. Då hade Zwirner redan inbjudit
ett tiotal forskare som sysslade med inspelning i olika länder till en konferens
i Miinster i april samma år. Vi representerade Tyskland, Österrike, Polen,
Jugoslavien, Belgien, Frankrike, Danmark, Finland och Sverige. När vi
utbytte våra erfarenheter visade det sig att vii Uppsala arbetade efter ett
bredare program och hade hunnit längre, både kvantitativt och tekniskt,
än de flesta av våra europeiska kolleger. Vid nästa konferens som hölls i
Wien 1960 hade jag i uppdrag att hålla det inledande plenarföredraget. Tillfället kändes maktpåliggande i överkant när jag fick uppträda i en praktfull
barocksal i den f. d. kejserliga vetenskapsakademien och inför ett auditorium med ca 50 deltagare från 15 länder inom och utom Europa. Förhandlingarna fortsatte sedan i Phonogrammarchiv, där mängder av vaxrullefonografer i glasskåp runt väggarna vittnade om denna namnkunniga
institutions omfattande verksamhet under 1900-talets tidigare år. Där
bildades nu en organisation, »International Association of Linguistic Sound
Recording Archives» och det uppdrogs åt mig att till nästa möte författa en
>>introduction to scientific tape-recording of dialects». Den trycktes i Svenska
Landsmål 1961, »The Tape Recording of Dialects for Linguistic Sound
Archives» och framlades vid följande sammankomst som hölls på universitetet i Strasbourg i maj 1961, där den diskuterades vid öppningssessionen.
Under en av dagarna där besökte vi en by i Elsass, där en upptagning av
tysk dialekt gjordes med en inspelningsbil, en minibuss, tillhörande Zwirners
institut i Miinster. Den var utrustad ungefär som vår motsvarande vagn —
apparaterna var fast monterade i bussen och en lång mikrofonkabel löpte
in i huset till dem som samtalade vid mikrofonen. Efter upptagningen hälsade vi på inne hos sagesmannen, en elsassisk bonde, Alfons Heits i Geispolsheim. När jag talade om att jag var från Sverige drog han följande ramsa
som han hört av de gamla:
»Der Schwed ist gekommen,
hat alles genommen,
das Blei von den Fenstern genommen,
Kugeln daraus gegossen,
und die Bauern tot geschossen.»
Ramsans lydelse bekräftades av flera av de närvarande. Den torde väl
återspegla händelser under 30-åriga kriget.
Det var meningen att nästa sammankomst skulle hållas i Uppsala och
Stockholm, men våra expeditioner till Amerika kom emellan, och jag hade
inte tillfälle att aktivt deltaga i de närmaste årens verksamhet inom för-
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Bild 22. Vid konferensen i Wien 1960. Prof. Eberhard Zwirner och dr Maria Hornung.

eningen. Den tekniska utvecklingen mot smärre, batteridrivna magnetofoner
som då började ta fart och samarbetet med den internationella fonetikerorganisationen (International Society of Phonetic Sciences) gjorde också att
denna särskilda förening inte tedde sig lika angelägen som förr. Det senaste
möte som jag bevistade hölls vid fonetikerkongressen i Prag 1967.
Dessa möten, med den uppskattning som visades vårt fonogramarbete
dittills och de personliga kontakter de förde med sig, var stimulerande
och uppmuntrande för oss. Det stod klart att vi i Uppsala i stort sett
slagit in på rätt väg, och detta utan att egentligen själva ha vetat om det.
Förklaringen torde främst vara den att vi kommit igång tidigare än de
andra och att vi i tid förmått anskaffa och utveckla den goda teknik som
var en oundgänglig förutsättning för möjligheten att uppfånga levande
spontant tal på ett sätt som gjorde inspelningen användbar även för krävande fonetiska instrumentalundersökningar. Vårt tillvägagångssätt ute i
fältarbetet: att göra upptagningen hemma hos de talande och med så få
och så obetydliga arrangemang som möjligt, att på alla vis söka skapa en
atmosfär av avspändhet, vardaglig trivsel och förtrolighet kring samtalet
vid mikrofonen, att rätta valet av ämne för samtalet efter de talandes
intressen, att så långt det varit görligt använda intervjuare eller, lämpligare
uttryckt, samtalsledare som talar samma dialekt som talaren (»sagesmannen») och att dessutom, om möjligt, fånga in autentiska samtal, allt
detta som för oss framstått som självklarheter visade sig i förvånande ut-
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sträckning vara nyheter eller problem på många håll. Hos oss var metoden
närmast ett arv från våra upptecknare som åren igenom — allt ifrån
Lundells tidigare år — gått tillväga på motsvarande sätt när de arbetat
med penna och anteckningsbok. För framväxten av ULMA:s metoder i
fältarbetet var det säkerligen också av betydelse att Lundell, ledaren under
det grundläggande skedet, själv var från landet, uppvuxen på en större
bondgård i Kläckeberga socken utanför Kalmar. Där var drängar och pigor
hans dagliga umgänge och folkmålet blev hans modersmål. Även för familjen
i övrigt torde dialekten ha varit ett självklart inslag i deras talvanor enligt
vad som framgick av ett samtal jag hade med hans syster Elise Zetterqvist
på fädernegården Hårstorp i oktober 1947.
Men utomlands, särskilt i Tyskland, var vårt sätt att arbeta ingalunda
någon självklarhet. Det sammanhängde väl framför allt därmed att initiativet till ett organiserat inspelningsarbete i större omfattning inte närmast
kom från dialektologerna, alltså ordboks- och atlasföretagen — motsvarigheterna till våra landsmålsarkiv — utan från fonetikerna, företrädda av
den nyssnämnde Zwirner, från början läkare med talrubbningar som spacialitet. Det tyska inspelningsföretagets dominerande uppgift blev att snabbt
insamla ett jättelikt material från alla tyskspråkiga områden i Europa,
även från Polen, Rumänien, Ungern m. fl. stater samt bland enskilda flyktingar och de vid krigsslutet massförflyttade tyskarna (»die Heimatvertriebenen»). De inspelade texterna skulle omedelbart bearbetas enligt fonometriens principer och program. Det språkteoretiska underlaget hämtades
från de s. k. Pragfonologerna (Trubetzkoy).
Arbetsplanen publicerades 1958 i första häftet i den av Zwimers institut,
Deutsches Spracharchiv, utgivna serien »Lautbibliothek der deutschen
Mundarten». Enligt den skulle man göra upptagningar på orter bestämda
genom att man på kartan lade ut ett rutnät, »Planquadratnetz», och gjorde
en upptagning inom varje ruta. På varje sådan ort skulle man samla sex
talare i en lokal t. ex. en skola. Det skulle vara tre bofasta och tre flyktingar,
representerande tre olika åldersgrupper. De fick inte i förväg veta mer än
att de skulle besvara några frågor. Inga längre monologer var önskvärda.
Det viktiga var fonometriens »konstitutiva faktorer», kvantitet, melodi etc.
Zwirner avböjde bestämt att göra upptagningar bara för att bevara dem
i arkiv, för allehanda icke förutsägbara språkliga eller sakliga ändamål. —
Man satte igång med stor energi 1955, inspelningar skrevs ut, och redan
1958 publicerades det första texthäftet i serien »Lautbibliothek» en inspelad
text i fonetisk utskrift och överflyttning till fonematiskt modifierad dialekt
jämte översättning till standardtyska och kommentar i noter.
Redan något år senare hade man gjort mer än 5 000 upptagningar. Men
det schematiska förfarandet i fältarbetet och den orimliga brådska det
skapade ledde snart till kritik från medarbetare. Man påpekade att det i
denna väldiga fonogrammassa alltför ofta brast i homogenitet och äkthet.
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Varken samtalsledare eller utskrivare var ordentligt förtrogna med respektive dialekter, och sagesmännen var inte klart representativa. Kvantiteten
hade vunnits på kvalitetens bekostnad och inspelningsprogrammet var för
snävt begränsat. (Maack 1959.)
När Zwirner 1964 utgav en ny upplaga av sin handledning (Zwirner 1964)
hade han tydligt tagit intryck både av den inhemska kritiken och av de
ovan refererade internationella konferenserna. Det till vissa fonetiska förhållanden begränsade syftet med upptagningarna hade frångåtts. Han förordar nu i stort sett samma tillvägagångssätt och samma krav på talare
och samtalsledare som tillämpats hos oss. Så t. ex. betonas den naturliga,
lugna talsituationens och även samtalsämnets betydelse. Likaså frågetekniken (avbryt inte talaren, hoppa inte med frågorna etc.) och inspelningens längd. Det räcker inte med 10 minuter; minst en halv timme behövs,
gärna flera timmar. Ifråga om det tekniska understrykes liksom tidigare
nödvändigheten av hög kvalitet. En »Toningenieur* bör ha ansvaret för
den sidan av upptagningsarbetet. (Se vidare rec. av Hedblom i SvLm
1964: 243. Beträffande Deutsches Spracharchiv se utförligt bl. a. Bethge
1976: 22.)
I Väst-Tyskland (Bundesrepublik) kom snart inspelningar i större skala
att göras även av andra arkiv, ordboksföretag, fonetiska institutioner m. fl.,
ofta i teknisk samverkan med Deutsches Spracharchiv som då svarade för
inspelningsbil och ljudingeniör. Sålunda genomförde Deutscher Sprachatlas
i Marburg och Deutsches Spracharchiv gemensamt ett omfattande upptagningsprogram bland de milliontals flyktingar från Balticum, Polen,
Tjeckoslovakien, Rumänien m. fl. som vid krigsslutet flydde eller tvångsförflyttades västerut och bosatte sig på spridda platser i Väst-Tyskland.
Man gjorde åren 1962-64 omkring 600 upptagningar under svårigheter av
en art som man dittills inte prövat på. Som inspelningsledare tjänstgjorde
oftast forskare från olika ordboksföretag och arkivinstitutioner. De svenska
inspelningsmetoderna, såsom de presenterats bl. a. i Strasbourg 1961, spelade tydligen en ej obetydlig roll i detta fältarbete (Bellmann 1964: 65).1
Utom de fria samtalen tog man upp veckodagarnas namn, räkneorden 1-15
och de bekanta 40 Wenker-meningarna (die Wenker-Sätze). En utförlig
katalog över inspelningarna har publicerats (Bellmann—Göschel 1970).
Invandrarna från öster hade spritt sig över hela landet. Var man skulle
söka sina sagesmän kunde man inte veta på förhand. Man fick leta sig
fram undan för undan. De bästa dialekttalarna mötte man på de ställen
där folk från samma ort slagit sig ner i större antal, där de bodde tätt tillsammans och kom att bilda en dominerande grupp, och där det dessutom
fanns många äldre personer bland dem. De yngre var dels rörligare i sitt
1 Om de tyska inspelningarna bland flyktingarna från öster se även Riemann 1964:
79, Heike 1967 samt Bellmanns och Göschels katalog över upptagningarna 1975
(nedan, Litt.).
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Bild 23. Apparatrummet i fonogramavdelningen Järnbrogatan 10 i febr. 1961. Ingeniör
Torsten Ordäus vid bandverken (Lyrec) som tillhör Volkswagen-bussen. Mellan fönstren: gravärverk (Presto) för grammofonskivor. Foto: R. Broberg.

nya land och dels strävade de att komma ifrån den irriterande flyktingsstämpel som deras östliga dialekt utgjorde. De ansträngde sig medvetet
för att anpassa sitt talspråk till den nya omgivningens. Men även hos dem
som inte hade gjort några särskilda ansträngningar i den riktningen hade
de västtyska språkvanorna satt sina spår under de 17 år som gått (Bellmann
1964: 65). För oss har det sitt särskilda intresse att se hur alla dessa företeelser, konservativ dialekt samt olika slags utjämningar och förändringar
vid kontakten med de nya språkmiljöerna i väst, har sina klara paralleller
i den amerika-svenska vi mötte under våra samtidigt pågående inspelningar
i U.S.A. (Jfr Hedblom 1975.)
Även från östtyskt håll (DDR) har man sedan början på 1960-talet samarbetat med Deutsches Spracharchiv och i viss utsträckning följt dess
metoder. Man ställde samma höga krav på den tekniska kvalitén. Det
fonetiska och grammatiska intresset tycks ha varit det väsentliga. På varje
ort spelade man in tre generationer. Först tog man dem som talade konservativ dialekt men sedan också, om möjligt, närstående som talade »Umgangssprache». Liksom vi har man valt folk som talat god dialekt och varit
företrädare för olika yrken och sociala grupper. Sina talare förberedde man
noga flera dagar i förväg på inspelningsbilens besök, alltså tvärt emot vår
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metod. Detta sammanhängde därmed att man inte bara spelade in människor i »spontana» samtal utan i första hand deras återgivande av en förelagd
»fast text». Denna text var skriven på standardtyska och skulle av talaren
återges på hans dialekt. Helst ville man vid upptagningstillfället samla
många talare på ett ställe, i ett ur akustisk synpunkt bra rum. Textens översättande till dialekten diskuterades i detalj mellan talare och inspelningsledare vid det första besöket. Talaren borde sedan vid inläsningen helst inte
använda manuskript. »Die tbersetzung des festen Textes bedarf im allgemeinen einer griindlichen tbung.» Texten var utarbetad på grundval av
de nämnda 40 Wenker-meningarna. Därefter följde fritt samtal i minst tio
minuter. Talarna borde vara intellektuellt framstående personer, »von den
Einwohnern anerkannte Menschen» (Schädlich 1961: 360). Hos oss har det
mycket ofta varit alldeles tvärtom, särskilt när det varit ont om verkligt
genuina, konservativa dialekttalare!
Den för vårt sätt att se besynnerliga, för att inte säga onaturliga, metoden
med inläsning av en till dialekt översatt riksspråkstext kräver sin särskilda
förklaring. Detta desto mer som den i mycket stor utsträckning använts
även på senare år vid inspelningarna i Schweiz under ledning av så välkända
och högt aktade språkvetenskapens företrädare som Eugen Dieth och
Rudolf Hotzenköcherle, båda numera bortgångna. Deras utgångspunkt var,
att de för sitt stora dialektgeografiska företag »Sprachatlas der deutschen
Schweiz» (SDS), och väl även för ordboksarbetena, ansåg sig behöva ett
material där inspelningarna i landets olika delar i sina språkliga detaljer
var direkt jämförbara med varandra ur enahanda vetenskapliga synpunkter.
Meningen var att den som läser karta och kommentar omedelbart från en
grammofonskiva skall kunna höra hur de kartlagda orden, ljuden etc, låter
i löpande tal. Efter att tidigare ha använt en text på skriftspråk som utgångspunkt övergick man senare till en text på en dialekt som står högspråket nära, stadsmålet i Zilrich. I texten flätade språkforskarna in en
mängd dialektgeografiskt betydelsefulla »nyckelord», belysande skiftningarna i språkbruket ur skilda synpunkter, fonetiska, grammatiska, syntaktiska etc., alltså ett slags motsvarighet till Wenker-meningarna. En sådan
text publicerades redan 1952 av föreståndaren för fonogramarkivet vid
universitetet i Itirich dr Rudolf Brunner: »Der Sprechende Atlas. 'Gespräch
am Neujahrstag' in 24 Dialekten» återgiven i grov beteckning. Den tycks
ha blivit en stor framgång även bland allmänheten som i Schweiz har ett
folkmålsintresse av helt annan kraft och omfattning än vad vi är vana vid.
Sedan 1974 publiceras serien »SDS Phonogramme. Begleittexte zu den Tonaufnahmen fiir den Sprachatlas der deutschen Schweiz» av Hotzenköcherle
och Brunner. Den åtföljdes av 16 långspelande grammofonskivor. Från
varje ort presenterar man en »översättning» till ortens dialekt av jämförelsetexten »Gespräch am Neujahrstag» jämte två texter, den ena en uppläst
litterär text med anknytning till orten och den andra en text »häufiger frei
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gesprochen», men även den förberedd med vissa »Stichwörter». — Dessutom
har man publicerat en rad andra texter med tillhörande skivor för vetenskapligt och populärt bruk. Det är mig obekant om man publicerat några
texter med så stränga krav på fri autentisk inspelning och strikt återgivning
därav i skrift som vår serie Svenska folkmål. Denna betecknades av prof.
Hotzenköcherle i brev 1961 som »vorbildlich».
Den för oss så främmande metoden att spela in en översättning av en
och samma standardtext efter ingående diskussion med respektive sagesmän har således sin grund i forskningens behov av jämförbart material från
hela det tyska språkområdet. Det är tydligen fråga om samma behov som
hos oss på 1890-talet ledde till det riksomfattande upptecknandet av »typord» med ledning av Lundells och hans medarbetares bekanta typordlistor.
Man kan därför säga att jämförbarhetskravet hos oss i det stora hela var
tillgodosett redan före inspelningsepoken och aldrig blev aktuellt när denna
började på 1930-talet. Upptagningarna av fasta texter är givetvis också
användbara som pedagogiska hjälpmedel vid undervisning i dialekt. Men
metoden har uppenbarligen samma svagheter som den av Herman Geijer
redan på 20-talet övergivna typordlisteinsamlingen. Den innebär ett riskabelt underskattande av den språkliga verklighetens hart när oändliga variationsrikedom.
På åtminstone ett håll i de tyskspråkiga länderna började man också på
1950-talet reagera mot de bundna, förberedda upptagningarna. Sedan
Phonogrammarchiv i Wien 1951 övergått från grammofon- till bandinspelning och till fria upptagningar ute i fältet, fortsatte man dock att vid varje
upptagningstillfälle spela in de 40 Wenker-meningarna. Men det stod snart
klart, framför allt för den dialektologiske ledaren professor Eberhard
Kranzmeyer, att den dialekt man fick genom översättning av dessa skriftspråkliga, konstruerade standardmeningar hade betänkliga brister. Ofta
fanns varken ord eller sak i den dialekt som man översatte till! Dessutom
blev hela talspråket »zerredet»; naturligheten försvann. I nittio fall av
hundra får sådana upptagningar präglen av »etwas Gesuchtes und entsprechen nicht der Realität». Det viktigaste i mötet med folket i byarna
är att man har »Einfiihlungsvermögen und aufrichtige Liebe zum einfachen
Menschen». Då först åstadkommer man »echte lebensgeträue Mundartauf nahmen» (Hornung 1961: 185). — Detta uttrycker samma syn på upptagningarna som vi hade redan från början. Det kan tilläggas att det
säkerligen inte var någon tillfällighet att det var Eberhard Kranzmeyer som
åstadkom förändringen av den österrikiska inspelningsmetoden. Han deltog
i den ovannämnda konferensen i Wien 1959, en glad, öppen och frodig
människa, som det var lätt och roligt att umgås med!
Inte heller holländarna har kunnat anamma bundna inspelningar. De
bandupptagningar som görs av Dialektarkivet i Amsterdam innehåller
endast »spontane Sprechsprache». Man har lagt stor vikt vid innehållet som
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ger »einen iiberraschend persönlichen Eindruck» av folkliv och sociala förhållanden från tiden före första världskriget. Man gör även »soeiolektale
Aufnahmen» av föredrag, diskussioner, samtal etc. (Daan 1969: 95).
De inspelningsföretag — ofta på begynnelsestadiet — i de många övriga
länder, som var representerade vid de ovannämnda konferenserna har jag
själv endast i spridda fall haft tillfälle att följa. Gemensamt för de flesta
tycks ha varit att de, åtminstone före de små batteridrivna magnetofonernas
tid, haft svårt att finansiera en tillräckligt god teknisk utrustning. Egen
inspelningsbil och ljudingeniör torde ytterst få av dem ha disponerat.
Våra jämförelser med inspelningsarbetet i andra länder har givit och ger
anledning till eftertanke beträffande inriktning, mål och metoder i vår fortsatta verksamhet. Under drygt fyra årtionden har vi lyckats samla ett rikt
material rörande det äldre dialektstadiet, det som i stort sett rådde under
slutet av 1800-talet och fram emot 1950, före de genomgripande förändringar av hela samhällsstrukturen som inträdde efter andra världskriget,
särskilt på landsbygden. Då kom de nya snabba kommunikationerna,
bilismen, skolväsendets centralisering, landsbygdens starka uttunning, upphävandet av den administrativa skillnaden mellan land och stad etc. Det
har sedan länge varit angeläget att ägna mera uppmärksamhet åt den allt
snabbare språkförändringen inom de socknar, härader eller andra områden
som vi varit vana att betrakta som språkligt mer eller mindre homogena.
Upptagningar i stil med de ovan refererade tregenerationsinspelningarna
i Västergötland på 1950-talet bör kunna ge en värdefull dokumentering av
förändringarnas förlopp.1
Den i andra länder så starkt betonade jämförbarheten mellan upptagningar på olika håll kan man kanske åstadkomma genom att t. ex.
visa bilder som man diskuterar med varje sagesman, liknande det tillvägagångssätt som användes av Jernudd och Willingson vid undersökning i
skolor i Stockholm (SvLm 1968: 140). Man bör dock inte underskatta den
grad av språklig, åtminstone terminologisk jämförbarhet som faktiskt finns
inom vår fonogramsamling därigenom att samtalen vid mikrofonen i mycket
stor utsträckning redan från början företrädesvis rört sig om den gamla
bondekulturen, i arbetsliv, seder, folktro etc., såsom den framstått i sagesmännens (talarnas) minnen från sin ungdom. Ett ur denna synpunkt särskilt givande material torde finnas bland de inspelningar som på 1970-talet
gjorts i anslutning till Richard Brobergs frågelista »Förändringar i det nutida samhället» (ULMA M 220).
Denna frågelista som utarbetats på grundval av erfarenheter som dess
författare gjort sedan slutet av 1940-talet, särskilt vid resor i inspelningsbil,
har givetvis också besvarats skriftligen av arkivets ortsmeddelare. Det är
Om hithörande problem vid nu aktuella inspelningar se bl. a. Bergfors 1978: 33-37.
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kanske inte överflödigt att i detta sammanhang understryka att våra omfattande och framgångsrika inspelningar av fria samtal inte gjort det direkta
upptecknandet av dialektord överflödigt. Att penna och papper vid besöken
hos sagesmännen nu ofta ersätts av en bandspelare, som »lyssnar» på frågor
och svar, är en sekundär sak. Att efterfrågandet av ord, deras former och
betydelser, nödvändigt för allt lexikografiskt arbete, nu dels skulle vara
överflödigt och dels inte kunna bedrivas med framgång är en vanföreställning som man alltför ofta möter hos både forskare och allmänhet. Fortfarande finns det ute i bygderna kunnigt och intresserat folk som kan
komplettera våra samlingar med viktiga upplysningar.
Avlyssning och utskrivning
Att göra inspelningar i fältet har, trots alla de vedermödor av skilda slag
som det inneburit, visat sig vara en lättare uppgift att lösa än den primära
bearbetning av de insamlade fonogrammen som överföringen till skrift
innebär. Den har visat sig vara en nödvändig förutsättning för att forskningen skall kunna utnyttja dem, särskilt i de fall då forskarens intresse
sträcker sig över stora geografiska områden. Att genom avlyssning excerpera
detaljer i en större mängd fonogram har ställt sig orimligt tidsödande, och
följden har blivit att fonogrammaterialet lämnats åsido även i sådana fall
där det rimligen borde ha varit det mest givande. Motsvarande erfarenheter har gjorts i Tyskland, trots den stora mängd utskrifter, även i tryck,
som där står till förfogande (Göschel 1977: 64).
En hel del utskrifter, oftast med landsmålsalfabet, gjordes under de
första två årtiondena, fram till mitten av 50-talet, alltså under grammofontiden. De tidigaste kom till i samband med proseminarieövningar under
ledning av framlidne docent D. 0. Zetterholm, som då var tjänsteman vid
arkivet. De studenter som skrev ut, översatte och kommenterade texterna,
behärskade i regel den dialekt det gällde; ibland var det deras äldre anförvanters språk. Det var sällan någon som försökte skriva ut en text på en
dialekt som han inte var förtrogen med. När man fann det svårt att höra
detaljer i talet här och var, berodde det, menade man, på tekniska ofullkomligheter vid inspelningen eller på den talandes skrala artikulation.
Några andra hinder för begripligheten kunde man inte tänka sig då. Bland
intresserade forskare yrkade man på att arkivet skulle raska på med utskrivningen (»transkriberingen») så att fonogrammen verkligen skulle bli
tillgängliga. Eftersom åtminstone en stor del av de mellansvenska dialekterna var begripliga borde utskrivningen i grov beteckning lätteligen kunna
klaras av arkivets kontorsflickor, hette det! Vi som aktivt sysslade med
inspelningarna hade förvisso våra dubier, men några klara begrepp om vad
svårigheterna egentligen bestod i hade ingen av oss förrän långt senare.
Det var först kring mitten av 1950-talet under arbetet med manuskript
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för textboken till grammofonserien Svenska folkmål, publicerad i oktober
1957, som svårigheternas verkliga natur steg för steg började uppenbaras.
För detta offentliggörande av våra upptagningar var bara det bästa gott
nog och jag valde — under ett mycket tidsödande genomspelande av ett
stort antal skivor — sådana som föreföll vara de mest lyckade från varje
landskap i fråga om dialekt, artikulation, innehåll och teknik, om möjligt
utan nålbrus och andra störningar. Valet av skivor blev alltså en kompromiss mellan flera synpunkter. För att spara tid åt mina dialektkunniga
medhjälpare från de skilda landskapen gjorde jag ofta själv en första utskrift, särskilt i de fall då talaren hade någorlunda tydligt uttal och inspelningen var bra i tekniskt avseende. På de ställen där jag var tveksam
eller där jag inte kunde identifiera vad som sades satte jag frågetecken. De
klarades oftast ut av medhjälparna som i de flesta fall var infödda på
respektive orter. Men jag häpnade när de protesterade mot partier i min
utskrift som jag själv funnit tydliga och lätta att uppfatta. »Inte säger vi
så hemma hos oss», hette det allt oftare. »Hur säger ni då?» När jag fick
veta det kände jag mig till en början ingalunda övertygad, men efter flera
omlyssningar stod det klart att den infödde hade rätt. Mina »hörfel» begränsade sig inte till enstaka ord utan ibland till hela meningar! Jag lät för
säkerhets skull kontrollera min hörsel på Akademiska sjukhuset, men den
visade sig vara normal. Lika illa gick det för några framstående språkvetenskapliga experter som hjälpte mig med en första utskrift. Det var personer
som inte själva haft dialekten till modersmål men som behandlat dess
grammatik i sina avhandlingar. När de visade sig tveksamma och föreslog
uteslutning av vissa textpartier såsom varande alltför otydliga, måste jag
vända mig till mindre lärda men infödda hjälpare, och då blev i de flesta
fall svårigheterna avklarade. Dessa infödda medhjälpare var oftast också
förtrogna med de sakliga förhållanden som det talades om i texten, och
det hände att de personligen kände både talaren själv och hans miljö.
Följden av deras ingripande blev i några fall att hela meningar som de utomstående experterna skrivit ut — till på köpet med landsmålsalfabet —
måste strykas eftersom de innehöll på gissningar byggda fantasier! Så
småningom började jag också lägga märke till att när jag själv feltolkat
ord, uttryck och meningar så stämde min tolkning ganska bra med mitt
eget gästrikemål! Det var främst detta som gav anledning till vidare
funderingar i ämnet.
Det hände att unga studenter som skrev ut skivor »fastnade» på vissa
partier trots att de själva var uppvuxna med dialekten. De fick då ta
skivan med hem för att fråga de äldre. Det visade sig i en del fall att de
svårtolkade orden tillhörde det gamla ordförråd på orten som numera
endast den äldre generationen behärskade. Far eller farfar därhemma hörde
genast vad som sades! I åtminstone ett fall, från Värmland, var det den
ålderdomliga och för den unge utskrivaren okända syntaktiska konstruk-
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tionen som hindrade begripligheten. Men min kollega Richard Broberg
mindes den och klarade ut meningen.
Hela frågan om avlyssningens natur, om perception och språkligt förstående, måste då tas upp från grunden. Efter studier av in- och utländsk
facklitteratur och diskussioner med erfarna fonetiker — särskilt vill jag
nämna docent Claes Witting — började hithörande problem klarna. För
de vunna insikterna redogjorde jag i en uppsats »Om avlyssning och utskrivning av dialekttexter i fonogram» som trycktes i Nysvenska studier,
årg. 47, 1967, och jag får här hänvisa till den beträffande problemens
teoretiska och praktiska detaljer och ovan nämnda exempel. Kort uttryckt
blev summan av de gjorda erfarenheterna den, att den ideale utskrivaren
praktiskt bör behärska dialekten, ungefär lika bra som den talande själv.
Det gäller såväl fonologi, grammatik och ord- och frasförråd som stil,
idiomatiska uttryck m. fl. av talspråkets många detaljer. Han bör dessutom
ha en säker kännedom om det sakliga, om det som man talar om i fonogrammet. Därtill kommer givetvis nödig utbildning i fonetik och dialektologi.
Det säger sig självt att en så beskriven person sällan eller aldrig existerar
i sinnevärlden. Men en pålitlig utskrift kan ändå åstadkommas i samverkan
mellan flera medarbetare med olika kvalifikationer samt — och detta är
viktigt — med apparatur för både inspelning och avspelning som inte bara
är högklassig utan också är vederbörligen kontrollerad och »trimmad» så
att den ständigt håller sina tekniska normalvärden. Därtill kommer akustiskt lämpliga avspelningsrum.
Det är därför bråttom med utskrivningen. För varje år som går minskas
våra möjligheter att rätt uppfatta vad som säges på skivor och band.
Sedan bortåt tjugu år har arkivet i sina petita med skärpa framhållit detta
och äskat ett extra belopp om 10 000 kr. om året som ersättning till studenter och andra som ännu har så god praktisk kännedom om sina dialekter
att de kan hjälpa till med detta arbete. Villiga aspiranter har inte saknats.
Men vi har talat för döva öron.
Att vi ändå lyckats genomföra en betydande utskrivning under 60- och
70-talen beror — som så mången gång förr i vår praktik — på intresserade
medhjälpares ideella, uppoffrande intresse. Några av de flitigaste och kunnigaste utskrivarna har arbetat helt utan eller med ytterst ringa ersättning.
De är att finna bland arkivets äldre ortsmeddelare och andra medhjälpare
som skrivit ut inspelningar från sina hemorter. Utan deras ihärdiga och uthålliga arbete skulle åtskilligt av vårt värdefullaste och just nu mest aktuella
forskningsmaterial ha varit oåtkomligt och delvis gått till spillo. Man kan
emellertid inte räkna med att större delen av fonogrambeståndet skall kunna
utskrivas bara med hjälp av några få idealister som händelsevis står till
förfogande. Dessutom blir den geografiska fördelningen av utskrifterna alltför ojämn.
De utskrifter som trots alla svårigheter har gjorts under de gångna åren
11 — 782471 Sv. Landsmål 1978
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uppgår till sammanlagt omkring 28 000 sidor A 4 och 4:o, de flesta i maskinskrift. De har till största delen gjorts i så grov beteckning att den utan
större besvär kunnat skrivas på standardskrivmaskin. Beteckning med
landsmålsalfabet har främst använts i seminarieuppsatser, inalles 62 stycken. De medarbetare som gjort de mest omfattande samlingarna av utskrifter (över 2 000 blad) är Ragnar Svedskog (Västmanland), Sixten
Bengtsson (Västergötland), Per Aggemark (Östergötland). Därtill kommer
Signhild Johansson (Södra Lappland), Anna Rönnqvist (Nederkalix sn),
Anita Olofsson (Överkalix sn), Samuel Landtmanson (Västergötland), Nils
Simonsson (Jämtland) och Herbert Gustavson (Gotland).
Om publicering av fonogram i Sverige och utomlands
Det tedde sig, så vitt jag minns, på 1930-talet rätt självklart, att en fritt
intalad text skulle återges i noggrann fonetisk ljudbeteckning när den
publicerades i tryck för vetenskapliga ändamål. Det ljudhistoriskt-fonetiska
intresset var starkt, och nu hade man äntligen fått möjligheter till en
»objektiv» detaljanalys genom obegränsad omlyssning av enskildheterna i
fonogrammen. Den tidigaste längre, fritt intalade text som tryckts i Sverige
torde ha varit Manne Erikssons utskrift av en av de första upptagningar
som vi gjorde med den nyanskaffade grammofonbilen sommaren 1946 i
Norrboda by på Gräsön i Roslagen. Den utgör illustration till hans kommentar till utgåvan av A. Schagerströms avhandling om gräsömålet
(Schagerström 1949). Eftersom Eriksson där i många fall sätter Schagerströms uppfattning om målets ljudskick i fråga, fann han det nödvändigt
att återge texten med landsmålsalfabetet. Det finns emellertid gott om
faktiska felavlyssningar och diskutabla detaljer i denna utskrift, ett gott
exempel på de vanskligheter vid avlyssningen som här ovan relaterats och
som Manne Eriksson själv delvis riktat uppmärksamheten på i sin viktiga
artikel om dialektuppteckningens metoder i Svenska Landsmål 1946. Det
stod klart både för honom och för oss andra som då tog del i bearbetningen
av fonogrammen att dessa »objektiva» dokument ingalunda — på det sätt
som Lundell och hans samtida hade tänkt sig — befriade oss från svårigheterna vid tolkningen av det hörda. Variationsrikedomen visade sig vara
vida större än vad Lundell kunde föreställa sig när han framhöll att landsmålsalfabetets tecken endast angav grupper eller klasser av ljud. Vid återgivningen av större textpartier syntes det oss meningslöst att använda en
arbetskrävande och i tryck dyrbar fonetisk skrift där de detaljer som den
avser att påvisa upprepas sida upp och sida ner. Det viktiga vid såväl
utskrivning som publicering av inspelad text, som inte bara avses att tjäna
speciellt fonetiska ändamål, är en pålitlig identifikation av de ord och former
av ord som ljuder ur högtalaren. I enlighet med denna princip utgavs
texterna till skivserien Svenska folkmål 1957 och i stort sett även Amerikasvenska texter i fonogram i Svenska Landsmål 1969 och 1977 med en be-
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teckning som avser att stå riksspråksortografien så nära som möjligt. Den
fonetiska analysen, som i sina detaljer kan göras först när denna identifikation är klar, får bli specialforskarens uppgift. Enstaka ord eller ordfölj der,
vilkas ljudskick utskrivaren eller kommentatorn noga vill ange kan i texten
skrivas med fonetisk skrift inom klammer.
Den utförligaste och mest konsekvent genomtänkta analys av den fonografiskt upptagna textens problem som veterligen någonstädes gjorts finner
man i Ulrik Erikssons avhandling »Åselesvenska» (Lund 1971-73). Ingen
som i vetenskapligt syfte arbetar med inspelning, utskrivning och publicering av talspråkstext kan gå förbi vad som där ur olika synpunkter och i
skilda detaljer framföres. Erikssons textutskrift, gjord för hans analytiska
syften, är dock alltför belastad av detaljer för att utan stark förenkling
kunna användas som modell för textpublicering i stor skala. En granskare
har vidare framhållit att man i Erikssons fonetiska finanalys saknar uppgift om den tekniska utrustning han använt vid inspelning och avlyssning
(Ringgaard 1978: 16). Det är givetvis av betydelse att man kan bilda sig
en uppfattning om de felmarginaler som en användning av enklare apparatur kan innebära.
Vad vi i Sverige offentliggjort i tryck av fonografiskt inspelade texter
ter sig till omfånget obetydligt i jämförelse med vad man åstadkommit i
utlandet. Om schweizarnas flitiga publicerande har ovan talats. Det intensiva dialektintresset hos allmänheten gör att man utom den ovan nämnda
publikationsserien även förmått att såsom förlagsprodukter ge ut ett antal
serier av grammofonskivor med tillhörande textböcker. Redan 1939 publicerade man serien »Soo reded s dihäi». Schweizerdeutsche Mundarten auf
Schallplatten av E. Dieth och R. Brunner. Den innehöll 23 texter på olika
tyskschweiziska dialekter. Samtidigt kom serien »Stimmen der Heimat» avsedd för schweizare i utlandet, med dialektala texter på landets fyra språk.
Mera vetenskaplig syftning hade serien »Schweizer Dialekte in Text und
Ton». Det första häftet om fyra dialektprov bearbetade av Dieth utkom
1951. Texten är där utskriven både strängt fonetiskt, i fonemskrift och i
skriftspråklig översättning samt försedd med kort grammatisk kommentar.
Serien omfattar även övriga språk i landet.
I Tyskland är det framför allt Eberhard Zwirner och hans medarbetare
som svarat för publicering av fonogramtext i större skala. Den ovannämnda
redan 1958 påbörjade serien »Lautbibliothek der deutschen Mundarten>>
utkom till 1964 i 35 häften om 30 å 50 sidor var. Utskrift och kommentar
anförtroddes åt dialektspecialister vid olika universitet, och den språkliga
kommentarens innehåll och form varierar betydligt. Varje text skrevs ut i
tre versioner, en med fonetisk beteckning, en i »literarische Umschrift»,
dvs, en grov beteckning, helst fonematisk, samt en överföring till standardtyska jämte kommentar i noter. Därtill kom utförliga biografiska uppgifter
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om talare och utskrivare samt orientering om deras hemorter och dialektens
fonetik. Serien anmäldes bl. a. i Svenska Landsmål 1964 (s. 243 ff).
Denna serie avslutades 1965 och ersattes med en annan med betydligt
vidare syftning »Phonai. Lautbibliothek der europäischen Sprachen und
Mundarten. Deutsche Reihe», vars Band 1 utkom 1969 och innehåller en
språkteoretisk utredning, »Grundziige moderner Sprachbeschreibung», som
bl. a. innebär ett närmande till amerikansk transformationsgrammatik. I
serien och dess bihäften ingår såväl texter med kommentar som hela dialektavhandlingar och specialundersökningar av skilda slag. Fortfarande presenterar man texten i tre versioner, fonetisk, fonematisk (Umgangsprache) och
skriftspråklig (Hochsprache). Den fonetiska och grammatiska kommentaren
är i regel mycket grundlig och detaljerad och den »fonometriska metoden»
utvecklas vidare, ibland med för den utomstående mycket svårgenomträngliga resonemang av matematisk och statistisk art. Banden 14 och 15
samt bihäfte (Beiheft 3) bildar tillsammans en festskrift till grundaren
Eberhard Zwirners 70- och 75-årsdagar. Fram till maj 1978 har denna
mäktiga serie utkommit i 20 band och 3 bihäften. Band 3 innehåller en
grundlig och utförlig redogörelse för det i serien använda transkriptionssystemet och banden 4, 8 och 12 »Monumenta Germaniae Acustica», utförliga kataloger över arkivets mer än 8 500 bandupptagningar (1974).
Deutsches Spracharchiv är numera flyttat till Bonn, där det ingår i Institut
fiir deutsche Sprache.
Med den tyngande teoretiska överbyggnad som ägnas de flesta av texterna utgör denna serie ingen användbar modell för publicering av svenska
dialekttexter. Men ett studium av dess enskilda delar kan utan tvekan ge
uppslag och synpunkter för vår textbearbetning.
I detta sammanhang bör också nämnas de utförliga kataloger över bandupptagningar som på senare år utgivits av fonogramarkivet i Wien. Första
volymen kom 1960: »Katalog der Tonbandaufnahmen B 1 bis B 3000 des
Phonogrammarchives der österreichischen Akademie der Wissenschaften
in Wien.» Wien 1960. VI +211 ss. Delarna 2, 3 och 4, upptagande numren
B 3001—B 1300, följde åren 1966, 1970 och 1974 (se Litteratur, nedan). Här
förtecknas upptagningar från hela världen, inte bara språk och dialekter
utan även musik, »Stimmporträt» av berömda personer m. m. Till nummerserien kommer alfabetiska stickordsregister över sakinnehållet i upptagningarna, över språk och dialekter, versbörjanregister m. m. över fonografplattorna från tiden före andra världskriget har särskilda förteckningar
tryckts tidigare. Ett på allt sätt beundransvärt verk. Hur en svensk motsvarighet härtill för närvarande skulle kunna åstadkommas ter sig tämligen
gåtfullt. Men värdefullt vore det förvisso. Därigenom skulle man inte bara
underlätta för forskare på olika håll att finna vad de söker utan också säkra
åtminstone arkivförteckningarnas existens för den framtid som just nu ter
sig så oviss för den europeiska civilisationen.
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Summary
Dr Folke Hedblom, professor and director emeritus of the Institute of Dialect
and Folklore Research, Uppsala, renninds us that it was the American Thomas
Alva Edison who, in 1877, constructed the first machine that could register and
reproduce speech and sounds. His "Phonograph" registered the sound on a wax
cylinder. Among dialect seholars this device promised to be an important aid.
In Sweden the first recordings of popular speeeh and music were made in the
vicinity of Uppsala as early as 1896. These are probably among the earliest
mechanical dialect recordings made in Europe. The famous "Phonogrammarchiv" in Vienna was established in 1901. The wax cylinder was a disappointment to dialect scholars however, as in practice it was only possible to record
prepared texts which were read from a manuseript. It was not until the electrical
recording, via microphone and arnplifier, had arrived, that it became possible
to record natural spontaneous conversations out in the country, in the farmyard,
in the stable, among the harvesters in the field etc.
The year 1935 marks a new epoch for the Uppsala Institute; this was when
the Institute bought its first electrie grammophone recorder. With this device
built into a suitease, members of the staff of the Institute travelled all over
Sweden and recorded dialect, folklore and music on 1 485 two-sided grammophone discs during the years 1935-46. In 1946, this equipment was replaeed by
something larger and niore modern. The recorders were built into a ear and
were operated by their own power station connected to the engine of the ear
and providing alternating current, 220 volt. Recordings were made with this
ear in the different provinces of Sweden until 1955-56, when a new ear was
acquired, a mierobus with tape-recording equipment of a professional type,
of about the same kind as the broadcasting companies use. With this recording
ear, three expeditions were made to the USA and Canada in the 1960's, to
record Swedish dialects, folklore and personal recolleetions among the old
emigrants from Sweden, and in particular among their children and grandchildren. More than 500 voices were recorded in almost all the states of the
Midclle West and in Kansas, Texas, and in the states on the upper east and
west coasts.
With regard to the methods used for recording both in America and in Sweden,
Dr Hedblom empha,sizes that the recorded texts always consist of free conversations, most often recorded at the home of the speaker in his everyday
environment. As far as possible, the interviewer speaks the dialeet of the
district himself. This is necessary in certain provinees where the dialect is quite
incomprehensible to outsiders. It is very important to create an atmosphere
of calm, enjoyment and friendliness during the recording so that the speaker
can feel at home and speak his usual everyday language without hesitating.
Dr Hedblom, who has taken part in the phonogram recording activities of the
Institute ever since 1935, also played an important role in international cooperation within this field in the years around 1960. Ho was very mueh opposed
to the methods which were then used in many countries, above all in Germany,
whereby earefully prepared written texts were recorded, which with the help
of the speaker were translated into his dialect. At the request of the International Conference of Directors of Linguistic Sound Archives in Vienna in
1960, he wrote a textbook, printed in English in the periodical Svenska Landsmål 1961, p. 51-100, "The Tape Reeording of Dialect for Linguistic Sound
Arehives". In this work ho gives an account of recording methods, equipment,
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filing methods, transcription problems etc. In the above article, he refers to
this publication, which is to a great extent still up to date. The publications
written in Swedish by Hedblom concerning Swedish recording activities almost
all have surnmaries in English.
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Bergsveinsson, S. 1941. Grundfragen der isländischen Satzphonetik. (Phonometrische Forschungen. Herausg. von E. und K. Zwirner. Reihe A. Band 2.
Kopenhagen.)
Broberg, R. 1954. Den nuvarande språksituationen i Värmlands finnbygder.
(i: SvLm 1953-54, s. 78-91.)
Brurmer, R. 1952. Der sprechende Atlas. Plattentext in verschiedenen schweizerdeutschen Dialekten. »Gespräch am Neujahrstag» in 24 Dialekten. Herausg.
vom Phonogrammarchiv der Universität Ziirich. Zärich.
Collinder, B. 1960. Harald Grundström - en märklig forskare. (i: SvLm 1960,
s. 241-46.)
DAK = Dataarkiveringskommitt6n, Bevara ljud och bild. Förslag om arkivering av radio- och tv-sändningar, grammofonskivor, spelfilmer m. m.
(Statens offentl. utredn. 1974: 94. Utbildningsdepartementet. Sthlm 1974.)
Daan, J. 1969. Tonaufnahmen als Material Mr das Studium der niederländischen
Sprache. (Zeitschrift tur Mundartforschung XXXVI, s. 95.)
Eriksson, M. 1946. Dialektuppteckningens metoder med särskild hänsyn till
sammanhängande texter. (i: SvLm 1946, s. 32-57.)
Se Schagerström, A.
Eriksson, U. 1971. Åselesvenska. 1. A-B. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. A nr 20.) Lund.
1973. Åselesvenska 2. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. A nr 24.)
Lund.
Gjerdman, 0. 1935. Naturligt talspråk. (i: Svensk stil. Studier till B. Hesselman
21/12 1935. Skr. utg. av Samfundet för svensk stilforskning 1)
Grundström, H.-Väisänen, A. 0.-Smedeby, S. 1958-1963. Lapska sånger.
Texter och melodier från svenska Lappland. 1-II. (Skr. utg. gm Landsmåls- och folknairmesarkivet i Uppsala. Ser. C: 2.)
Göschel, J. 1977. Die Schallaufnahme deutscher Dialekte im Forschungsinstitut
fiir deutsche Sprache [ = Deutscher Sprachatlas]. Marburg/Lahn.
Haugen, E. 1953 (1969). The Norwegian Language in America. Philadelphia,
Pennsylvania.
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Hedblom, F. 1950. Grammofonupptagning av dialekter och folkminnen i Sverige
1935-1950. (i: SvLm 1950, s. 63-81.)
1955. L'enregistrement de textes dialectaux sur gramophone et sur magn6tophone en Su6cle, de 1935 å 1955. (i: Orbis IV, s. 249-254.)
1956. L'enregistrement de textes clialeetaux en Suede (1914). (i: Publications de la commission d'enqu6te linguistique. VII. Instituts de phon6tique
et archives phonographiques, par Sever Pop. Louvain, s. 317-324.)
1959a. Recording in Dialect Investigation in Sweden. (i: Phonetiea 3, s.
95-108.) Basel.
1959b. Om bandinspelning av folkmål och folkminnen. Några erfarenheter
och råd. (i: Dalarnas Hembygdsbok 1959, s. 95-110.)
1960. -ner die Tonaufnahmen schwedischer Mundarten. (i: Biuletyn Fonograficzny III, 1960, s. 15-27.)
1961a. Die wissenschaftliche Schallaufnahme. Einige Erfahrungen und
praktisehe Gesichtspunkte aus Schweden. (i: Phonetica 6, s. 6-17.)
1961 b. The Tape Reeording of Dialect for Linguistic Sound Archives. Some
experiences and views connected with reeording work in Sweden. (i: SvLm
1961, s. 51-100.)
(Om inspelningar i Amerika 1962-66 se främst SvLm 1962, 1965 och 1966
samt The Swedish Pioneer Historical Quarterly, Chicago, 1963, 1964 och
1967.)
1964. [Ree. av] E. Zwirner, Lautbibliothek der deutschen Mundarten. Herausg. vom deutschen Spraeharchiv. Vol. 31-35. Göttingen 1964. (i: SvLm
1964, s. 243-45.)
1967a. Om avlyssning och utskrivning av dialekttexter i fonogram. (i: Nysvenska Studier 47, 1967, s. 201-234.)
1967b. Landsmåls- och folkminnesarkivets nya lokaler. (i: SvLm 1967, s.
114-121.)
1974. Om inspelning och arkivering av ljudband. Några råd och erfarenheter. (i: Folkbildning och forskning. Folkbildningsförbundet. Handledning
3, andra omarbetade och utökade uppl. redigerad av Sigfrid Leander. S.
45-66. (Karlskrona. Första uppl. 1970. I särtryck i ULMA.)
1975. Svenska dialekter i Amerika. (i: K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1973-74. Uppsala 1975.)
1978. En hälsingedialekt i Amerika. Hanebomål från Bishop Hill, Illinois.
Text och kommentar. (Skr. utg. gm Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A: 15. Även i SvLm 1977.)
Heike, 0. 1967. Die Sicherung der ostdeutschen Mundarten durch Tonbandaufnahmen. (i: Jahrbuch f ur ostdeutsche Volkskunde. Herausg. von E.
Riemann. Bd 10, 1966/67, s. 19-40. Marburg/Lahn.)
Hornung, M. 1961. Tonaufnahmen im Dienste der Mundartforschung. Zum 60jährigen Bestehen des Phonogrammarchivs der österreichischen Akademie
der Wissenschaften in Wien. (i: Zeitsehrift för Mundartforschung XXVIII,
1961, s. 183-191.)
Jernudd, H.-Willingsson, T. 1968. A Socioleetal Study of the Stockholm
Region. (i: SvLm 1968, s. 140-147.)
Levander, L. 1909. I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt? (i: Språk och
Stil 1909, s. 39-59.)
Lundell, J. A. Öfversikt af de senaste årtiondenas värksamhet för kännedom
om folkmål ock folklif i Sverige ock andra länder. (i: SvLm I, 1878-80, s.
459-544.)
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Uppsalaföreningarnas gemensamma utskott 1873-1881. (i: SvLm II, 188087, s. 39-63.)
Om dialektstudier, med särskild hänsyn till de nordiska språken. (i: SvLm
111.1, 1881, s. 3-31.)
1936. Skandinaviska folkmål i språkprov. Stockholm.
Maak, A. 1959. tber das »Lautdenkmal» und die »Lautbibliothek». (i: Muttersprache 69, s. 175-180.)
Picket, A. G. and Lemcoe, M. M. 1959. Preservation and Storage of Sound
Reconlings. Library of Congress. Washington D.C.
Or~s, T. 1977. Råd och anvisningar för bandinspelning. (Stencil. 13 sidor.
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.)
Pollak, II. W. 1929. Svenska språkprov. (SvLm B.45,1929-44.)
Riemann, E. 1964. Erfahrungen bei der Tonbandaufnahme der Vertriebenenmundarten. (i: Zeitschrift fiir Mundartforschung XXXI, s. 79-87.)
Ringgaard, K. 1978. Recent Work in Scandinavian Dialectology: A Report.
(i: The Nordic La,nguages and Modern Linguistics 3. Proceedings of the
Third International Conference of Nordic and General Linguistics. Austin,
Texas 1976, s. 10-20.)
Schagerström, A. 1945-49. Grammatik över Gräsömålet. Utg. av M. Eriksson.
(Skr. utg. gm Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A: 6. Även
i SvLm B. 51.)
Schädlich, H.-J. und Grosse, R. 1961. Tonbandaufnahme der deutschen Mundarten in der Deutschen Demokratischen Republik. (i: Forschungen und
Fortschritte. Band 35, s. 358-363.)
Schädlich, H.-J. und Eras, H. 1965. Bericht fiber die Tonbandaufnahme der
deutschen Mundarten in der Deutschen Demokratischen Republik. (i: Bericht° iiber dialektologische Forschungen in der Deutschen Demokratischen
Republik, s. 24-27. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Berlin.)
SvLm = Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv. 1878-.
Tiselius, G-. Ad. 1902-03. Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen.
(SvLm XVIII.5.)
Zwirner, E. 1959. Das Lautdenkmal und die Lautbibliothek. (i: Muttersprache
69, s. 326-331.)
Utg. se nedan.
Virtaranta, P. 1976. Ett outforskat arbetsfält i norr. (Opuseula Instituti linguae
fennicae. Universitas Helsingiensis 54. Även i: Nordiska studier i filologi
och lingvistik. Festskr. G. Holm 1976, s. 464-70. Lund.)

Dialekttexter i fonogram
Några viktigare publikationer och 8erier
Sverige:

Hedblom, F. 1957. Svenska folkmål, Autentiska inspelningar ur landsmålsarkivens samlingar. Textbok till grammofonserien.
1969,1978. Amerikasvenska texter i fonogram. 1. Hälsingland. Bergsjömål.
(i: SvLm 1969, s. 1-52.) 2. Hälsingland. Hanebomål från Bishop Hill, Illinois.
(i: SvLm 1977, s. 7-93. Även i: Skr. utg. gm Dialekt- och folkminnesarkivet
i Uppsala. Ser. A: 15.1978.)
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Wahlberg, E. 1964. Finska folkmålstexter från Tornedalen. (SvLm B. 64.)
Witting, C. 1968. On Acute and Grave Contours in Central Swedish Dialectal
Speech (Uppland). (SvLm B. 65. — Appendix, s. 104-141, innehåller utskrift av 22 texter från Uppland.)
Schweiz:

Bl. a. nedanstående publikationer har utgivits av Phonogrammarchiv der
Universität Zfirich:
Stimmen der Heimat. Schweizer Mundarten auf Schallplatten. Fiir das Phonogramm-Archiv der Universität Ziirich. Bearbeitet von Eugen Dieth m. fl.
Zörich 1939. [Innehåller 23 texter på tyska och sammanlagt 11 på franska,
italienska och rätoromanska.]
Soo reded s dihäi. Sweizerdeutsche Mundarten auf Schallplatten. Bearbeitet
von E. Dieth. Zfirich 1939. [Innehåller samma texter på tyska som föregående.]
Schweizer Dialekte in Text und Ton. Begleittexte zu den Sprechplatten des
Phonogramm-Archivs der Universität Ziirich. I. Schweizerdeutsche Mundarten. 1951-.
Dialectes Suisses. Disques et textes explicatifs &lit& par les Archives phonographiques de l'Universite de Zurich. II. Patois suisses romands. 1959-.
Walser Dialekte in Oberitalien in Text und Ton. Begleittexte zu den Sprechplatten des Phonogramm-Archivs der Universität Ziirich. 1952.
SDS Phonogramure. Begleittexte zu den Tonaufnahmen för den Sprachatlas
der deutschen Schweiz. Bearbeitet von R. Hotzenköcherle und R. Brunner.
[Fyra volymer om 60 å 70 sidor vardera utkomna åren 1972-1976.]
Brunner, R. 1952. Der sprechende Atlas. Plattentext in verschiedenen schweizerdeutschen Dialekten. »G espräch am Neujahrstag» in 24 Dialekten.
—1958. Unsere Heimatsprachen auf dem Grammophon. Ein Besuch im Phonogrammarchiv der Universität Ziirich.
Tyskland:

Lautbibliothek der Deutschen Mundarten. Herausgegeben vom Deutschen
Spracharchiv. Vol. 1-35, 1958-1964. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht).
[Häften om 25 å 90 sidor var. Serien avslutad. Fortsättes av Phonai, se
nedan.]
Phonai. Lautbibliothek der europäischen Sprachen und Mundarten. Herausgegeben von der Internationalen Vereinigung sprachvissenschaftlicher Schallarchive. Deutsche Reihe. Herausgegeben vom Deutschen Spracharchiv.
Band 1-20. Beiheft 1-4. 1969-78. Tubingen-Basel.
Bellma.nn, G. und Göschel, J. 1970. Tonbandaufnahnie ostdeutscher Mundarten
1962-1965. Gesamtkatalog. Mit 10 Karten. 241 ss. Marburg (Ser. Deutsche
Dialektgeographie, Band 73. N. G. Elwert Verlag).
Österrike:

Katalog der Tonbandaufnahrnen B 1 bis B 3000 des Phonogranmarchives der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Österreich. Akad.
d. Wissensch. 81. Mitteilung der Phonogrammarchivs-Kommission. Wien
1960. [Del 2, omfattande inspeln. nr B 3001-B 7000, utkom 1966 som nr 82
i Akademiens serie, del 3, nr 7001-10000, 1970 som nr 84 och del 4, nr 1000113000, 1974 som nr 85 i samma serie.]
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ULMA:s samiska samlingar och
publikationer
Av Bo Wickman

ULMA:s samiska avdelning innehåller viktigt material för kännedomen om
vårt lands folkkultur med sina språkvetenskapliga, etnologiska och folkloristiska uppteckningar. Det var Karl Bernhard Wiklund som lade grunden
till den vetenskapliga utforskningen av samiska språket i Sverige i nyare
tid. Han var redan från sin tidiga ungdom inriktad på studiet av samernas
språk och kultur, och år 1885 vid 17 års ålder begav han sig till Jokkmokk,
där han förblev i närmare ett år och skaffade sig grundlig förtrogenhet med
lulesamiskan. Under den första hälften av 1890-talet gjorde han flera resor
till det sydsamiska området och samlade ett rikt material från Vilhelmina,
Jämtland och Härjedalen. Wiklunds lulesamiska ordmaterial har inarbetats
i den stora lulesamiska ordbok som sammanställts av Harald Grundström
och utgivits av ULMA i fyra volymer (12 häften) 1946-1954. Hans sydsamiska ordmaterial har inarbetats i den stora sydsamiska ordbok som
Gustav Hasselbrinkiär i färd med att sammanställa. Själv publicerade
Wiklund redan 1889 en mindre lulesamisk ordbok, i vilken han använde
det svenska landsmålsalfabetet för att återge de samiska språkljuden, och
1891 gav han ut enrlulesamisk grammatik, även den med användande av
landsmålsalfabetet. Det mesta av Wiklunds sydsamiska uppteckningar har
emellertid ännu inte publicerats. En del av dem förvaras vid ULMA:s
samiska avdelning, andra finns i Uppsala universitetsbibliotek.
Björn Collinder blev år 1933 K. B. Wiklunds efterträdare som professor
i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet, och även han har särskilt
ägnat sig åt utforskandet av samernas språk. Han har gjort uppteckningar
i alla delar av det samiska språkområdet i Sverige, och det mesta av hans
uppteckningar förvaras vid ULMA:s samiska avdelning. Själv har han författat böcker som behandlar tornesamiskan i Jukkasjärvi, lulesamiskan i
Gällivare och sydsamiskan i Härjedalen, och hans lexikaliska material från
lulesamiskan finns inarbetat i Grundströms ovannämnda av ULMA utgivna lulesamiska ordbok.
Den redan ett par gånger nämnde Harald Grundström var en sentida
efterföljare till de lappmarkspräster som under 1600-, 1700- och 1800-talen
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jämsides med sin prästgärning bemödade sig om att studera den samiska,
folkkulturen och samiska språket. Han verkade som präst i Jokkmokk
under tre årtionden och lärde sig där att fullständigt behärska lulesamiskan.
Därefter ägnade han sig i Uppsala åt sitt vetenskapliga författarskap på
det samiska området fram till sin död år 1960. Då jag fick underrättelsen
om hans bortgång, befann jag mig just i norra Gällivare på hans uppdrag
för att göra kompletterande uppteckningar till hans ordbok. Denna ordbok
grundar sig på samlingar av lulesamiskt lexikaliskt material som hopbragts
av K. B. Wiklund, Björn Collinder och Grundström själv. Den innehåller
också i form av paradigm en översikt över ordböjningen i de lulesamiska
dialekterna. De samiska orden är försedda med svensk och tysk översättning. Denna ordbok, som omfattar 1 920 sidor, utgavs av ULMA under
titeln »Lulelapsk ordbok — Lulelappisches Wörterbuch» under åren 19461954.
I ULMA:s fonogramavdelning finns ett rikt material av inspelningar på
alla samiska dialekter i Sverige. Däribland finns också en mängd inspelningar av samiska sånger, s. k. jojkar, och under titeln »Lapska sånger —
Lappische Lieder» har ULMA hittills utgivit två häften av dessa med text
och noter samt översättning av texterna till svenska och tyska. Den
samiska texten till båda samlingarna upptecknades från fonogrammen av
Harald Grundström. Den musikaliska transkriptionen gjordes av den finske
musikforskaren A. 0. Väisänen för det första häftet och av Sune Smedeby
för det andra. Det första häftet utkom 1958 och innehåller enbart jojkar
som sjungits in av arjeplogssamen Jonas Eriksson Steggo, och det andra
häftet utkom 1963 och innehåller sånger av olika samer i Arjeplog och
Arvidsjaur.
Förutom åtskilliga bidrag av etnologiskt och folkloristiskt innehåll till
årshäftena av Svenska Landsmål har Grundström bidragit med volym 61
i B-serien av Svenska Landsmål, som är en utgåva med inledning och
kommentar av Lars Levi Lwstadius' manuskript »Fragmenter i lappska
mythologien», tryckt 1959 och även utgiven som separat volym.
Israel Ruong, som själv är same från Arjeplog, är en av de främsta kännarna av samiskt språk och samiskt folkliv. Han publicerade 1943 sin
doktorsavhandling om verbavledningen i sitt modersmål pitesamiskan. Han
har bidragit till ULMA:s samlingar med såväl språkliga som etnologiska,
och folkloristiska uppteckningar, och i Svenska Landsmål har han bidragit
med två viktiga undersökningar, »Om renmjölkningen på sydlapskt område» (1953-54) och »Jåhkåkaska sameby» (1964).
Gustav Hasselbrink har specialiserat sig på sydsamiskan, särskilt den
centrala sydsamiskan i Vilhelmina, där han under lång tid verkade som
präst. Han publicerade 1944 sin doktorsavhandling om vilhelminasamiskans
ljudlära. Under sin emeritustid har han varit verksam vid ULMA med att
sammanställa en stor sydsamisk ordbok, som förutom på hans eget rika,
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uppteckningsmaterial bygger på material som upptecknats av K. B. Wiklund, Björn Collinder, Knut Bergsland och andra samt på sådant sydsamiskt material som finns publicerat på olika håll. Denna ordbok är nu
så gott som färdig i manuskript, och det är att hoppas att ULMA snart
skall få möjlighet att ge ut den.
Tryggve Sköld är numera professor i finska vid Umeå universitet, men
en stor del av hans forskningsverksamhet har varit inriktad på samiskan.
Hans doktorsavhandling från år 1961 behandlade de urnordiska lånorden i
samiskan. Bland ULMA:s samlingar finns samiska dialektuppteckningar av
honom från Gällivare och Arvidsjaur.
Carl Johansson är liksom Israel Ruong same från Arjeplog. Han har vid
sidan av sin verksamhet som nomadskollärare och även efter sin pensionering
med stor energi och entusiasm ägnat sig åt att studera samernas liv och
traditioner. Han har lämnat åtskilliga bidrag till Svenska Landsmål, t. ex.
om samiska kultplatser 1941, om vildrensfångst 1951 och om spädbarnsvård
1966. Han har berikat ULMA:s samlingar med sina uppteckningar och för
ULMA:s fonogramavdelning har han gjort en omistlig insats genom att
medverka till att hans fars och mors levnadsbeskrivningar blivit intalade
på grammofonskivor.
I ULMA:s serie C »Lapskt språk och lapsk kultur» ingår Phebe Fjellströms
värdefulla och utomordentligt vackert illustrerade doktorsavhandling
»Lapskt silver» (1962), vilken som utgångspunkt hade en genomgång av
Einar Wallquists förnämliga samling av samesilver i Arjeplog.
Nils-Erik Hansegård, som 1975 blev professor i samiska vid Umeå
universitet, publicerade 1967 sin doktorsavhandling »Recent Finnish Loanwords in Jukkasjärvi Lappish» och 1978 en etnologisk-språkvetenskaplig avhandling »The Transition of the Jukkasjärvi Lapps from Nomadism to Settled
Life and Farming». Det rikliga fältmaterial som han under många år samlat
för dessa arbeten finns numera förvarat vid ULMA:s samiska avdelning.
Den översikt som har givits här har bara kunnat beröra en del av de
uppteckningar och inspelningar som finns bevarade i ULMA:s samiska avdelning. En förteckning över det handskrivna material som fanns fram till
år 1956 finns publicerad i en artikel i Svenska Landsmål 1956 av Björn
Collinder: »Swedish Research on the Language and Folklore of the Lapps».

SumMary
This paper gives a survey of the material concerning the Lappish language and
Lappish ethnology that is kept at ULMA in the form of field-work notations
and phonograms. The most important research workers in this field are mentioned together with some information as to what parts of the Lappish area
they have covered and what kinds of material they have collected.

Nordens eldste målforekart
Av Ola Stemshaug

For fleire år sidan fortalde daverande professor Hans Midboe ved Noregs
lxrarhogskole meg at han hadde sett eit gammalt målforekart i kartsamlinga til Det kongelige norske videnskabers selskabs bibliotek i Trondheim.
Midboe hadde kome over dette kartet i samband med at han skreiv tohundreårs-soga til Det kongelige norske videnskabers selskab — Noregs
eldste vitskaplege institusjon.1 Inntil nyleg har kartmanussamlinga ved biblioteket ikkje vore katalogisert. No er dette gjort,2 og det var da ej forholdsvis enkel sak å finne fram til vårt kart.
Det viste seg å vera eit handteikna målforekart av den velkj ende norske
målforegranskaren Amund B. Larsen som levde frå 1849 til 1928. Kartet er
samansett av to helvter og lima opp på lerret. Det viser Noreg frå ei line
Sognefjorden—Trysil i sor til om lag Meloy i nord. Grunnlagskartet er eit
ukolorert heradskart (Kart over Norge), prenta i 1875 i Christiania (NGO) i
målestokken 1:1 000 000.3 Det er eigenleg laga i fire delar (der nedste delen
til hogre var open for innsetting av kartforklaring), og det har vore bruka
som basiskart for ymse temaframstillingar. Nedst til 'inre har Amund B.
1 Hans Midboe: Det kongelige norske videnskabers selskabs historie, 1760-4960,
1—II. Trondheim 1960. Jfr. Midboes oversyn (bd. II s. 88) der kartet er nemnt såvidt.
2 Detta arbeidet er monstergyldig utfort av universitetsbibliotekar Vegard Elve.
strand. I 1979 vii det bli utgjeve ein eigen katalog over kartmanussamlingane ved
biblioteket.
3 1 «Katalog over Norges geografiske opmålings norske landkartsamling», Kristiania
1904, er dette kartet i den kronologiske opprekninga fort opp som nr. 187 (s. 50). Nr. 185
er prenta 1879 og nr. 189 i 1881. Vårt kart må etter dette vera frå ca. 1880. Men detta er
sikkert feil, for i «Historisk Beretning om Norges geografiske Opmaaling fra dens Stiftelse i 1773 indtil Udgangen af 1876» af C. M. de Seve, Kristiania 1878, står det fol.
gjande om vårt kart: «I Anledning den geografiske Udstilling i Paris i 1875 konstrueredes og udgaves i Trykken et kart over Norge i Maalestokken 1:1 000 000, med Situation indtegnet med rekvidistante Kurver, hvilket Kart benyttedes som Grundlag for
Udarbejdelsen af en Mwngde statistiske Karter til Belysning af Landets Folkemrengdeforhold, Nteringsveje etc. Disse Karter erholdt Belonning saavel paa den nxvnte Udstilling som paa Philadelphiaudstillingen i 1876.»
Det er altså nokså sikkert at kartet har vorte prenta same året som den handteikna
versjonen (nr. 179 i den nermide landkartkatalogen), dette gjeld da truleg begge versjonane av kartet, både det med og det utan «wkvidistante Kurver».
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Larsen skrive med sirleg hand: Ta det Kgl. norske vidsk. selskabs bibliothek
fra Amund B. Larsen. Mai 1887. På baksida (altså på lerretet) er det
skrive med ej anna hand: Amund B. Larsen. Sprogkart. (Skrifta er ikkje
Larsens.)' 1 dag er kartmanuset gjeve katalogiseringsnummeret Ms Kart
(Af) 113.
Folgj ande tekst står ovst midt på ovre kartblad (med heil parentes under
overskrifta):
Oversigtskart
over visse dialekteiendommeligheders udbredelse
i Trondhjems stift
Adskillige steder beror grffinsernes aflaegning på indbyrdes noget modstridende meddelelser. Hvor et prestegeld således efter min hjemmel
synes at dele sig i henseende til behandlingen af et af de her omhandlede
sprogfeenomener, har jeg sedvanlig ikke delt det, men lagt det hele på en av
grwnselinjens sider. Andre unoiagtigheder beror derpå, at når omsluttende
linjer bruges, kan det ikke ret anskuelig betegnes, at en enklave indenfor
en sådan mangler det ved linjen betaegnede fwnomen.

Den heilt korrekte overskrifta (jamfort med innhaldet) fortel altså at det
ikkje berre er trondsk språkområde som blir teke med på kartet, men 6g
Romsdal. Dette minner oss om Ivar Aasens sorlege avgrensing av den
»Nordenfjeldske Rwkke» i Norsk Grammatik, der dg Romsdal er rekna med
til måla nordafor.2
Det er heile fjorten kartsymbol for dei ulike målforefenomena på dette
kartet. Som så ofte ved Amund B. Larsens må,lforekart er det ej blanding av
flate- og grensesymbol. Vårt kart har fire flatesymbol og ti grenselinesymbol.
Symbola er i fargar som til dels er litt bleikna. Det gjer det vanskeleg å
reprodusere karta, og vi har difor valt å teikne dej ut på tre nye kart. Opplysningane om fargen som originalkartet hadde, er sett til av oss.
På forste kartutteikninga, figur 1, har vi lagt hm alle flatesymbola. Dej
refererer til jamvekt og jamning, eventuell mangel på jamvekt og jamning,
ved trykklett, final, opphavleg fal. I praksis blir dette altså stort sett infinitivar og linne maskulina. Vi merkar oss at dej linne feminina er haldne
utafor, og dermed får vi eit einslaga «vesttrondsk» område frå og med Indre
Namdal til og med sorvestre Nordmore.
Eg trur dg det er viktig for karttolkinga å merke seg Amund B. Larsens
eiga overskrift: «Oversigtskart over visse dialekteiendommeligheders udbredelse i Trondhjems stift». Vi skal difor ut frå dette kartet visseleg ikkje
slutte at Larsen var uvitande t. d. om utjamninga i Nord-Osterdalen på
1 Universitetsbibliotekar Elvestrand meiner at ingen av bibliotekarane ved institusjonen i vårt hundreår har hatt denne handskrifta. Med ho er svmrt lik skrifta til bibl.
N. P. Selmer Arentz frå same periode. — Vi skal alles merke oss at kartet ikkje er spesielt
nemnt i tilvekstlista i Direktionens Aarsberetning for 1887 (eller seinare i 1880-åra).
2 Ivar Aasen: Norsk Grammatik. Christiania 1864, § 351.
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dette tidspunktet (1887). Tvert imot er det all grunn til å rekne med at
solungen Amund B. Larsen etter sine reiser var godt orientert om nordosterdalske jamningsformer ved midten av 1880-åra, slik som han ög dokumenterer fleire stader i «Oversigt over de trondhjemske dialekters slaegtskabsforhold».1 Larsen forer sine målforefenomen til bispedommegrensa
(stifts-) kort og godt — ikkje lenger. På denne bakgrunnen bor ein truleg ög
vurdere at den sorlege delen av Binda! i Nordland og Frostviken aust om
riksgrensa ved Namdalen er haldne utafor trondskspråkleg område på dette
kartet.2 Det vi kan gjera, er å vurdere Larsens avgrensningar innafor
bispedommet.
Det slår oss da at han let jamvektsgrensa gå noyaktig mellom Nordmore
og Romsdal. Denne feilen, som naturlegvis er liten og bagatellvoren, går att
i dei aller fleste seinare framstillingar og målforekart og kan sjolvsagt berre
tilskrivast mangel på detaljkunnskap. Truleg er det ög manglande opplysningar som gjer at han plasserer heile det store Stranda sokn (på grunnlagskartet Hindrem) i Leksvik kommune i Nord-Trondelag mellom dei austlege
trondermålfora som har gjennomfort full utjamning å-å. Men litt merkeleg
blir dette når Amund B. Larsen som den forste heilt korrekt opererer med
eit overgangsmål i Stadsbygda prestegj eld. Det er nemleg noyaktig same
type som Stranda sokn har, altså med [häg:å] men [bw't:a, nw‘v:a] m.,
[svär:å] men [jx‘ra, vw‘t:a] v. inf .3 Og Stranda ligg rett over fjorden for
Trondheim der Larsen var leerar i fire år, frå 1879-83. — Vi må og her prinsipielt sporje om dette kan ha si årsak i nyare målforeendringar. Frå seinare
oppskrifter (bl. a. Ross og Reitan) er det lite rimeleg å rekne med det. I
det heile trur eg at Larsens forholdsvis grove kart må nyttast med ~A
stor varsemd når ein skal på,vise målforeendringar dei siste hundre åra.
Elles er den viktigaste detaljen ved kartleggjinga av jamvekt- og jamningsfenomena at Larsen skil Namdalen frå det austtrondske området og
forer han i lag med Fosen og Nordmore, i motsetning til Aasen som plasserer
Namdalen i den «indre trondhjemske (eller indtrondske) Maalgreen».4 Dette
1 Jfr. ög Amund B. Larsen: Oversigt over de trondhjemske dialekters slsegtskabsforhold. Det kgl. Norske Vidsk. Selskabs Skrifter 1885. Trondhjem 1886, s. 43 og s. 110,
mrk. — Jfr. 6g at han alt i 1882 i ein soknad seier at han #blev sat istand til, for en del
sammen med prof. Johan Storm, at besoge =sten alle dela af Osterdalen, så at jeg nu
besad en sammenhsengende sproggeografisk kundskab fra Kongsvinger langs rigegrxnsen til Stjordalen.» Her sitert etter D. A. Seips artikkel i Norsk biografisk leksikon bd.
VIII, s. 196.
2 Den detaljerte avgrensinga av trondsk mot grannedialektane får vi forst med Hans
Rose (i Norske bygdemaal) og Jorgen Reitan (i Nytrondsk ordforkortning og betoning.
Kristiania 1922).
3 Sjå Reitan 1922: 18-25 for meir detaljerte opplysningar. Elles kan det nemnast at
den noyaktige målforegrensa (som her er skarp) går ved Tommerdal lengst aust i
Stranda sokn.
4 Ivar Aasen: Norsk Grammatik. Christiania 1864, § 355.
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kan Larsen gjera for di han held feminina utafor og ikkje dreg hm den spesielle namdalske utjamninga, som t. d. [vdt:a] v., [sta' g:a] m., [o` d:o] f. —
ej jamning som i prinsippet er lik anna austtrondsk jamning. Når vi får
betet akkurat slik som det er på dette punktet, og med noyaktig dette utvalet av språklege fenomen, så reknar eg med at det er for di kartet her
speglar av Larsens avhandling «Oversigt over de trondhjemske dialekters
sleegtskabsforho1d».1 Dette kan da i sin tur fortelje om tilbliingshistoria til
kartet (jfr s. 183).
I kartfigur 2 har vi teikna inn Larsens fire forste og siste grensesymbol (i
same rekkjefolgje som dej er forde opp i hans kartorientering). Det mest interessante ved desse fenomena er at det i det heile er laga kart over dej.
Bortsett frå supinumsendingane har det vore vist lita interesse for dej seinare.2 I all hovudsak er dej fire forste grensene så rette og korrekte som ein
kan vente på bakgrunn av innsamlingsarbeidet.
Det siste fenomenet — intervokalisk ludden d <å «i et naevnevxrdigt antal
ord under ligedannelse» — er, som ein vii forstå, noko subjektivt definert.
Men at fenomenet er klart austtrondsk, som vist her, er sikkert nok. At det
tapar seg raskt når ein kjem opp i Gauldalen og swrleg Orkdalen, er tydeleg.3
Men at Larsen i og for seg skal ha nokon sakleg grunn tul å dra grensa mellom
Orkdal og Geitastranda, forstår eg ikkje. Eg tolkar det som han her meir
eller mindre mekanisk folgjer prestegjelds- og kommunegrensa.4
I kartfigur 3 har vi teikna hin Larsens femte tul niande grensesymbol, i
same rekkjefolgje som i originalen. Dei tre forste grensene markerer palataliseringsfenomen. Swrleg dej to forste — om palatalisering av rn og il etter
brotne vokalar — er interessante. Så vidt eg veit har ingen seinare umaka
seg med å leggje hin dette forholdet på kart. Når det tydelegvis interesserer
Larsen så sterkt, må det vel korna av hans arbeid med sortrondske dialektar, forst og fremst Selbumålet, der depalataliseringar av typen bk//u
(f. obl. oas.) > [bo:‘/e] og [bo`l:e], bjgrn (m.) > [bo:n] og [bon:] er vanlege.3
1 Larsen

1885: 42-43 og 48.
Jfr. Kjell Venås: Sterke verb i norske målfore. Oslo 1967.
3 Men jfr. eit kvinnenamn. som Jåddå i Meldal. Sjå elles Stemshaug: Meldalsmålet
(Meldalsboka bd. I). Orkanger 1968: 416.
4 Geitastranda vart skilt ut som eige herad (frå Borsa) i 1905 og slått saman med
Orkdal frå 1964. Mine kommentar byggjer, ved sida av dialektkunnskap, på kjerinskap
tul slakter og inngifteforhold mellom Geitastranda og Orkdal, jfr. t. d. bygdeboker som
Anders Skrondal: Orkdalsboka, bd. III—IV. Orkanger 1966-68.
5 Amund B. Larsen: Oplysninger om Dialekter i Selbu og Guldalen. Det kgl. norske
Vidsk. Selsk. Skrifter 1881.
Her er rett nok dette palataliseringsforholdet berre drofta i forbifarten, men Larsens
dome viser at han er fullstendig klar over fenomenet (jfr t. d. s. 33, mrk. og s. 34, teksten).
Larsen 1885: 101-2.
(Det bor kanskje nemnast at i dag ser formene med lang konsonant ut tul å vera dej
mest vanlege.)
2
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Amund B. Larsens tredje palataliseringsgrense avgrensar områda med og
utan palatalisering i trykklett stav-ing. Larsens diffuse kartsymbolforklaring
viser nok at det har vore vanskeleg for han å få variasjonane i den trykklette
palataliseringa med på kart — slik som det ög tvillaust har vore vanskeleg
å få pålitande opplysningar om det frå dej områda der dej har slik palatalisering avgrensa t. d. etter hogre, fremre vokal, altså typen [so:`?i4.1 m. sg.
b. f., [hu'rugl m. sg. ub. f., motsett [gu:‘tan] m. pl. b. f. Det er difor berre
rimelag at ein her finn feilar i detalj ane, som t. d. at Meråker og Indre Namdal
kjem utanom «trykklettpalataliseringsgrensa». Men vi skal og merke oss at
denne grensa er mest korrekt ved munningen av Trondheimsfjorden, ho
folgjer fjorden og Trondheimsleia.1 Her har t. d. Hallfrid Christiansen vel
60 år seinare mykje feil på sitt målforekart over palatalisering i norsk.2
Christiansens grensedraging har gått att heilt til det siste.3 Når ho har
denne nokså store feilen, i motsetning til Larsens mest noyaktige, korrekte
kartlegging, så må det vera rett å slå fast at Larsens kart har vore ukjent
for henne.
Larsens kartgrenser nr. 8 og 9 viser utbreiinga av monoftongeringa i
trondsk. Ut frå sine foresetnader er desse grensene heilt korrekte bortsett frå
gamle Skaun kommune (Borseskogn på grunnlagskartet) som hos Larsen har
vorte fort til fulldiftongområda medan ein der i roynda har systemet ei > [el,
efy > [0.1 og au> [vu]. Det er interessant å sjå at Larsen berre reknar den
gamle monoftongeringa som fullgod diftongsamandraging. Dette samsvarar
ög med hans skrifter om trondermål i 1880-åra.4 Dej områda med yngre
monoftongering, som t. d. Indre Nordmore og Frosta synest han «ikke kan
regnes til de diftonglose. Efter min mening er det nemlig noget, der i det
store taget horer hele stiftet til, at diftong, hvorpå konsonant folger, ikke er
af samme beskaffenhed, som den der sondenfjelds er almindelig; «diftongens
glidelyd», dens sidste del med den trangere artikulasjon, har ikke så sterkt
eftertryk og ikke så stor relativ del i hele diftongens lxngde, som den almindelig har sondenfjelds, og som den også har i disse samme dialekter, når
den står i utlyd.»5 Men rett etter slår han fast at «i Surendalen [dvs. Surnadal
på Indre Nordmore] har man omtr. som almindelig brei, /boy, clau; men foran
konsonant har jeg ikke vret istand til at hore noget af glidelyden; jeg horte
1 Heile noverande Agdenes kommune manglar i dag palatalisering i trykklett staving
og har venteleg gjort det i slutten av forre humireåret bg. I tillegg manglar ytre delar
av noverande Snillfjord kommune slik palatalisering.
2 Hallfrid Christiansen i Norske målforekart. (Utgjeve av Norsk målforearkiv,
Oslo. Utan år.)
3 Slik t. d. Botolv Helleland og Eric Papazian: «Oss sej oss, oss», Oslo 1973, kart 8
(Palatalisering av dentaler), Martin Skjekkeland: Målfore og skriftmål. Oslo 1977,
s. 142.
4 Larsen 1881: 33, Larsen 1885: 80-82.
5 Larsen 1885: 81.
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kun enkelt vokal, dog ikke noget sammendragingsprodukt, men ål, der
lignede forste led af diftongen, sådan som den var i brei, hoy, dau, hvilket er
en meget bredere lyd end den, man har i Selbu og Storen etc.»' Her er det
monoftongeringsproduktet som fullstendig har forvirra Larsen: Han både
konstaterer einskildvokal og benektar diftongsamandraging (i ord som feit
og blaut, adj.)! Målforekartet hans avspeglar såleis bene tesen hans om at
ein i nordmorsk og inntrondsk dkke [har] noget sammendragingsprodukt».
For oss som har fonemteoretisk bakgrunn, kan kanskje Larsens slutning
her synast lett absurd. Det han eigenleg seier, er at /ei/ realisert som t. d.
[e] i utlyd har allofonen [v] framfor konsonant. Og det er i og for seg ikkje
så merkeleg isolert sett. Det er forst når ein veit at «allofonen» [Q:] i roynda
i desse målfora er (eller har vore) fonemet /Q:/ at analysen blir tvilsam.
Ved ej samla vurdering av Larsens kart må det seiast han har med dej
fleste sentrale fenomen som skapar målforeskilnad innafor bispedommet:
jamning, palatalisering, monoftongering, ymse fonetiske og morfemiske forhold
i verbalboyinga. Det er likevel to ting han ikkje har med, ting som er gjennomgripande nok. For det forste er det apokopen, for det andre den tjukke
1-en. Om vi har lov å dille sporsmålet kvi or desse fenomena manglar — det
er grenser for kor mange symbol ein kan leggje inn på eit kart ög — eller
kvifor andre fenomen har syntest meir interessante for Larsen, så kan vi berre
gje eit usikkert svar. Heller ikkje er det noka swrleg hjelp å gå tul hans
trondskspråklege avhandlingar.
Det er mogleg at Larsen med sitt målforekart har vilja konsentrere seg om
aust/vest-relasjonen, kanskje delvis og nord/sor-relasjonen i trondermåla.
Her er det vi har dej store målforeskilnadene i trondsk. Å dra inn apokopen
ville bene gjera biletet meir uryddig ved å skilje ut eit område i SelbuTydal og Ovre Gauldal, og dessutan med ein gradvis overgang område på
midtre og vestre Nordmore, pluss Romsdal som Larsen tydeleg har rekna
utafor jamvektsområdet heilt og fullt. Apokopen av linne maskulina i
Inntrondelag gjer biletet enda meir forvirrande.2
Det same resonnementet kan kanskje brukast når det gjeld tjukk 1. Helle
bispedommet har denne lyden, så reint fonetisk er han difor lite merkeleg i
vår samanheng. Det er forst når ein set lyden inn i ein lydhistorisk og geografisk samanheng at han blir interessant, for ikkje å seie problematisk.
Romsdal og mesteparten av Nordmore manglar g/ <gno. rå. Det same gjer
den såkalla midtre delen av dalane i Sor-Trondelag, fenomenet går som ein

1 Larsen be. eit. For ej fullstendigare behandling av den yngre trondske monoftongeringa sjå Arnold Dalen: Nyare monoftongeringstendensar i Inntrondelag. Artikkel i »Mål og namn». Heidersskrift tul Olav T. Beito. Oslo 1971, s. 39 if.
2 Sjå Arnold Dalens kart i Dalen og Stemshaug: Trondermål. Oslo 1972, s. 12. —
Larsen har Og kjent området i Inntrondelag med apokope av linne maskulina. (Larsen
1885: 104.)
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kile opp i Selbu.1 Isoglossen for 3/ <rö ville såleis korna til å bryte radikalt
med alle dej andre symbola Larsen har lagt inri på kartet sitt. Og han ville
berre fortukle Larsens overordna synspunkt om framstilling av «slxgtskabsforhold».
At slutninga vår om apokopen og tjuldr / kan vera rett, synest det å gå
fram av andre forhold med dette kartet, og andre ting ved Larsens produksjon. Det er nemleg sterke indisia for at kartet kanskje forst og fremst
er laga av pedagogiske omsyn. At det er datert i mai 1887 — året etter at
«Oversigt over de trondhjemske dialekters slxgtskabsforhold» var utgjeven
— kan åg tyde på det.2
Forholdet ved det eldste prenta, norske målforekartet, «Oversigtskart
over visse dialektfxnomeners udbredelse i Kristianssands stift», peikar i
same lei som forholda ved kartet vårt. Også målforekartet frå Telemark,
Agder og Rogaland (Kristianssands stift) er laga av Amund B. Larsen. Det
vart lagt fram til prenting i september 1892 og prenta i desember same året.3
Dette er innpå to år etter at markarbeidet 'var avslutta og resultata delvis
publiserte.4 I det heile er parallellen til det forste målforekartet Larsen laga,
klar og tydeleg.
I ein medfolgjande tekst til kartet frå Kristianssands stift forklarar Larsen
korleis det har vorte til: «Nxrvwrende sprogkart fremkommer som supplement til min reiseberetning i Univ.- og skoleannaler 5te og 6te årgang;
en vfflsentlig hensigt med det er at pre det muligt også for den, der
beser indberetningen uden at vxre kendt i stiftet, at forstå den geografiske
sammenhxng ved sprogudviklingen. Desuden skal det også, anskueligere end
det kand ske ved ord, afmale stiftets sproglige tilstande ved at vise begrxnsningen for endel eksempelvis valgte sprogforhold. Jeg har hertil segt at
vwlge dels fxnomener, som kan antages at belyse bygdemålenes slwgtskabsgrad, dels sådanne, som kan vise deres standpunkt med hensyn til modernisering.»5 Det ligg rir å tru at dette har vore programmet og foremålet med
det noko eldre målforekartet over Trondhjems stift.
Eit heilt sikkert bevis for at det i hovudsak er slik, finn eg i korrespondansen mellom Larsen og DKNVS i samband med utgjevinga av «Oversigt over
de trondhjemske dialekters slaegtskabsforhold». Forst° delen av manuskrip-

1 Op.

eit. s. 17.
I Direktionens Aarsberetning (for DKNVS) for 1886 (underskriven i april i 1887)
går det fram at Larsens avhandling var prenta i 1886. Det vanlege er å oppgje prenteåret til 1885, slik som alle bibliografiar har det.
8 Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1892. No. 9.
4 «Indberetning fra adjunkt Amund B. Larsen om reiser foretagne med offentligt
stipendium i årene 1888-90 for at studere bygdemålene i Kristianssands stift». Universitets- og skoleannaler. Ny rekke 1890 og 1891.
5 Larsen 1892: 3.
2
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tet til «den forste virkelige dialektmonografi innenfor norsk» som D. A. Seip
kallar denne avhandlinga,1 vart oppoversendt frå Arendal 8. april 1886. Men
alt i slutten av februar same året hadde Larsen bede DKNVS om å prente
avhandlinga.2 I vedtaket som direksjonen for selskapet da gjer, står det
mellom anna mot slutten at
«Hr. Larsen har i en Skrivelse til Adj. Lossius, der er bleven mig [dvs. sekretwren, Richter] meddelt, udtalt Onskeligheden af at hans Afhandling
kunde ledsages af 3-4 Sprogkarter; men da han intet meddeler om Omkostningerne ved Trykningen af disse, vil det i hvert fald i saa Henseende vxre
nodvendigt at indhente nxrmere Oplysninger.
Jeg tillader mig saaledes at foreslaa, at Sekretxren bemyndiges til at
meddele Hr. Larsen, at Direktionen modtager hans Tilbud, hvad Afhandlingen angaar, og at indhente noiere Oplysninger angaaende Omkostningerne
ved Trykningen af Karterne.»3
Det er interessant å slå fast at DKNVS — etter arkivet å dome i alle fall
— i forste omgang ikkje har fått svar på denne forespurnaden, som vi må gå
ut frå vart send. Heller ikkje da Amund B. Larsen sende forste delen av
manuskriptet 8. april 1886 nemner han eventuelle målforekart.4 Dette tolkar
eg slik at kartet rett og slett ikkje var utarbeidd enno, kanskje knapt nok
påbyrja. Forst da Larsen sender andre delen av avhandlinga 20. april kommenterer han utarbeidinga av målforekartet: «Jeg arbeider med kartet, da
det er meget instruktivt for mig selv, men formodentlig vii det blive forxret
til videnskabsselskabets manuskriptsamling, uden at udgives. Den udstyrsmåde, som jeg i min forste uskyldighed havde tnkt på, som den onskeligste, kommer ialfald på en ca 180 kroner; muligens kunde noget gores ved
et kart uden navne, med bare elve og forskelligt brudte linjer.»5
Dette tolkar eg alt i alt som målforekartet er eit attåtarbeid, noko som
kjem i tillegg til utarbeidinga av sjolve avhandlinga, trass i at resultatet «er
meget instruktivt» for Larsen. I same lei synest g dej &fina som skal
illustrere jamvekt og jamning, peike (dei «definerer» Namdalen til vesttrondsk, sjå s. 177-8). Eg meiner med andre ord at Larsen knapt har nytta
noko «målforekartografisk» resonnement i arbeidet sitt med sjolve avhandlinga. Også oversendingsbrevet med målforekartet i mai 1887 synest eg stor
denne oppfatninga.6 Vi siterer det her in extenso:

D. A. Seip i Norsk biografisk leksikon bd VIII, s. 196.
Brev frå A. B. Larsen til DKNVS 24. februar 1886, journalnr. 31 for 1886.
3 Voterings-Protokol for Det kgl. norske Videnskabers Selskabs Direktion. Marta
2den [1886].
— Eg har dessverre ikkje greidd å spore opp Larsens brev til Lossius.
4 Brev frå Amund B. Larsen i DKNVS's arkiv. Journalnr. 55 for 1886.
5 Brev frå Amund B. Larsen i DKNVS's arkiv. Journalnr. 56 for 1886.
6 Brev frå Amund B. Larsen i DKNVS's arkiv. Journalnr. 94 for 1887.
2
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Arendal 11/5 87
Hr. adj. J. Richter!
Adresseret til Dem medfolger her et dialektkort for Trondhjems stift, således
som der egentlig burde have ledsaget afhandlingen fra i sommer. Ved den geogr.
opmålings liberalitet fik jeg endelig i vinter et antal trykte korter til at male på og
har sendt nogle eksennplarer til folk der har den slags interesser. At tilstille
vidensk.-selskabet (St var mig da en pligt, dels fordi jeg skylder det, at jeg har
fået anledning til at tale, og dels fordi et ekspl. der på salva åstedet kan give
anledning til, at det, jeg efter ofte usikker hjemmel har troet at kunne fremsxtte,
kan blive noiagtigere udredet eller berigtiget.
Med venlig hilsen
Deras forb.
Amund B. Larsen

Sjolv om altså målforekartet for Larsen tydelegvis ikkje har vore det
primxre, og sjolv om ein heller ikkje i hans skrifter frå denne perioden kan
spore det vi kan kalle onitiforekartografiske» resonnement, så er mykje av
hans program merkt av mål, oregeograliske tankar. Dette merkar vi alt under
utarbeidinga av «Oplysninger om Dialekter i Selbu og Guldalen» i 1881: «Og
iswr er det bleven aabenbart, at der er en Mangel og et Savn ved de
andre historiske Videnskaber, som maa fyldes ved at anvende Fonetikken
paa Dialekterne. Thi ligesom man studerer Plantegeografi og dernst af
Veeksternes Udbredelse drager Slutninger om deres Indvandring og Forholdene under den, paa samme Maade trxnges der ogsaa Geografi for Ordene
og deres Anvendelse, Lydene og deres Forekomst i Sprogstoffet.»1 — Dette
er sjolvsagt og på sitt vis eit junggrammatisk program, diktert av tankane i
kjolvatnet til den nye språkvitskaplege retninga slik ho kjem til Norden på
denne tida. Amund B. Larsen blir likevel ingen einvis tilhengjar av det
junggrammatiske synet, og den sterke målforegeografiske interessa hans må
vurderast på denne bakgrunnen.
Å plassere Larsens målforegeografiske arbeid inn i samtida er etter mitt
skjonn ikkje så enkelt: Kor mykje har han fått frå europeisk språkvitskapleg diskusjon, og kor mykje har han soge av eige bryst? Ingeborg Hoff
poengterer originaliteten i Larsens arbeid når ho seier at «lenge fyre dej
franske målgeografane (J. Gillieron og fleire), som Larsen truleg heller ikkje
hadde nokon direkte kjennskap til, nyttar Larsen nokre av dej geografiske
tilhova i måla til uttyding av visse ovringar i målet.>>2 Også Sommerfelt
understrekar at han har «en merkelig originalitet og selvstendighet i sin
tenkning».3 Begge har vel mykje rett i dette, men det synest meg rart om
1 Larsen 1881: 31.
2 Ingeborg Hoff: «Amund B. Larsen. Eit hundradårsminne». Svenska Landsmål och
Svensk Folkliv 1950, s. 12.
3 Alf Sommerfelt: «Amund B. Larsen som generell språkforsker. Sognemålene.» Maal
og Minne 1949-50, s. 37.
— Vi kunne lett ha mangedobla utsegnene om Larsens originalitet. (Sjå t. d. R.
Iversen i AFNF XLV, s. 303.)
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Strindbergs kart over nemninger for nyckelpiga.

ikkje Larsen t. d. skulle ha kjent tul det store ordgeografiske arbeidet som
vart sett i gang under leiing av Wenker i Tyskland mot slutten av 1870-åra.'
Eg trur nok det er mogleg å få sikrare grunn under Mene når vi skal tolke
Larsens tidlege målforekartografiske arbeid. Såleis peikar Larsens kartsymbol, hans bruk av heildregne, kolorerte grenseliner, direkte mot tysk målforekartografisk teknikk (jfr. Wenkers kart frå 1881) — som i så måte er
sterkt ulik den franske «punktteknikken». Ved midten av 1880-åra måtte det
naturleg nok helst bli slik, det fanst kort og godt herre eit par publiserte
franske dialektkart han kunne ta monster av.2 Inntrykket vårt av tysk,

1 Georg Wenkers forste dialektkart (6 kartblad) vart utgjevne i 1881, som forste
heftet av «Sprachatlas von Nord- und Mitteldeutschland». Strassburg 1881.
2 Tidsskriftet La revue patois byrja såleis forst åkomma i 1887. (Dej forste årgangane
har forresten få målforekart.) Charles Joret: Le Patois Normand (Paris 1883) brukar
eigenleg «tysk» metode. Men kartet i hans avhandling er ikkje kolorert.
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men ikkje fransk, påverknad blir forsterka når vi også elles må gå ut frå at
norsk målforegransking var influert av Wenkers arbeid på denne tida.'
I ein nordisk samanheng er Amund B. Larsen tidleg ute med sine målforekart — og altså enda tidlegare enn ein har trudd for.2 I vårt land er han
visstnok den einaste som for alvor puslar med slike ting for hundreårsskiftet.
Men både i Danmark og Sverige var det fleire som laga målforekart mot
slutten av hundreåret.3 Med eitt einaste urntak kjem likevel alle kjende
nordiske målforekart etter Larsens «Oversigtskart over visse dialekteiendommeligheders udbredelse i Trondhjems stift» frå 1887.4 Dette einslege
unntaket er diktaren August Strindbergs kart over insektnamn for nyckelpiga (Coccinella septempunktata) frå 1882.5 Vi ser da bort frå Adolf Noreens
«Karta över dalmålets område» frå 1881, som er eit målforeområdekart —
Älfdalsmål, Moramål, Orsamål.6 Det same gjeld dej aller eldste språkkarta
vi kjenner frå nordisk målområde, Allens fire kart over sonderjysk i Slesvig.
Dej vart prenta i 1858.7 — Larsen har ved eit seinare hove kommentert det
vi her kallar målforeområdekart på folgjande måte: «Et kart av den ... art
kan vare tilstrakkeligt, hvor man har at fremstille anerkendte etnologiske
enheder af en eller anden grad — f. eks, dansk, frisisk og nedertysk — efter
deres territoriale fordeling, for praktiske eller mindre rent sprogvidenskabelige interessers skyld. For sprogvidenskaben selv er et sådant kart af mindre
vasentlig betydning, medens et, der giver granser for det enkelte fanomen,
kan vare til stor direkte nytte. Som bekendt afmaler en rakkefolge af dialekter ofte de udviklingstrin, som den langst fremskredne af dem har gennemgået, og beliggenheden, som jo altid sees klarest på et kart, kan således
ofte forklare fanomenets vasen og tilvarelse; men dette sker kun for det
enkelt e f anom e ns vedkommende, dialekterne står jo ikke i det forhold til
1 Her klöver det t. d. å jamfore dej 40 korte, enkle setningane i Wenkers sporjeliste
frå 1876 (t. d. spörsmål nr. 23 «Wir sind milde und haben Durst») med tilsvarande
spörsmål som vi finn spreidde i Johan Storms «Kortere ordliste». Og Storm var i 1880åra Amund B. Larsens gode hjelpar og delvis medhjelpar (sjå note 1, s. 177).
2 Jfr. t. d. Ingeborg Hoff som seier at «Oversigtskart over visse dialektfamomeners
udbredelse i Kristianssands stift» frå 1892 «er vårt fyrste målforekart» — naturleg nok
etter det som for tretti år sidan var kjent om den tidlegaste norske målforekartografien..
Op. eit. s. 17. Seips formulering i Norsk biografisk leksikon bd VIII s. 197 er meir avgrensa og korrekt når han seier at Larsen «gav ut det förste dialektkart i Norge». (Det
må vera prentefeil når Hoff gjev opp 1894 som publiseringsår.)
3 Jfr. Gertrud Pettersson, Christer Platzack: översikt över svenska dialektkartor.
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie D, Meddelanden Nr. 11. Lund 1976.
4 På forespurnad til dej svenske og danske målferearkiva i januar 1979 blir det opplyst at ein ikkje der kjenner til eventuelle kartmanus eldre enn 1887.
5 August Strindberg: Svenska folket. Stockholm 1882, s. 17.
6 Svenska landsmål och svenskt folkliv bd IV, vedlegg s. 23. Det same gjeld og
Billings kart over Åsbomål-området frå 1889. Op. cit. bd. X. 2, vedlegg, s. 264.
7 C. F. Allen: Det danske Sprogs Historie i Hertugdomrnet Slesvig eller Sönderjylland. II. Kebenhavn 1858.
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hinanden, at den ene forklarer den anden i alt. Bortseet fra, at denne fremstillingsmåde er vidtloftigere og således kostbarere, kan etnologien også
vare vel tjent med den.»
Strindbergs kart (sjå illustrasjonen s. 186) er eit klart ordgeografisk kart,
jamvel om det for han sjolv primxrt var «ett etnografiskt experiment».2 Av
kartforklaringa (og i Strindbergs eigne kommentar) går det tydeleg fram at
originalen har vore i fargar. Denne sterke, ja, i mange tilfelle unodvendige og
overdrivne koloreringsteknikken må vel i mange tilfelle forklarast ut frå
tradisjon meir enn naudsynte pedagogiske eller estetiske årsaker. Ved sida
av Strindberg har både Allen og Noreen, såvel som Larsen, Billing, Bennike
og Kristensen dette karakteristiske draget ved karta sine. I Danmark
merkar ein den fargeglade, fordyrande tradisjonen lenge, jfr. dei fleste av
Brondum-Nielsens målforekart.3 Eit anna sams drag ved dei ticllegaste nordiske målforekarta er avgrensing av område med sams språklege fenomen,
anten ved områdekolorering eller ved grensedraging (isoglossar), eventuelt
ved ein kombinasjon av desse to måtane. Denne teknikken har av Ernst W.
Selmer vorte karakterisert som oterritorial-syntetisk», og han er tydeleg
tyskpåverka.4
Larsens tidlegaste målforekart foyer seg vakkert inn i dette biletet. Spesielt, ja, nybrottsarbeid blir det forst når ein ser kva fenomen han teiknar
kart over, når og kvar det skjer: Larsens kart er, så langt vi i dag veit,
Nordens eldste målforekart over fenomen frå lyd- eller formloera. I ein målforekartografisk samanheng blir såleis Amund B. Larsen ein foregangsmann
i Norden, men det er knapt grunnlag for å hevde at han på dette feltet var
noko sxrleg original i ein storre internasjonal samanheng.

Summary
The well-known Norwegian dialect scholar Amund B. Larsen prepared in 1887
a map showing a number of phonetic phenomena from central Norway (the
diocese of Nidaros, earlier the diocese of Trondhjem). This map, which is the
first dialect map of its kind in Scandinavia, is published here for the first time,
on three map-sheets. The most important phenomena included by Larsen are
vowel balance and metaphony, palatalisation and monophthongisation. His
1 Arkiv

för nordisk filologi bd XVI, s. 101 (Lund 1900).
Strindberg 1882: 15.
8 Johs. Brondum-Nielsen: Dialekter og dialektforskning. Kobenhavn 1927.
4 Ernst W. Selmer i Norsk geografisk tidsskrift bd I, s. 447 (Oslo 1927). — Etter
hundreårsskiftet brukar Hans Boss denne teknikken i forste heftet av »Norske bygdemaal» (Videnskabs-Selskabets Skrifter. II. Hist.-Filos. Klasse 1905. No. 2). Christiania
1905. Jfr. ög Oskar Bandle: Dialektkartor och karteringsmetoder (Dialektkonferens
1978. Göteborg 1978.), s. 122 ff.
2
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dividing lines are often more correct than those of later seholars who have
mapped out these phenomena.
There is much to suggest that Larsen's map of 1887 is more suitable as a
support and aid to memory in dialect geography rather than for use in dialect
geography discussions. It may also have had pedagogical aims as had the first
printed Norwegian dialect map of 1892. The technique used is colouring of the
various areas and symbols for dividing lines (isoglosses). This territorial-synthetic
method of presenting distribution of dialectal phenomena can best be compared
to the early German dialect geography works (Wenker). Seen in this way,
Larsen is a pioneer in Scandinavia in this field, but hardly very original in a
larger international context.

Jan Utas' manuskript
»Gammalsvenskby-dialekten»
En kort presentation
Av Erik Olof Bergfors

Till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) överlämnades som
deposition den 10 april 1979 ett manuskript med titeln Gammalsvenskbydialekten: ordförråd, böjningar — som den talades strax före den ryska revolutionen. En kartläggning och investering av dialektens ordförråd sammanställd
av Jan Utas och omfattande sammanlagt 4 566 sidor. Depositionshandlingen
innehåller följande bestämmelser om materialets utnyttjande och om giltighetstiden: »Under den tid som manuskriptet är deponerat i arkivet får det
inte publiceras i sin helhet eller i längre, sammanhängande utdrag utan
tillstånd av undertecknade. Manuskriptet får dock utlånas enligt de regler
som gäller för arkivets övriga handlingar och citeras med angivande av
källan. Dessa bestämmelser gäller till och med utgången av år 1989. Om
dessförinnan ny överenskommelse ej träffas, övergår manuskriptet i arkivets ägo.» Handlingen är undertecknad av Bo Utas, Köpenhamn, och
Gudrun Utas, Uppsala.
Manuskriptets innehåll och uppställning framgår av en översikt gjord
av Bo Utas. Denna meddelas här i en något förkortad och i vissa formuleringar ändrad version:
PÄRM Ta.
Förord, paginerat 1-6.
Inledning.
Estlandstiden, pag. 1-9.
Rysslandstiden — och ryskan, pag. 9-19.
(II) Lånord i gammalsvenskbymålet, pag. 1-18,20-21.
Avsnitten Förord och Inledning, A, B och (II), finns också i utskrift på
maskin, pag. 1-38.
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Beteckningar.
Uttal, pag. 1-24.
1. Frekvensangivelser efter ord (dvs. förkortningar angivande ords
frekvens), pag. 24.
Källangivelser (dvs, uppgifter om långivande språk, ordens användningsområden m. m.), pag. 25.
Tidsangivelser (lånords ålder i dialekten), pag. 25.
Grammatiska förkortningar, pag. 25.
Sagesmän/källor, pag. 26.
Uppställning, pag. 1-8 (dubblerade: pag. 7-8).
Om ordklasserna, pag. 1-16 (dubblerade: pag. 1-2) — avsnittet är oavslutat
och endast delvis renskrivet.
(Förord, Inledning, etc., sammanlagt 100 sidor.)
Ordlista (orden är ej upptagna i absolut bokstavsordning utan står i grupper
under huvuduppslagsord).
A-fä(r)d, pag. 1-748.
PÄRM Ib.
Ordlista: fä(r)d-hö, pag. 489-912 (pagineringen sammanfaller för sidorna
489-748 med PÄRM Ta; detta beror på att JU i sin omarbetning av
materialet bara hann till ordet fäsjvonne(n)der, PÄRM Ta: pag. 748;
fortsättning därefter följer på slutet av sid. 490 i PÄRM Ib).
PÄRM II.
Ordlista: I-P, pag. 913-2092.
PÄRM III.
Ordlista: R-S, pag. 2093-2878.
PÄRM IV.
Ordlista: T-ö, pag. 2879-3680.
(Ordlistan A-ö: pag. 1-748, 490-3680, sammanlagt 3 939 sidor.)
PÄRM V.
Ordlista: A-fä(r)d, pag. 1-488 (äldre version, för omarbetad version, se
PÄRM la).
Jan Utas (f. 8/11 eller egentligen enligt »gamla stilen» 26/10 1905, d. 13/5
1976) var knappt 24 år vid gammalsvenskbybornas ankomst till Sverige
sommaren 1929. Efter utbildning till folkskollärare tjänstgjorde han som
sådan, längsta tiden i Björklinge norr om Uppsala, fram till pensioneringen
1969. Hans starka intresse för hembyn i Ukraina kom till uttryck i boken
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Svenskbyborna (1959).1 Efter pensioneringen 1969 började han arbeta på en
inventering av målet i byn. Enligt egen uppgift lade han ner 25 000-30 000
arbetstimmar på detta arbete, som inte var helt avslutat vid hans bortgång.
(Beträffande oavslutat parti och ej fullbordad bearbetning av ordsamlingen
se ovanstående översikt.)
I förordet till sitt manuskript meddelar Utas fakta om sitt arbete och
ger en hel del synpunkter på det. Han anser bl. a. att en inventering av
målet skulle ha gjorts nere i byn före flyttningen och ha utförts av ett
arbetslag. Som omständigheterna blivit har han i stort sett varit nödsakad
att lita till sitt eget minne av det språk som han talade i sin ungdom. Han
fruktade vid arbetets början att det skulle bli svårt för honom att komma
ihåg orden, eftersom han inte talat målet på över fyrtio år, men han menar
att det gått bättre än han väntat sig. Däremot har han avstått från att ge
en syntaktisk översikt, eftersom han funnit att det är vida svårare att erinra
sig satsbildning och konstruktion än ordförråd. Han hänvisar beträffande
syntaktiska förhållanden till ett material som Kristina Knutas överlämnat
till ULMA. (Pärm Ta. Ordlista s. 2. — Om Kristina Knutas' material se
nedan.) Helt på egen hand har han emellertid inte arbetat. Av en meddelad
lista på sagesmän och källor framgår att han stött sig på muntliga upplysningar från sin far Andreas Andreasson Utas, från Andreas Buskas och
från Teodor Tollefors (Annas) och dennes hustru Emma, född Hoas. Andreas
Simonsson Hoas och Kristina Knutas har han kunnat lyssna till genom
inspelningar. Han hänvisar också till tryckta framställningar av Anton
Karlgren och Nils Tiberg (se nedan). Som särskilt betydelsefull, framför allt
som incitament till att påbörja arbetet, betraktar han en samling rymmande drygt tusen ord som han fått ärva från sin vän John S. Hoas i
Vancouver.
Den historiska delen beskriver utvecklingen från den medeltida bosättningen på Dagö fram till förflyttningen till Ukraina 1781 samt byns öden
under tsartiden, revolutionen och tiden efter denna. Den utgör ett koncentrat av framställningen i Svenskbyborna (jfr också Karlgren 1924-40:
3-18) men är särskilt inriktad på att klargöra de språkliga kontakterna.
Detta avsnitt får ses som en förberedelse för den fortsatta framställningen,
där lånorden från skilda språk behandlas, från rikssvenska, ryska, ukrainska,
tyska, estniska, jiddisch, tatariska, georgiska, armeniska och tjerkessiska.
I avsnittet om uttalet redogör Utas för sin ljudbeteckning. Denna har
han själv konstruerat med den vanliga stavningen som grund. Problemet
har varit att finna ett system som är lämpligt inte bara för uttalet av dialektorden utan även av lånorden ur de ovannämnda språken. Redogörelsen
är mycket ingående och rikligt försedd med exempel.
1 En minnesruna över Jan Utas, författad av docent Edvin Lagman, finns att läsa
i estlandssvenskarnas tidskrift Kustbon, december 1976.
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Utas tycks från början inte ha tänkt sig att utarbeta någon beskrivning
av formläran, »då språkmännen väl har sagt det mesta i ämnet». Han har
emellertid skrivit en skissartad framställning med rubriken »Om ordklasserna», som föreligger i ett icke avslutat koncept, och motiverar detta
bl. a. med att han med sin kännedom om målet i praktiskt bruk kan komplettera och i någon del rätta språkvetenskapsmännens framställning.
Ordlistan löper från A till Ö. För dess uppställning ger Utas en ingående
redogörelse. Huvudprinciperna är följande. Han har inte följt den i dialektordböcker vanliga ordningen med riksspråkliga eller efter riksspråkliga
normer konstruerade uppslagsord. Orden är i stället uppställda efter sitt
dialektala uttal enligt ett system som leder till att den alfabetiska ordningen följs i stort sett men ibland måste brytas. (Jfr ovanstående översikt.)
Att riksspråkliga uppslagsord saknas medför att ett ord som baka måste
sökas på den plats som det får på grund av sitt uttal böka (= JU:s ljudbeteckning). Detta leder till svårigheter för den som inte känner dialekten. Så
vitt jag kan se har Utas försökt uppväga detta genom att göra hänvisningar.
Utas ägnar stor uppmärksamhet åt lånorden. I ett omfattande avsnitt
av inledningen redogör han för språksituationen och för de olika kontakter
under olika skeden som lett till att ord från omgivande språk kommit in i
byns mål. I ordsamlingarna förs lånorden upp som synonymer, och det
anges från vilket språk de kommit, vilken frekvens de hade och vid vilken
ungefärlig tid de lånats in. Framställningen om lånorden i inledningen och
den utförliga redovisningen i ordsamlingarna är uttryck för en strävan att
klart och fylligt teckna den flerspråkiga situation som rådde i Gammalsvenskby. Någon fullständig motsvarighet till detta finns inte i det övriga
materialet från byn.
Det synes vara lämpligt att i detta sammanhang i korthet nämna det
material rörande gammalsvenskbymålet som hittills varit tillgängligt för
forskningen.
Anton Karlgren, Gammalsvenskby. Land ock folk skrevs år 1906 efter ett
besök som Karlgren som ung student avlade i Gammalsvenskby december
1905—januari 1906. Den var avsedd att utgöra inledningen till en avhandling om gammalsvenskbymålet, som huvudsakligen skulle bestå av ett
lexikon över dialekten, av vilket avsnittet A—R samtidigt lämnades in.
Verket har följande avdelningar: Historik, Svenskby ock dess omgivningar,
Klimat ock sanitära förhållanden, Näringar, Folket, Hemlivet, Kommun,
kyrka ock skola, Livets ock årets högtider, Folklore. Till detta är fogat ett
Efterord, författat av Nils Tiberg 1929, i vilket redogörs för den fortsatta
insamlingen av material rörande Gammalsvenskby och åtta fotografier
från byn publiceras med kommentarer. Arbetet är utgivet i Svenska landsmål. B. 27 (1924-40).
Anton Karlgren, Gammalsvenskby. Uttal och böjning i gammalsvenskbymålet skrevs också år 1906 och var avsett att ingå i den ovannämnda av13 — 782471 Sv. Landsmål 1978
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handlingen. Arbetet har utgivits av Nils Tiberg, som försett det med förord
och kommenterande noter. Det är utgivet i Svenska landsmål. B. 56 (1953).
Anton Karlgrens ordsamling från 1906 förvaras i ULMA (acc.-nr 25555
fol.). Under Tibergs genomgång av den och genom hans 50-åriga insamlingsverksamhet i övrigt har arkivets svenskbymaterial kompletterats med
rika samlingar, nedan antydda. — Excerperade delar av dessa samlingar
finns i Tibergs kortmanuskript till ULMA:s ordbok och i det estlandssvenska
ordregistret (16:o). Av Tibergs hand finns primäranteckningar (dialektpartier
med landsmålsalfabet, till större delen excerperade), ca 1 400 s. 8:o. Andra
texter upptecknade av Tiberg har utgivits och utges i läsvänlig men språkligt adekvat form. Från Kristina Knutas (1876-1958) har inkommit Brev
och meddelanden, som fyller 14 band (acc.-nr 4571), helt på ofördärvad
dialekt, helt genomgångna med henne; hennes grovbeteckning är noga
studerad. Genom mångårigt samarbete med svenskbybon John S. Hoas i
Canada har erhållits bl. a. en rikhaltig alfabetisk ordsamling — delvis med
sakuppgifter och teckningar — genealogiska sammanställningar samt
berättande traditionsmaterial av god halt, som är möjlig att pröva mot
arkivets övriga samlingar. — Genom Karlgrens, Kristina Knutas' och
John S. Hoas' omfattande samlingar belyses ortens genuina lånordssituation från skilda utgångspunkter av en skolad språkman (nordist och
slavist), en husmor och berest kvinna samt en utåtriktad livlig man. — Utgivet är av historikern-språkmannen Aleksander Lojt i samverkan med
Tiberg: Gammalsven,skbydokument — byns äldsta kyrkbok 1783-1873 och
en rysk mantalslängd från 1795. (Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs
Akademien. 31. 1958).1
Jan Utas har varit angelägen om att framhålla att han inte har språkvetenskaplig utbildning, och han är väl medveten om att detta kan ha lett
till vissa brister i utformningen av materialet. Men han har också känt att
han som språkutövare har haft en kännedom om språket, som en utifrån
kommande forskare aldrig skulle ha kunnat skaffa sig, och att han haft
skyldighet att förmedla sitt vetande till eftervärlden. Han har genom sitt
mångåriga, intensiva och av intresse och idealitet präglade arbete skapat
en samling som kommer att ge oss en mycket fullständigare kunskap om
gammalsvenskbymålet än vi tidigare haft. Den som vill studera detta mål
har rikt flödande källor i denna samling och de andra uppsatser och samlingar som nämns ovan.
I enlighet med den överenskommelse som träffats vid deponerandet av
Jan Utas' samling har ULMA överlämnat xerokopior av denna dels till
syskonen Utas, dels till Svenskbygården i Roma socken på Gotland.2
1 För

hjälp med sammanställningen av denna översikt tackar jag fil. dr Nils Tiberg.
Docent Bo Utas har i jubileumsskriften Svenskbyborna 50 hr i Sverige 1929-1979
(Visby 1979) publicerat en redogörelse för Jan Utas' samling och tillkomsten av denna
med titeln Jan Utas och Gammalsvenskby-ordboken.
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Summary
Jan Utas (1905-1976) was not quite 24 years old when he arrived in Sweden
in the summer of 1929 with the other villagers from Ganimalsvenskby on the
shores of the River Dnieper in southern Russia. Ile studied at teachers' training
college and worked as an elementary-school teaeher. After his retirenient in
1969, he began working on a dictionary of the dialect spoken in his native
village. At the time of his death the manuseript covered 4.566 closely-written
pages. This nianuscript has been deposited at the Institute of Dialect and
Folklore Research in Uppsala. Jan Utas' main source was his ovan recollection
of the language spoken in the village, but he has also made u,se of oral information from old villagers and from a collection of more than a thousand words
inherited from ene of his friends who emigrated to Canada. The manuscript
also contains a historical and grammatical introduction. The historical part
deals with the Swedish population on Dagö in the Baltic off the coast of Estonia,
with their removal from there to southern Russia in 1781 and with the fate of
the village from that time until 1929. In the grammatical part, Utas gives an
account of his phonetic system which he construeted himself on the basis of
normal spelling, and of the accidence of the dialect, a seetion that he did not
have time to finish. In the actual dictionary, the words are arranged according
to their dialeetal pronunciation. A great deal of attention is also paid to the
loan-words. In the introduction, Utas deseribes the multi-lingual character of
the village and its surroundings and the contaets which in different periods led
to the incorporation of words from many languages into the dialect of the village. The loan-words are listed as synonyms of the native words. The article
also presents other material concerning the Gaminalsvenskby dialect which is
accessible to seholars, either in print or in manuseript form at the Institute of
Dialect and Folklore Research.

Språkligt primärmaterial
i landsarkiven*
Av Hugo Karlsson

De svenska landsarkiven inrättades ursprungligen för att emottaga lokala
statliga civilmyndigheters arkivhandlingar, och depåfunktionen utgör fortfarande den ena av deras huvuduppgifter. Ett landsarkivs verksamhetsområde består av ett eller flera län. De arkivalier som skall överlämnas till
landsarkiv utgöres dels av existerande myndigheters äldre handlingar, dels
av upphörda myndigheters arkiv. Militära myndigheters arkivbestånd får
sin slutliga förvaring i krigsarkivet. Avlämningsskyldighet till landsarkiv
inträder för existerande myndigheter vart tionde år och avser i princip de
arkivalier som då är äldre än 100 år. Upphörd myndighets arkiv skall om
ej regeringen eller efter dess bemyndigande riksarkivet eller krigsarkivet
annorlunda föreskriver avlämnas inom tre månader efter verksamhetens
upphörande. Bl. a. på grund av sistnämnda bestämmelse finns hos landsarkiven ett stort material, som är yngre än 100 år. I den omfattning som är
möjlig må landsarkiv också som deposition eller gåva mottaga arkivhandlingar från kommunal myndighet eller enskild.1 Ordet arkiv har i detta sammanhang betydelsen 'bestånd av handlingar som organiskt uppvuxit som
följd av en arkivbildares verksamhet'. Dess motsats är samling, alltså ett
bestånd av handlingar utan organisk samhörighet, sammanförda från flera
olika håll enligt en godtyckligt vald princip (t. ex. med avseende på handlingarnas innehåll). Hos landsarkiven förvaras sålunda statliga arkiv, enskilda arkiv och samlingar samt i viss utsträckning kommunala arkiv. I detta
sammanhang må också nämnas de ganska omfattande bestånd av register
till delar av olika arkiv som upprättats vid landsarkiven. Särskilt stor omfattning har dessa register vid landsarkiven i Östersund och Göteborg.
Landsarkivets i Göteborg (GLA) verksamhetsområde omfattar Göte* Uppsatsen har tidigare i begränsad upplaga publicerats i Från arkiv och forskningsfält. Studier tillägnade landsarkivarien, fil. dr Gösta Lext 1977, Göteborg 1977,
s. 83-96. Några smärre ändringar av texten har vidtagits i här föreliggande version.
1 Allmän arkivstadga den 10 november 1961 (nr 590), Kungl. Maj:ts instruktion
för landsarkiven den 3 december 1965 (nr 743).
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borgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län. De statliga
arkiv som förvaras där och vid övriga landsarkiv kan uppdelas i några
huvudgrupper. En sådan är ecklesiastika arkiv (domkapitelsarkiv, kontraktsprostarkiv, kyrkoarkiv), en annan judiciella arkiv (t. ex. lagmansrättsarkiv,
domsago- och häradsrättsarkiv, rådhusrätters och magistraters arkiv,
kämnärsrätters arkiv m. fl.). En tredje och mycket omfattande grupp utgöres av de s. k. landsstatsarkiven. Med landsstaten avses den statliga lokala
civilförvaltningen, dvs, länsstyrelsen och dess underordnade myndigheter,
kronofogdar, häradsskrivare, länsmän och landsfiskaler. Bland övriga statliga arkiv, en stor och viktig grupp, må här endast nämnas bergmästarearkiv och skogskommissionernas arkiv. I den mån framställningen nedan
kommer att beröra kommunala och enskilda arkiv samt samlingar sker
exemplifiering vid vart enskilt ställe.
Enligt sin instruktion skall landsarkiv tillhandagå forskare med upplysningar om arkivhandlingar och i övrigt understödja vetenskaplig forskning. Som bekant äger också en omfattande forskningsverksamhet rum vid
de svenska landsarkiven. Siffrorna för antalet besökande forskare, antalet
framtagna volymer och antalet interurbanlån till forskare ligger årligen på
höga nivåer. Alldeles särskilt är detta fallet vid GLA, som av samtliga arkivinstitutioner i Sverige har den högsta frekvensen, åtminstone vad gäller
antalet forskarbesök och antalet framtagna volymer. Förhållandet kan illustreras med några siffror. År 1975 besöktes GLA av 2 686 forskare som
företog 16 877 besök. Antalet därvid framtagna arkivvolymer och filmrullar var 95 848 resp. 6 590, eller sammanlagt 102 438 volymer. Antalet
lån från landsarkivet var 144 stycken omfattande 474 volymer och antalet
lån till landsarkivet 412 omfattande 1 033 volymer. Av inlånen utgjordes
133 av mikrofilmlån; antalet härvid inlånade rullar utgjorde 620 stycken.
Av de till 3 955 uppgående inkomna diarieförda skrivelserna bestod 2 100
av enskildas förfrågningar.' Till jämförelse må nämnas, att hos riksarkivet
(RA) år 1975 företogs 14 941 forskarbesök, varvid 37 720 volymer utlånades; vid landsarkivet i Uppsala (ULA) var motsvarande siffror samma år
10 686 resp. 54 094, vid landsarkivet i Lund (LLA) 8 611 resp. 90 901.2
Huvuddelen av landsarkivens forskarbesök avser naturligtvis genealogiska
undersökningar — släktforskning har närmast blivit en folkrörelse — men
mer vetenskapligt betonad forskning förekommer också i ej ringa omfattning. Någon färsk statistik över fördelningen mellan vetenskapliga forskare
och släktforskare hos landsarkiven föreligger veterligen icke. År 1965 företogs vid GLA en undersökning på grundval av forskardeklarationer, som
inlämnades under tiden den 1 juli-31 december nämnda år. Grundmaterialet till undersökningen förvaras i landsarkivet. Att bearbeta detta material
1 Landsarkivets
2

i Göteborg årsberättelse för år 1975, bil. 9 (GLA:s ämbetsarkiv).
Nordisk Arkivnyt 1/1976 s. 16.
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erbjuder flera problem. Sammanlagda antalet forskare som avlämnade
deklarationer uppgick emellertid till 604 stycken. Ca 25 % av dessa bedömdes då ha en mer eller mindre vetenskaplig inriktning. I dagens läge har
släktforskningen ökat i förhållande till år 1965 och tendensen att låta studenter skriva motsvarigheter till dåtidens 3-betygsuppsatser på otryckt
material minskat. Gissningsvis uppgår de vetenskapliga forskarna vid ett
landsarkiv numera till omkring 10 % av sammanlagda antalet besökare.
Av nämnda undersökningsmaterial att döma hade endast en av de forskare
som avlämnat deklaration under perioden i fråga en klar anknytning till
ämnesområdet nordiska språk.
Nordisterna har naturligtvis redan tidigare i viss omfattning utnyttjat
landsarkivmaterial vid sina undersökningar. Man kan som exempel härpå
nämna ort- och personnamnsforskarna. Att serierna av jordeböcker, mantalslängder och taxeringslängder i länsstyrelsearkiv (landskontoret) och i
häradsskrivarearkiv kommit till flitig användning för regionala ortnamnspublikationer av typ Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) eller
Skånes ortnamn (Sk0) är väl känt. I serien Sveriges ortnamn har man som
regel använt sig av motsvarande arkivalier i riksarkivets kammararkivsektion samt av där befintliga äldre tiondelängder. För avhandlingar och
uppsatser om speciella namntyper eller enstaka namn har material av
nämnt slag från såväl riksarkivet som olika landsarkiv utnyttjats. För
personnamnsforskare som Moder, Otterbjörk och Fredriksson har samma
typer av källmaterial, med viss komplettering genom det ytterst rika
kyrkoarkivmaterialet, spelat en stor roll vid behandlingen av personnamn
från nyare tiden.' Kyrkoarkivmaterialet — husförhörslängder, födelse- och
dop-, lysnings- och vigsel- samt död- och begravningsböcker jämte förefintliga bilagor till dessa serier — har emellertid ännu knappast utnyttjats
i den omfattning som vore önskvärt. Framhållas må, att Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala personnamnsundersökning (VSP) — med samlingar i Umeå och Uppsala — bedrivit excerpering av husförhörslängder,
födelse- och dop-, lysnings- och vigsel- samt död- och begravningsböcker
jämte vissa andra längder för Uppsala domkyrkoförsamling. På sikt kan
arbetet vid den demografiska databasen i Haparanda och Umeå få stor
betydelse för den historiskt inriktade personnamnsforskning som utnyttjar
kyrkoarkivmateria1.2 Projektet Svenska namn vid institutionen för språklig
databehandling vid Göteborgs universitet bör också nämnas i detta sammanhang. Man arbetar emellertid där med ett annat källmaterial, nämligen
länsstyrelsernas namnregister 1973 (på magnetband), uppdaterade beträfSe t. ex. Modåer, I., Svenska personnamn, 1964, s. 68 ff., Fredriksson, I., Västgötska dopnamn under 500 år (i: Personnamnsstudier 1964 tillägnade minnet av Ivar
Modåer s. 177 ff.).
2 Om denna databas se t. ex. Svinnegarn 1817-94. Introduktion till databasmaterialet. Stencil, Umeå 1976.
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fande efternamn t. o. m. 1975. Förutom de nämnda källgrupperna finns hos
landsarkiven också mycket annat material, möjligt att utnyttja vid språkliga undersökningar av olika slag. Jag avser att i det följande söka ge exempel på detta, huvudsakligen från arkivbestånd hos landsarkivet i Göteborg.
Nära till hands ligger att först behandla de arkivalier som kan vara
lämpliga för utgivning. Textutgivningens resultat ligger ju ofta till grund
för andra språkvetenskapliga arbetsuppgifter och är också av betydelse för
ickespråkliga discipliner. Eftersom källmaterialet i landsarkivet är överflödande rikt kan endast ett begränsat antal arkivvolymer omnämnas.
Några av dem tillhör gruppen judiciella arkiv och representerar såväl städer
som landsbygd. Domböckernas värde som källa för olika vetenskaper har
understrukits från skilda håll.1 De har använts vid utarbetandet av OGB,
och särskilt intensivt av framlidne fil. lic. Carl Sigfrid Lindstam i band
12: 1, Ortnamnen i Bäve och Lane-Ryrs socknar samt Uddevalla stad
(1966). Nyligen har Bror Linden för Dalarnas vidkommande erinrat om
dess domböcker som värdefull ortnamnskälla.2 Rättshistorikern Gösta
Hasselberg framhöll för några år sedan, att behov av en mer omfattande
och systematiserad utgivning av domböcker föreligger; »det är uppenbart
att ett ökat antal fullvärdiga dombokseditioner såväl från tiden före Svea
hovrätts inrättande som för senare perioder är ett önskemål av mycket hög
angelägenhetsgrad för svensk rättshistorisk forskning».3 De arkivvolymer
representerande städer jag syftar på är främst domboken för Kungälv
1615-1648.4 Förarbeten till en edition av denna stora »bybok» inleddes år
1959 och har resulterat i ett antal trebetygsuppsatser i nordiska språk, ofta
med mycket intressant språkligt och kulturhistoriskt innehåll. Arbetet förtjänar fullföljas. Man kan till jämförelse undersöka någon tidig protokollsbok från rådhusrätten och magistraten i Göteborg, t. ex. för år 1637 eller
1660, vilka båda ägnats varsin trebetygsuppsats. Man kunde då senare jämföra förhållandena i två näraliggande städer, den ena norsk, den andra
svensk, med varandra. Mindre omfattande arbete innebär edering av två
tidiga domböcker representerande landsbygdsområden, nämligen »Dom1 Framställningar av innehållet i domböcker ges i t. ex. Uppsala läns södra domsaga,
Tiunda tingslag - Trögds tingslag, 1970. Skriften innehåller bidrag av Birger Lundberg, Hugo Karlsson, Jöran Wibling och Cristina Wahlström. I boken Ur Vedbo
härads domböcker 1613-1732 (tryck och distribution Carl Zakariasson, Ed 1976) har
Anders Edestam publicerat kronologiska utdrag ur nämnda härads domböcker. »Urvalet av notiser är avsett att vara släktforskare till hjälp och går fram till den tidpunkt, då kyrkböckerna i häradets församlingar började bli mera allmänt bevarade.
Det är till stor del i förteckningarna över uppbud och lagfarter man finner släktsammanhang belysta.» Värdet av denna publikation hade ytterligare ökats om den varit
försedd med person- och ortregister.
2 Lindén, B., Hädome »Hedome» — ett gammalt älvdalskt naturnamn (i: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1976 s. 15 ff. särsk. s. 18).
8 Hasselberg, G., Rättshistoria (i: 20 års samhällsforskning, 1969, s. 108 f.).
4 Kungälvs rådhusrätt och magistrat A Ja: 1.

200

Hugo Karlsson

böcker för Dalsland 1598-1607» och »Västergötlands dombok» 1609-1610.
Den förra innehåller protokoll från häraderna Sundal, Nordal, Valbo,
Vedbo och Tössbo åren 1598 och 1607, bl. a. ett syneprotokoll vid ting med
Sundals härad den 9 juni 1607. Den senare är lagläsaren David Larssons i
»Daletorp» dombok för åren 1609-1610 och innehåller protokoll vid ting
med Bollebygds, Gäsene, Kullings, Bjärke, Barne, Laske, Vartofta och
Frökinds härader det ena eller ibland båda åren.1 Ett intressant men omfattande arbete erbjöde Kinds häradsrätts dombok 1598-1611.2 Den äldsta
i GLA förvarade domboken för en lantdomstol i Göteborgs och Bohus län
är Askims m. fl. häraders dombok 1593-1597. Volymen är en bunt om
125 blad och innehåller protokoll vid ting med Askims, östra Hisings,
Sävedals och Vättle härader.3 Den äldsta i landsarkivet bevarade domboken
för ett rent bohuslänskt område synes vara Tunge m. fl. häraders dombok
1660-1674.4 Också denna volym utgöres av lösa lägg i en bunt och innehåller
protokoll vid ting med Lane härad 1660-1672, Sotenäs härad 1660-1672,
Stångenäs härad 1660-1670, Sörbygdens härad 1660-1672, Tunge härad
1660-1670 och Sunnervikens domsaga 1674. Båda de senast nämnda volymerna är av intresse, den förra på grund av sin relativt höga ålder, den
senare eftersom den härrör från åren närmast efter Roskildefreden.
Två volymer härrörande ur kyrkoarkiv vill jag framhålla som särskilt
önskvärda att utge inom gruppen ecklesiastika arkiv. Båda uppgifterna
erbjuder problem av stor svårighetsgrad. Så är särskilt fallet med den
första av de åsyftade volymerna, nämligen räkenskapsboken från Bolstad
1451-1578.5 Den andra är Visnums församlings sockenstämmoprotokoll
och kyrkoräkenskaper 1509-1637.6 Såväl Bolstadboken som Visnumsboken
har använts av Gunnar Olsson och Göran Inger i deras resp. gradualavhandlingar.7 Bolstad L I: 1 och Visnum K I: 1 tillhör en exklusiv källgrupp,
medeltida lantkyrkoräkenskaper. »Kyrkornas ekonomiska förhållanden
kunna studeras genom ett antal räkenskapsböcker som bevarats från
medeltiden. De utgöras av handlingar från Stöde kyrka i Medelpad 15011534, Hammarby i Uppland 1478-1498, Visnum i Värmland 1509-1637,
Tyrvis i Satakunda 1469-1523, Funbo i Uppland 1395-1483, Kumla i
Närke 1421-1590 samt Bolstad i Dalsland 1451-1578.03
1 Om

lagläsare se t. ex. Uppsala läns södra domsaga, 1970, s. 24, 47 med litt.
Kinds häradsrätt Ala: 1.
3 Askims och Ö. Hisings häradsrätt A la: 1.
4 Tunge häradsrätt A la: 1.
5 Bolstads kyrkoarkiv L I: 1.
Visnums kyrkoarkiv K I: 1.
7 Olsson, G., Stat och kyrka i Sverige vid medeltidens slut, 1947; Inger, G., Das
kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden, 1961 (== Bibliotheca theologiae practicae. 11.).
8 Olsson a. a. s. 37. I landsarkivets förteckning över Bolstads församlings kyrkoarkiv anges 1648 som slutår för räkenskaperna i volymen L I: 1. Såväl Olsson som
2
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För ort- och personnamnsforskningens vidkommande har vissa stora
och betydelsefulla källgrupper omnämnts i det föregående. En fyndgruva
när det gäller alla slag av undersökningar är landsboksverifikationerna i
Skaraborgs, Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus läns landskontors resp.
arkiv. Värmlands länsstyrelses arkiv förstördes till största delen vid branden i Karlstad den 2 juli 1865. Landsboksverifikationerna är ett tidskrävande material att genomgå, varför jag här endast gör en allmän hänvisning
till dem. Här vill jag framhålla mer speciellt material av olika slag, härrörande ur olika arkivbestånd. Vissa äldre belägg på ortnamn kan naturligtvis erhållas ur GLA:s pergamentbrevsamling, kompletterad med gjorda
transkriptioner av pergamentbrev i deposition från Kobergs fideikommiss.
För utnyttjande av den sistnämnda erfordras särskilt tillstånd. Göteborgs
och Bohus läns landskontors arkiv innehåller bl. a. förteckningar över
frälsegods fr. o. m. 1658, jordrannsakningar fr. o. m. 1680 samt äldre kyrkoräkenskaper från 1600-talet, allt av intresse för ortnamnsforskningen.' För
Skaraborgs och Älvsborgs läns vidkommande föreligger också namnmaterial i resp. landskontorsarkiv.
Göteborgs och Skara resp. domkapitels arkiv bör även uppmärksammas.
Här kan man finna utredningar om t. ex. smörräntor, landgillen,prästerskapets dispositionsrätt till hemman, uppgifter om kyrkojord o. d. Husförhörslängderna i kyrkoarkiven har under senare år använts flitigt för
OGB. Jfr nedan beträffande ortregistren till dem. I olika kyrkoarkiv kan
man också påträffa relativt tidiga belägg på s. k. ägonamn. Som exempel
må nämnas, att volymen Flistad C: 1 innehåller en förteckning över prästgårdens ägor den 3 augusti 1688, vari 62 åkrar och ängar uppräknas, de
flesta av dem med namns nämnande. I Acklinga C: 1 finns uppgifter om
prästgårdsjorden 1660 med bl. a. åkernamn. I källor av detta slag kan man
ibland finna beläggsmaterial som är äldre än de eljest, bl. a. för OGB, så
flitigt använda lantmäterihandlingarna.2 Innehållet i Bergmästarens i
västra distriktet arkiv med dess uppgifter om hyttor, bruk, masugnar,
gruvskogar m. m. förtjänar omnämnas med tanke på såväl ortnamnsinnehållet som på alla de tekniska termer i samband med gruvdrift och smide
man där kan påträffa. Materialet sträcker sig delvis tillbaka till 1600-talets
första fjärdedel. I den ovan nämnda skriften om Uppsala läns södra domsaga, avsnittet »Något om skogskommissionernas verksamhet», har jag
tidigare behandlat de arkivalier, tillkomna i anslutning till skogskommissio-

Inger anger slutåret till 1578. Såvitt jag vid en hastig kontroll kunnat finna innehåller
boken räkenskapsnoteringar också för 1596, 1597 och 1608, medan notiserna för 1621,
1641 och 1648 närmast har karaktären av inventarieförteckningar för kyrkan.
1 Göteborgs och Bohus läns landskontor serierna G III b, G III e och G IX a.
2 Om dessas värde se t. ex. Hultqvist, Per, Dalsländska gårdskartor före 1700-talets
mitt (i: Hembygden 1976, s. 7 ff.).
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nernas verksamhet i Uppland, som förvaras i landsarkivet i Uppsala.'
»Kommissionsdomarna och handlingarna av olika slag därtill (bl. a. vissa
syneprotokoll) innehåller talrika upplysningar om ägoförhållandena, ofta
ganska långt tillbaka, om tidpunkt för upptagandet av torp, om de olika
ägopretentioner som skilda byars, socknars och häraders invånare reste
mot varandra m. m. Protokollen rörande häradernas och allmänningarnas
gränser är mycket utförliga och exakta i sina uppgifter. Här finns också
ett stort ortnamnsmaterial med talrika namn på (nu försvunna) torp, på
ängar, på gränsmärken m. m.»2 Ett motsvarande arkivmaterial förvaras i
GLA, nämligen Skaraborgs läns skogskommissions arkiv samt handlingar
med anknytning till Älvsborgs läns skogskommissions verksamhet. Det
förra består av 15 volymer protokoll 1674 (efter en föregångare till den
egentliga skogskommissionen, nämligen kommissionen över »Masthugget
i Närke, Värmland, Västergötland och Dalsland»), 1684-1689, 1 volym
domar 1689-1690, 7 volymer inkomna handlingar 1683-1688 samt 1 volym
jordebok 1684-1688. Samtliga dessa arkivvolymer är inbundna. Handlingarna från Älvsborgs län utgörs av 1 volym domar 1692-1693 och 2
volymer handlingar till protokoll 1692 och 1693, allt lösa handlingar i
kapslar. Det omdöme om ortnamnsmaterial som fälldes beträffande skogskommissionshandlingarna från Uppland gäller tillfullo även för motsvarande arkivmaterial i GLA.
Behandling av alla slags ortnamn inom städerna är ett område där mycket
återstår att göra. Inom Göteborgs och Bohus län redovisas sådana namn i resp.
delar av OGB. För Göteborgs stads vidkommande har gatunamnen ägnats
behandling av Carl Sigfrid Lindstam, medan övriga namn inom stadens
dåvarande område tolkats i OGB.3 Källmaterial till behandling av olika
slags ortnamn i städerna inom landsarkivdistriktet påträffas i rådhusrättsoch magistratsarkiven (exempelvis i politieprotokoll, bouppteckningar samt
räkenskaper), i kyrkoarkiv och i resp. stads kommunala arkiv, som i vissa
fall — t. ex. Lysekil — levererats till GLA. Man skall inte heller glömma
att landsarkivet har en ganska omfattande samling av otryckta kartor och
ritningar, vilka i sin egenskap av arkivhandlingar levererats dit.
Personnamnsmaterial avseende soldater och i Bohuslän även båtsmän
återfinns i — förutom kyrkoarkivalier m. fl. inledningsvis nämnda käll1 Uppsala läns södra domsaga, 1970, s. 45 f. med litt. Huvudarbetet om skogskommissionerna är Almquist, J E, Skogskommissionerna under det karolinska enväldet (i: Svenska lantmäteriet 1628-1928, bd 1, 1928, s. 495 ff.).
2 Uppsala läns södra domsaga s. 46.
3 Lindstam, C. S., Göteborgs gatunamn, 2 uppl., 1962. Härtill ansluter sig Göteborgs gatunamn, Supplement 1960-1974, utg. av Göteborgs gatunamnsberedning,
1974. OGB 2, Ortnamnen på Göteborgs stads område (och i Tuve socken), 1929. En
framställning om namn på (äldre) torp och lägenheter inom Älvsborgs Kungsladugårds område, för vilken speciellt källmaterial finns, är under utarbetande.
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grupper — landskontorens exemplar av mönsterrullor. Ett utmärkt hjälpmedel vid såväl personnamns- som ortnamnsforskning utgör de i landsarkivet upprättade registren av olika slag. Registerarbetena tog sin början
redan 1919, och registerbeståndet är nu av stor omfattning. Det behandlas
i en uppsats, Registerarbeten i Göteborgs landsarkiv 1951-1976, av arkivarie
Per Clemensson i Från arkiv och forskningsfält s. 21 ff. (även tryckt i Släkt
och Hävd 1977 s. 339 ff.), till vilken uppsats hänvisas beträffande mer detaljerade uppgifter än de som ges strax nedan, där endast de viktigaste
typerna summariskt nämnes. Landsarkivarie Gustaf Clemensson har 1950
redogjort för de intill nämnda år företagna registreringsarbetena.' Registren består av dels personregister, dels ortregister. De förra utgörs av
personregister till bouppteckningar i samtliga häradsrättsarkiv och rådhusrättsarkiv, till stadsförsamlingarnas husförhörslängder, till flyttningslängder i Göteborg och några grannförsamlingar (Landvetters pastorat,
Torslanda pastorat och ödsmåls församling), till stadsförsamlingarnas
inom landsarkivdistriktet födelse- och dop-, lysnings- och vigsel- samt dödoch begravningsböcker. Vidare finns personregister till Göteborgs stads
taxerings- och mantalslängder vissa år samt ett släktnamnsregister i 3 band
till Göteborgs och Bohus läns landsförsamlingars kyrkoböcker före 1801.
Personregistren synes kunna utnyttjas för namnfrekvensundersökningar —
diakroniska och synkroniska — samt för namngeografiska studier inom
delar av landsarkivdistriktet; de torde också kunna användas för lokala
undersökningar av namngivningsprinciper.2 Registren täcker i stort sett
perioden ca 1690—ca 1860; i vissa fall går de längre fram i tiden. Bland ortregistren till i landsarkivet förvarade arkivalier märks de under 1970-talet
upprättade s. k. uppbudsregistren, vilka hittills omfattar häradsrätterna
inom södra delen av Göteborgs och Bohus län, vidare maskinskrivna ortregister till vissa bouppteckningsregister inom Älvsborgs och Skaraborgs
läns samt sist men inte minst ortregister till flertalet av landsförsamlingarnas levererade husförhörslängder fram t. o. m. 1895. Med hjälp av de
maskinskrivna och i början av varje husförhörslängd inhäftade registren
kan man relativt lätt excerpera namn på torpställen och liknande.4
Undersökningar kan också ägnas åt t. ex. öknamn och husdjursnamn.
Under arbetet på denna uppsats har jag ej varit i tillfälle att genomgå det
arkivmaterial där man kan vänta sig att finna öknamn. Jag tror emellertid,
1 Clemensson, G., Registerarbetena i Göteborgs landsarkiv (i: Donum Boöthianum.
Arkivvetenskapliga bidrag tillägnade Bertil Boöthius 3/1 1950, s. 59 ff.).
2 Jfr Meijerbergs Arkiv för Svensk Ordforskning (MASO) 12, 1970, s. 92 ff. med litt.
3 Om dessa se notis hos G. Clemensson a. a. s. 64.
4 Framhållet av Carl Sigfrid Lindstam i föredraget »Om namn på västsvenska torpställen» vid III nordiske namnegranskarkongressen i Oslo 1956. Hans material är
hämtat från Uddevalla pastorat och Herrestads socken. Se vidare OGB 12: 1, 1966,
s. JA ff.
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att en systematisk genomgång av fångvårdsanstalternas och landsfiskalernas levererade arkiv, Göteborgs poliskammares arkiv samt möjligen landsfogdearkiv skulle visa sig givande för det ändamålet. Nämnas må, att riksarkivets förteckningsplan den 8 december 1969 över polisdistriktens arkiv
fr. o. m. 1965 bland de centrala bevakningsregistren upptar ett öknamnsregister (förteckningsplanens serie D VIc). Vid eventuell forskning i nyss
angivna slag av arkiv måste bestämmelserna om sekretesskydd uppmärksammas.
Litteraturen om egennamn på husdjur (hästar, kor, får, getter, hundar
och katter) är relativt liten. Länge har endast ett antal uppsatser funnits.'
I sin anmälan av det enda större arbete inom detta område som hittills
utkommit, Nils Tibergs Estlandssvenska husdjursnamn (1972), karakteriserar Thorsten Andersson boken som ett »viktigt bidrag till vår mycket
bristfälliga kännedom om nordiska djuregennamn».2 Otryckt material om
dessa namnkategorier finns naturligtvis i viss utsträckning vid dialekt- och
ortnamnsarkiven, här i Göteborg exempelvis en trebetygsuppsats om husdjursnamn i Nordals härad.3 Källa för denna har bl. a. varit Nordals härads
bouppteckningar 1736-1840 i GLA. Bouppteckningar kan som källa kompletteras med de uppgifter om djurbesättningar som ibland påträffas i
större gårdsarkiv. Även i länsstyrelsearkiv kan man finna sådana uppgifter.
Som exempel må nämnas, att i Uppsala läns landskontors arkiv volym
1812 ingår ett inventeringsprotokoll av den 7-9 december 1772 över den
lösa egendomen å Frötuna sätesgård i Rasbo socken i vilket 20 kor uppräknas med namns nämnande (Spånga, Jumfrun, Rödgås, Blomstra, Lovisa,
Sundgås, Rödleja, Rösa, (Jathrina, Witfoth, Stierna, Rödlöka, Lilieros,
Hjertros, Kulla, Hö/da, Luthorn, Apelgås, Brfinta och Näsvisa). Vid sidan
av bouppteckningarna finns i vissa landsarkiv, t. ex. GLA, ett annat viktigt material för undersökningar rörande husdjursnamn. Jag syftar på
arkivalier i hushållningssällskapens arkiv. Till landsarkivet i Göteborg har
levererats arkiv tillhörande Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap,
Älvsborgs läns norra resp. Älvsborgs läns södra hushållningssällskap samt
vidare Södra Älvsborgs läns hästavelsförenings arkiv. I olika serier av
liggare och register samt ämnesordnade handlingar (förteckningarnas Doch F-serier) inom dessa arkiv finns lättåtkomligt källmaterial till behand1 Bland dessa märks: Nordlander, J., Norrländska husdjursnamn (i: Svenska landsmål, 1, 1879-81, s. 371 ff.); Kahle, B., Altwestnordische Namenstudien (i: Indogermanische Forschungen 1903, s. 133 ff.); KaMn, J., Halländska husdjursnamn (i: Skrifter
utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola, 4, 1926,
s. 95 ff.). Se i övrigt litteraturförteckningen hos Tiberg a. a. a. 137 ff.
2 Andersson, Th., Nordisk namnforskning 1972 (i: Namn och Bygd 61, 1973, s. 147).
8 Andersson, Gunvor, Husdjursnamn i Nordals härad. Trebetygsarbete för seminariet i nordiska språk vid Göteborgs universitet vårterminen 1975. (DAG accession
3958 B.)
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ung av namn på hästar och kor i stora delar av Västsverige från mitten av
1800-talet och framåt.1
Ett omfattande och i stort sett ännu outnyttjat dialektmaterial från
skilda delar av Sverige ligger enligt min uppfattning dolt i landsarkivens
bestånd av handlingar. Dialektala drag kan påträffas i språket i inlagor
från enskilda personer (suppliker) till länsstyrelser och t. ex. skogskommissioner, i skrivelser till kronofogdar m. fl. myndigheter, ja även i vissa
handlingar och räkenskaper i kyrkoarkiven. Givande härvidlag är också
domstolsarkiven, då kanske särskilt häradsrätternas arkiv. Detta har
också framhållits av Per-Ola Räf. »Bland häradsrätternas arkivalier från
1800-talet kan man stundom träffa på handlingar som genom valhänt
handstil och oregelbunden stavning förråder att de upprättats av ovana och
illitterata skrivare. Ett närmare studium av de skriftliga oegentligheterna
i ett dylikt dokument visar, att de oftast återspeglar dialekten i skrivarens
hemtrakt, vilket naturligtvis inte är förvånande, men som hittills inte utnyttjats i nämnvärd grad av dialektforskare. I min licentiatavhandling
försökte jag påvisa att i synnerhet bouppteckningar kan ha ett visst värde
som källmaterial för dialektforskningen. Men även andra handlingar, t. ex.
de skriftliga vittnesmål som intagits i original i domböckerna kan innehålla
dialektala ord och stavningar av intresse.»2 Jag delar helt Räfs uppfattning
i sak; materialet täcker dock enligt min mening i stort sett perioden ca
1700—ca 1860. Att genomgå serier av inneliggande handlingar i häradsrätts- eller rådhusrättsarkiv, supplikserier i landskansli- eller landskontorsarkiv m. fl. ovan nämnda typer av arkiv är ett tidskrävande företag. För
ett begränsat område borde det dock vara möjligt att genomföra. Omkring
år 1970 författades inom seminariet för nordiska språk vid Göteborgs universitet ett antal trebetygsuppsatser i form av transkriptioner av bouppteckningar jämte kommentar. Flera av de uppsatser av detta slag som
överlämnats till dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg innehåller värdefulla iakttagelser om dialekten inom ifrågavarande härad. Bidrag till ordoch sakforskningen ges också. Bouppteckningarna innehåller ju bl. a. en
rad benämningar på husgeråd och redskap m. m.3 På material av detta
Om källmaterial av detta slag i Västernorrlands län se Karlsson, H., Västernorrlands läns hushållningssällskaps arkiv, 1970, s. 12, 17 och särsk. s. 20. Tiberg a. a.
s. 142 påpekar, att »kreatursnamn finns i t. ex. auktionsförteckningar (akcidenstryck;
ej obligatoriskt i statliga bibl.) över besättningar som utbjuds till försäljning, liksom i
stambokslängder. — I båda fallen kan givetvis namnens dialektala lokalbundenhet
vara mkt litet ursprunglig».
2 Räf, P.-0., Två dokument som avspeglar målet i Börstils socken i Uppland för
150 år sedan (i: Svenska landsmål, h. 296, 1972, s. 23). Se också hans käll- och litteraturförteckning a. a. s. 37 ff. Räfs licentiatavhandling i ämnet nordiska språk vid Uppsala
universitet 1968 bär titeln Dialekt i bouppteckningar från omkring 1820. Några undersökningar av ett tidigare föga utnyttjat källmaterial. (Manuskript.)
De trebetygsuppsatser på bouppteckningsmaterial som finnes i DAG är följande;
Andersson, Barbro, Bouppteckningar från Väne hd 1736-1747. Transkription och
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slag från större områden kan ordgeografiska iakttagelser göras. I olika slag
av inventerings- och synehandlingar hos t. ex. länsstyrelse- och domkapitelsarkiv kan man också påträffa termer för olika föremål. I Göteborgs
och Bohus läns landsbok 1727 finns bl. a. provianträkenskaper och byggnadsräkningar från Göteborgs, Bohus och Nya Älvsborgs fästningar. En
mängd termer hörande till provianthanteringen (spannmåls- och proviantpersedlar av olika slag) nämnes här liksom termer rörande byggnaderna och
utrustningen.'
Avslutningsvis vill jag nämna två typer av källmaterial för stilistiska
undersökningar. Kanslispråkets historia är i stort sett oskriven. Ingen
större framställning därom existerar. Det är nästan onödigt att framhålla
de omfattande serier av protokoll, koncept och inkomna skrivelser från
Kungl. Maj:t och statsmyndigheter i olika domstolsarkiv, i domkapitelsoch i länsstyrelsearkiv m. fl. som en källa möjlig att använda för en sådan
uppgift. Materialet hos landsarkiven sträcker sig från ca 1600 fram till i
vissa fall 1950-talet. Beträffande predikostilen finns språkliga undersökningar gjorda av främst Albert Wifstrand och Tor Persson; även Rolf
Hillman har berört ämnet i sin avhandling om Svenska Akademiens med
stora priset belönade äreminnen.2 Även på detta område finns dock mycket
kvar att göra. Wifstrand karakteriserar det, a. a. s. 7, som föga uppröjt och
mycket stort. I GLA finns omfattande samlingar av predikningar, dels
Sven Fredens predikosamling med värmländsk proveniens, dels och framför allt i det s. k. Göteborgs stiftsarkiv, vilket till största delen består av
predikningar. Huvudserien sådana utgöres av 60 volymer täckande perioden ca 1700-1944; härtill ansluter sig 7 mindre serier predikningar efter
olika präster. Vidare finns bl. a. avskrifter efter Henrik Schartau samt en
volym åhöraranteckningar 1830-1920. Göteborgs stiftsarkiv innehåller
också en volym äldre religiöst tryck 1629-1899 och en volym tryckta predikningar 1743-1935. För ett studium av den andliga talekonsten särskilt
inom Göteborgs stift utgör detta arkiv en god källa.
kommentar. V.T. 1972. (Accession 3811 B); Isacsson, L., Bouppteckningar från Västra
hd (Jönköpings län) 1736-1737. Transkription och kommentar. H.T. 1971. (Accession
3768 B); Jansson, Helene, Bouppteckningar från Askims och Ö. Flisings hd år 1789.
Transkription och kommentar. V.T. 1971. (Accession 3745 B); Klingberg, Inger, Bouppteckningar från Viste hd 1734-1741. Transkription och kommentar. V.T. 1972.
(Accession 3788 B); Nilsson, Lena, Bouppteckning efter Anna Elisabet Geyer, Älvdals hd, 1738. Transkription och kommentar. H.T. 1971. (Accession 3763 B); Svensson, Lena, Bouppteckningar från Barne hd 1749-1768. Transkription och kommentar.
H.T. 1971. (Accession 3818 B.)
1 Göteborgs och Bohus läns landskontor E la: 2.
2 W fstrand, A., Andlig talekonst. Bidrag till den svenska predikostilens historia,
1943 ( Samlingar och studier till svenska kyrkans historia. 6.); Persson, T., Studier
i J. 0. Wallins predikostil, 1950; Hillman, R., Gustaviansk retorik. Stilstudier i Svenska
Akademiens med stora priset belönade äreminnen 1786-1803,1962.
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Summary
With examples from archive-material kept in the Provincial Archives of Göteborg, a survey is given in this paper of different kinds of source material which
have been used or which can be used for varying types of linguistic investigations. Mention is made of text-publication, place-name and personal-name research, investigations coneerning nicknames and animal names, dialect research
and stylistics. The account may be said to concentrate on name-research and
dialectology, and it is in these fields we are given most examples. The material,
which dates back as far as the first part of the 17th century, is listed in the
PaPer•

Bengt Pamp, Svenska dialekter
Av Maj Reinhammar

Den första översiktliga beskrivningen av svenska dialekter, Elias Wess&ls
Våra folkmål (nedan förkortat VF), har sedan den utkom 1935 använts som
kursbok i nordiska språk och tryckts i ständigt nya upplagor. 1978 utkom
en handbok om de svenska folkmålen, som skulle kunna tänkas ersätta
Wess&is arbete, nämligen Bengt Pamps Svenska dialekter (Sthlm 1978.
160 s. Natur och kultur). Redan på pärmen meddelas, att boken presenterar
»de genuina svenska dialekterna sådana de var innan folkomflyttning och
massmedia börjat likrikta dem». I förordet förutskickas, att uppmärksamheten inriktas främst på ljud- och formlära. Ordförrådet, som i VF fått ett
eget kapitel, diskuteras inte. I beskrivningen av gotländskan anförs dock
vissa lån från danska och medellågtyska.
Svenska dialekter (nedan förkortat SD) inleds med ett avsnitt om begreppen språk, riksspråk och dialekt, följt av ett kapitel om språkförändringars uppkomst och spridning; här berörs också frågan om språket som
social företeelse. Efter en redogörelse för svensk dialektforskning från Johannes Bureus till våra dagar kommer ett kort men viktigt avsnitt om de
svenska dialekternas gemensamma grund: fornnordiskan. Endast de för de
nutida dialekternas utseende mest avgörande fenomenen inom fornspråkets
ljud- och formlära berörs. I följande kapitel behandlas de stora dialektgränserna, eftersom det — som förf. något slarvigt uttrycker saken — »kan vara
praktiskt att klara av sådana egenheter en gång för alla». Kapitlet innehåller avsnitt om de tryckstarka vokalerna, diftongerna, konsonanterna,
stavelselängden och ändelsevokalerna samt en sida vardera om formlära och
syntax. Detta kapitel är strängt taget det värdefullaste i boken. Den som
vill skaffa sig en allmän översikt över de svenska dialekterna skulle kunna
sluta läsa här. Utbredningen av olika dialektdrag är dock stundom mycket
vagt angiven. Klarare besked ges i beskrivningarna av de skilda landskapens
dialekter. De svenska folkmålen presenteras nämligen i fortsättningen landskapsvis från söder till norr. Varje avsnitt utom det om Lappland inleds
med ett språkprov jämte översättning. Alla texter utom en — den från
Dalarna — är hämtade ur textboken till grammofonserien Svenska folkmål
(nedan förkortat SF). Jag efterlyser en uppgift om dalmålstextens ursprung
och ålder.

Bengt Pamp, Svenska dialekter

209

Den som till äventyrs hade hoppats, att Pamps bok skulle innebära en
modernisering i förhållande till VF, blir besviken. I vissa fall där Wess6n
talar om »rester», »spår» e.d. redovisar Pamp detta äldre tillstånd som normalt, t. ex. beträffande kasusböjning i Attundaland, bevarad kortstavighet
i östra Västmanland och västra Uppland, oförmjukat uddljudande k och g
i östra Uppland och Södertörn. Redan på bokens omslag ges, som nämnts,
beskedet, att det är de genuina dialekterna som presenteras och på s. 34 motiveras varför ev. föråldrade språkdrag inte rensats ut. Jag är helt ense med
förf. härvidlag. Någon gång vore dock en kommentar befogad angående
»livskraften» hos ett visst fenomen. Självfallet skall boken kunna nyttjas
även av den som studerar folkmålen via äldre (skriftliga) källor. De 24
språkproven i SD speglar emellertid överlag ett yngre språk än texterna i
VF. Inspelningarna för SF gjordes åren 1946-56.
Från sin sydliga utgångspunkt anslår förf, naturligt nog förhållandevis
stort utrymme åt de sydsvenska dialekterna. Redogörelserna för målen i
exempelvis Södermanland, Västmanland och Uppland ryms på cirka tre
sidor medan målen i t. ex. Närke, Gästrikland och Medelpad beskrivs på
knappt två. Hjälpinsatser från andra dialektarkiv — främst ULMA — har
dock motverkat en total förskjutning av tyngdpunkten söderut. Så har t. ex.
hela fem sidor (språkprovet undantaget) ägnats åt norrbottensmålen, nära
nog lika mycket som åt halländska eller småländska mål.
SD ingår i en serie fackböcker som — enligt omslagets baksida — är
»avsedd för kurser, självstudier ... eller ren nöjesläsning». De avslutande
studieanvisningarna (s. 158-160) tyder likaledes på att förf. skriver för en
bredare läsekrets. Språket i SD är på det hela taget lättfattligt och enkelt.
Någon gång kan det förefalla en aning vårdslöst, som t. ex. då det sägs att
de »korta vokalerna har ... tilljämning» (s. 119) eller att d i de svaga verben
»bär sig åt ... på ett helt annat sätt» (s. 64). Det är förmodligen förf. :s strävan
efter enkelhet i framställningen som bidragit till att han undviker litteraturhänvisningar. Visserligen har han till läsarens hjälp sammanställt en värdefull bibliografi, men fortlöpande litteraturuppgifter hade ingalunda minskat
bokens läsvärde. De hade lämpligen — för att inte i onödan tynga framställningen — kunnat placeras i fotnoter; sådana förekommer inte. Frånvaron av ett ändamålsenligt fackspråk gör ibland läsningen tröttsamt omständlig. Det är speciellt de fonetiska beskrivningarna, som kan bli onödigt
otympliga, om man inte vill använda vedertagna termer som exempelvis
muljering (s. 39, 121), sonantisering (s. 78), dental eller supradental (t. ex.
s. 44 och 133). Men samtidigt förutsätts hos läsaren icke obetydliga kunskaper i främmande språk; så sägs t. ex. att den långa slutkonsonanten i
skinn i sydligaste Skåne uttalas som »det första n i spanskans mailana»
(s. 39). Någon gång uttrycker sig förf, alltför dunkelt, t. ex. beträffande
»förmjukningsprodukten» av långt g (s. 27), där både franskt och engelskt
uttal blandas in i definitionen.
14— 782471 Sv. Landsmål 1978
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Även om SD i första hand skrivits med tanke på studiecirkelsdeltagare
och likställda, är det troligt att den kommer att användas också i akademisk
undervisning. Det finns därför anledning att granska innehållet litet närmare.
Det är en god i& att inleda presentationen av varje landskapsmål med
ett dialektprov. Detta hade med fördel kunnat bilda utgångspunkt för den
följande dialektbeskrivningen. Men tyvärr utnyttjar förf, inte texterna;
dessa kommenteras knappast alls. (S. 137 anförs visserligen ett par riksspråksinslag i språkprovet från Västerbotten men riksspråksinflytande i
övriga texter — t. ex. de från Bohuslän och Medelpad — påpekas inte.)
Språkproven har på så sätt bara en närmast dekorativ funktion.
Språkproven är nästan genomgående mycket korta. Av SF:s text från
Vitaby i Skåne (ortsuppgiften har fallit bort i SD) har bara en knapp sjättedel medtagits. Halva sidan har lämnats tom. Förf, har gått tillväga på liknande sätt i flera andra fall. Det förefaller orationellt att inte utnyttja utrymmet bättre. översättningarna är i SD i regel noggrannare än i SF. Flera
relativt lättbegripliga texter är °översatta i SF. I norrbottensutskriften har
en förbättring gjorts i SD (s. 141 rad 6). Sannolikt bör stället dock tolkas
som: v'd de häänd då (ej häänn). översättningen har emellertid inte ändrats;
den bör vara: 'vad det hände då' (inte: 'hur det var då'). I den följande
meningen har av någon anledning två presensformer i översättningen ändrats till pret.; här har SF den rätta översättningen.
Texthäftet till SF är närmast avsett att användas som stöd vid avlyssningen av skivorna. SD kommer förmodligen många gånger att studeras
utan dessa inspelningars hjälp; man har därför anledning att ställa tämligen
höga krav på utskrifterna. De ändringar av texten i SF som gjorts, synes
också vara befogade. Ljudskriften är — liksom i SF — mycket grov. Utöver
alfabetets vanliga bokstäver nyttjas, enligt inledningen till landskapsredogörelserna (s. 33), endast ! som tecken för tjockt 1 och 6 för ett ljud mellan å
och ö. Dessutom förekommer w för bilabialt halvvokaliskt v och (uteslutande i västmanlandstexten) å för en »försvagningsprodukt av a ... mellan
öppet ä-ljud och ljust a» (s. 102).
I hallandstexten har förf. godtagit och fört vidare SF:s tecken ää för »ett
öppet ä-ljud som har uppkommit ur ett äldre 6» genom delabialisering.
Beteckningen är olämplig. S. 33 sägs ju, att två vokaltecken efter varandra
markerar »tvåtoppig» accent. På samma sida säger förf, att bokstäverna
alltid har »samma ljudvärde, nämligen det som de normalt har i svenskan».
Detta tycks dock inte gälla bokstaven ä, vilken används inte bara för landsmålsalfabetets ce utan också för a(v) och a. Normaliseringen till ä får icke
önskvärda konsekvenser, bl. a. för beteckningen av vissa diftonger.
I texten från Härjedalen har SF:s trycksvaga a ändrats till ä (slädä,
vinträn, stö'rmä etc.). Även i södermanlandstexten har SF:s ändelse -a ersatts
av ä, som också här står för ett mycket öppet ä-ljud. 1 språkprovet från
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Västmanland har motsvarande ändring gjorts men här har införts tecknet å
(jfr ovan). Jag tycker inte det är motiverat att beteckna texternas ä-färgade
ändelse-a på olika sätt. Ändringarna är heller inte alltid konsekvent genomförda. Vid avlyssning har jag konstaterat att också sjöan Härjedalen, börja,
hemma, visa m. fl. Södermanland bör ha -ä; däremot bör best. fem. gummä
Södermanland och best. plur. milerd Västmanland ha -a. I utskriften från
Närke har förf. följt SF:s beteckning och behållit -a, trots att man också
här i vissa ord kan notera ett modifierat, närmast ä-färgat uttal. I den korta
(en och en halv sida) beskrivningen av närkesmålen nämns inget om ändelsevokalerna (utom i best. plur.). Inte heller i den allmänna översikten s. 29-30
framgår det tydligt hur dessa utvecklats i Närke. Språkproven i SD ger
intrycket att -a bevaras i Närke men försvagas i Västmanland. I verkligheten förhåller det sig så att -a i regel står kvar i västmanländskan; det
omnämns också s. 102. Vikers socken, varifrån språkprovet kommer, ligger
vid närkesgränsen och uppteckningar från Närke har ofta, ja sannolikt
övervägande, försvagat ändelse-a (vanligen a). Brondum-Nielsens karta
(Dialekter og Dialektforskning karta 5) är i det avseendet missvisande.
Förf..:s återgivande av a med ä har, som antytts ovan, haft vissa följder
för beteckningen av diftongerna. Den jämtländska motsvarigheten till fornspråkets ej skrivs lämpligast ej, inte iii som s. 127; jfr ejn i språkprovet.
I beskrivningen av västerbottniskan har (s. 138) motsvarigheterna till de
gamla diftongerna ei och öy båda tecknats äi i häim och ääir 'öra' Burträsk.
Uttalsskillnad har däremot markerats i heim och bräj Degerfors (båda < ei).
Enligt J. V. Lindgren och P. Åström är uttalet hem och åkr resp. hem, och
bra'. Skillnaden mellan de båda diftongerna är alltså i Burträsk åtskilligt
större än i Degerfors; ändå är i den grova beteckningen uttalsskillnad markerad endast i degerforsexemplen. Fullt genomförd transkribering av e, till e
hade förhindrat det intryck av förvirring bruket av ä nu ger. En annan
lösning vore att använda ett särskilt tecken — förslagsvis å — för de ljud,
som ligger mellan (e och a.
Också de två andra gamla jämtländska diftongerna har fått en felaktig
beteckning (s. 127). Motsvarigheten till fornspråkets au bör skrivas 6u —
som i språkprovet — eller äu, absolut inte 6o. De anförda orden med gammalt öy skall skrivas day resp. höy, inte day, My. Rent allmänt bör man
eftersträva samstämmighet mellan språkprov och efterföljande redogörelse. I detta sammanhang vill jag påpeka det mindre lämpliga i att anföra
gutniskt snåi som exempel på utveckling av »det fornnordiska öy» (s. 77).
Det fornsvenska ordet för snö innehåller ju en helt annan diftong. Inte
heller bör lånordet tröja användas för att illustrera utebliven monoftongering i Degerfors (s. 138). Ordet har ju *diftong» också i riksspråket.
Markeringen av tjockt 1 förefaller alltför godtycklig, speciellt i dialektbeskrivningarna. För undvikande av missförstånd bör vidare lång konsonant
i slutljud alltid markeras, således också m. Det finns ju dialekter som har
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lång vokal i t. ex. hem. Konsonant i konsonantgrupp bör dubbeltecknas,
när tvekan annars kan råda om föregående vokals kvantitet. Fort (s. 136)
bör hellre skrivas fortt. Backe och stycke (med »tvåtoppig» accent) skall skrivas baack, stööck, inte baak, stöök (s. 58, 62). Jämför s. 33 där baak anförs i
betydelsen 'baka'.
Kvantitetsutvecklingen i ursprungliga kortstavingar sägs s. 29 ha resulterat i en motsättning mellan nordligare droppe, skott, vecka, vissen och
sydligare dråpe, skåt, veka, vesen. I beskrivningarna av målen i Närke och
Södermanland (s. 93 och 98) meddelas, att sådana ord i regel får lång vokal
och kort konsonant, men exempelorden har alla lång konsonant, eftersom de
ges i riksspråklig form. Detta är pedagogiskt otillfredsställande. I boken
anförs nämligen dialektformer och rikssprIksformer med samma stilsort —
kursiv; en hastig genomläsning torde nästan ofelbart ge ett missvisande
intryck av kvantiteten i dialekten ifråga. Det blir inga missförstånd om det
uttrycks som under t. ex. Skåne, Värmland och Västmanland, där orden
citeras i sin dialektala form.
S. 24 redogörs översiktligt för utvecklingen av slutljudande kort n. Nbortfallet i Uppland preciseras närmare s. 108. I förf. :s beskrivning framstår
best. fem, sola som allenarådande utanför fjärdhundramålen. I själva verket
är typen sola begränsad till Attundaland. I nordöstra Uppland påträffas
visserligen också n-lösa former, men det heter där soli, -e. I best. form av
svaga fem, har n-bortfallet en något större utbredning. Jag hänvisar till
Mo&er, Studier över slutartikeln i starka femininer, karta 1, 3 och 10.
Även i nordöstra Södermanland kan kort n stå kvar, vilket inte framgår
tillräckligt klart av beskrivningen s. 97-99. Ett sydligt-västligt säa motsvaras alltså inte uteslutande av ett nordligt-östligt säda utan också av
seden (el. sedi). I översikten s. 32 bör n sättas inom parentes i boka di(n);
bortfallet i feminina subst. och poss. pron. följs ofta åt.
Jag har redan berört kasusböjningen i attundamålen, vilken omnämns
dels i översikten s. 30, dels under Uppland s. 108. Man får av förf. :s framställning den uppfattningen att kasusböjning förekommer i hela Attundaland. Skillnad mellan nominativ och ackusativ påträffas emellertid enligt
B. Hesselman (Nysvenska studier 11 s. 201) bara i »ett par sockenmål i
mellersta Roslagen: Häverö och Väddö, delvis också Bro och Vätö».
SD:s beskrivning av målen i Härjedalen och i synnerhet Jämtland kräver
en del kompletteringar och korrigeringar. Bibliografin upptar inte många
arbeten om dessa dialekter (s. 151). I En bok om jämtskan (utg. av Ragnar
Ohlson 1973) ges en fyllig förteckning över litteratur om och på jämtska;
också otryckta källor redovisas.
I översikten över konsonanternas utveckling s. 26 sägs, att frikativt uttal
av d förekommer i »delar av Jämtland». Denna uppgift, som ytterst härrör
från E. Jessen ([Norsk] Historisk tidsskrift 3, s. 39) har förts vidare av bl. a.
A. Lundell (Svenska Landsmål 1 s. 25) och A. Noreen (Vårt språk 1
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s. 418 f.). Jämtskans frikativa d är av en annan karaktär än det älvdalska
och senare upptecknare har inte funnit anledning att markera det på något
särskilt sätt. Intervokaliskt d bevaras i allmänhet inte i Jämtland, som det
påstås s. 26. Det är bara i gamla kortstaviga ord, som sådant d i viss utsträckning — främst i väster — står kvar. Se karta 5 i H. Markström, Om
utvecklingen av gammalt å framför u i nordiska språk.
Tilljämningen, som är så karakteristisk för jämtska och härjedalska mål,
har under Jämtland behandlats på ett oförsvarligt kortfattat sätt. Här
borde ha hänvisats också till redogörelsen för tilljämningen i Härjedalen
(s. 119 f.) och inte bara till dalmålen (s. 112). I den genomgående magra
beskrivningen av jämtskan (en och en halv sida) anförs bara två ord som
exempel på tilljämning; till yttermera visso anförs de i västjämtsk form
med en grov beteckning som dessvärre nästan helt skymmer det verkliga
vu'kut e. d.). De västjämtska
uttalet med mycket öppna stamvokaler
formerna är föga representativa för jämtskan i dess helhet. Förf, gör ett
försök med en centraljämtsk form av ordet vecka. Det på två ställen (s. 127
och 128) anförda uttalet våku existerar emellertid inte. Våkå heter det i
centraljämtska mål, österut med förlängning av konsonanten.
S. 128 uttrycker sig förf. alldeles för försiktigt angående dativen i Jämtland. Om man säger, att kasusböjningen är bevarad i Attundaland (s. 108),
skall man inte säga, att dativen bara »kan förekomma» i Jämtland. Det
måste råda jämvikt mellan uttalandena. Dativen är fortfarande levande i
större delen av landskapet. Den s. 121 anförda neutrala dativen i Härjedalen
täkän är felaktig; tatjän — eller snarare tat-tjän för att markera affrikatan —
är det rätta. Ä står här för a; också rent a har upptecknats. För fullständighetens skull kan nämnas att n faller i de västligaste socknarna Storsjö och
Tännäs (tatja). I söder kan gamla kortstaviga neutrer ha -in i dativ.
Den onöjaktiga behandlingen av diftongerna i jämtskan har påpekats
ovan. Uppgifterna s. 23 och 119 om diftongerna i Härjedalen förefaller mig
en aning motsägande. Den något oprecisa uppgiften s. 119 är riktigare.
S. 30 sägs, att vokalbalansen bl. a. i Härjedalen fungerar »så att ändelsevokalerna kan försvinna efter lång stavelse». Härjedalska mål saknar dock
sådan apokope.
Åtskilligt av kritiken ovan återfaller på de källor som använts. Men förf.
har ett ansvar när det gäller att föra källornas uppgifter vidare. Den s. 108
anförda uppgiften om pöjkä såsom bestämd form ack. i attundamålen —
uppenbarligen hämtad ur Svensk uppslagsbok — borde således omedelbart
ha identifierats såsom tryckfel; långt n i best. slutartikel mask, faller aldrig.
Man borde kanske inte påtala sådant som inte står i boken. Några drag
med samlad större utbredning, som jag emellertid tycker kunde ha medtagits, är exempelvis bindevokalen, artikelsynkopen, fördelningen av pronomina di/dom och denne/den här samt prepropriella artikeln. Vidare anser
jag, att accentfrågorna inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet. 1 språkprov

214

Maj Reinhammar

och exempelord markeras inte accent. Det kunde måhända ha påpekats att
den neutrala dativen (ex. anförs s. 121, 128, 139) har grav accent. Under
Västmanland s. 103 berörs dalmålens »sjungande» accent men under Dalarna nämns ingenting om den. I Överkalix i Norrbotten finns bara akut
accent, likaså i nordöstra Uppland; en stor del av södra och västra Uppland
(inkl. Södertörn) har däremot generaliserat den grava accenten. Beträffande
de intressanta accentförhållandena i uppländskan kan hänvisas till C. Witting, On Acute and Grave Contours in Central Swedish Dialectal Speech
(Uppland). (Svenska Landsmål B 65).
Svenska dialekter utanför Sverige har inte fått någon plats hos Pamp.
I kapitlet om de stora dialektgränserna meddelas i regel, om ett dialektdrag
innefattar även finlandssvenska mål men dessa behandlas inte under egen
rubrik. Det är beklagligt; förf, ger heller inget skäl till varför han förbigår
de östsvenska målen. En brist, som jag betraktar som kanske ännu mer
beklaglig, är frånvaron av språkkartor. För att man skall kunna läsa SD
med behållning krävs icke föraktliga kunskaper i svensk geografi. Överskådliga språkkartor skulle i väsentlig mån ha underlättat för läsaren att
tillägna sig bokens innehåll.
Boken ger intryck av att ha tillkommit under brådska. Jag skall ge några
exempel, som tyder på detta. Mitt på s. 145 finns en anakolut: »Framför
mb, nd och ng, där stora delar av övre Norrland får vokalförlängning, övergår ... b, d och g till p, t respektive k, ...» I detta sammanhang bör också
påpekas att påståendet är alltför generaliserande. Vad menar förf. med
»övre Norrland*? Jämför att K.-H. Dahlstedt i Övre Norrlands bygdemål
till detta område räknar nordöstra Ångermanland samt Västerbottens och
Norrbottens län. Mitt på s. 78 står: »Framför konsonanter som uttalas mot
tandvallen, som s, d och t saknas ofta inskottsvokal.» »Framför» skall rättas
till efter. S. 26: »Allmännast försvann d(h), eller smälte samman med följande konsonant»; »följande» skall vara föregående. S. 146 sägs, att verbens
numerusböjning i Norrbotten »är bäst bevarad i preteritum av de svaga
verben»; naturligtvis avses de starka. S. 29 står, att kortstavighet finns kvar
»i Finlands svenskspråkiga delar i Nyland, egentliga Finland och Österbotten och på svenskt område ... i delar av Österbotten, Norrbotten, delar av
Ångermanland» etc. »Österbotten» skall strykas — andra gången det anförs.
Längre ned på samma sida: »Nordgränsen för denna utveckling [:bevarat
m. m.] går upp i Bohuslän och Dalsland i öster och Västmanland och
Hälsingland i väster». Det blir riktigare, om »öster» och »väster» byter plats.
S. 32 sägs att att-satser får huvudsatsordföljd i norrländska mål. Det är ett
illa genomtänkt påstående. Vad som föresvävar förf, är tydligen placeringen
av inte i negerad att-sats. Huvudsatsordföljd i dylika satser är dock inte
en allmänt norrländsk företeelse. S. 85 sägs att två i dalslandstexten är
riksspråkligt för det genuina tvo. Olyckligtvis finns dock två inte i texten.
»Alvesta» (s. 102), »Torsånger» (s. 116) och »Borrbo» (s. 124) är fel för Avesta,
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Torsåker och Norrbo. Ytterhogdal ligger inte i Härjedalen (s. 119) utan i
Hälsingland. S. 124 står att r i Ljusdal-Delsboområdet faller i pluraländelser: »... rötte eller (i Delsbo) fetter»; skall vara fette. Redogörelsen för r-bortfallet är här överhuvudtaget rörig: »I norra Hälsingland — och i landskapen
norr därom — faller r i ändelser.» Plural-r står emellertid kvar ända upp i
mellersta Ångermanland. Vad som avses är presens-r; det borde ha framgått
klarare. S. 131 anförs fyra infinitiver från Medelpad, bl. a. de felaktiga
sjSki, 'skölja' och sjöla 'skilja'; sjölä resp. sjelä bör det vara.
Slutligen vill jag peka på ytterligare några detaljer, som bör ändras i en
kommande upplaga. Druckna 'drunkna' (s. 66) bör hellre skrivas drockna,
eftersom det bättre speglar det normala uttalet i Västergötland. Uttal med
o i tosjp och abbordn är inte belagt i Hälsingland (s. 124); o bör bytas mot 6.
S. 76: »(va mange jär) klucke» skall rättas till klucku, som är den normala
gotländska formen. (Fårö har best. fem. klucka.) I den utförliga redogörelsen
för best. plur. i Värmland synes två former »längst upp i nordväst, ...
sängen ... gutun ...» (s. 91) vara felciterade; bör vara sängun, gatun enl.
karta 13 i R. Broberg, Språk- och kulturgränser i Värmland (Svenska
Landsmål B 67). Samtliga hänvisningar till avsnittet om diftongerna utom
en är felaktiga; skall vara s. 23 (ej 19).
Den metod som Pamp (eller kanske förlaget?) valt för redovisningen av
Sveriges dialekter utgör ytterligare ett indicium på att boken skrivits för en
läsekrets av hembygdsintresserade snarare än för universitetsstuderande.
Metoden medför naturligt nog stora ojämnheter i presentationen av de
olika landskapsmålen. Det blir dessutom många upprepningar, som kan
förefalla tröttande men som oftast är nödvändiga. Inom dialektlitteraturen
gängse begrepp som sveamål, götamål (dock nämnt s. 29) och östsvenska
mål lyser med sin frånvaro i SD. Stundom brukas »centralsvenska» mål
(s. 93, 106) i stället för »sveamål»; någon gång nyttjas »mellansvenska» mål
(s. 27) men termen har i SD en annan innebörd än t. ex. hos Wessål. Jämför
ovan ang. olika innebörd i begreppet »övre Norrland». Helheten och de
stora dragen i svensk dialektgeografi försvinner delvis med förf. :s sätt att
beskriva dialekterna landskapsvis. Några landskapsdialekter existerar ju
strängt taget inte och Pamp är föredömlig, när det gäller att klargöra de
dialektgeografiska sambanden över gränserna. Det inledande kapitlet om
de stora dialektgränserna bidrar också i hög grad till att hålla sambanden
inom större målområden levande. I åtskilliga fall redovisas isoglosser som
delar ett landskap i olika dialektområden på ett typografiskt tilltalande
sätt. Man kunde möjligen önska sig en liknande överskådlig uppställning
av det knippe isoglosser som löper tvärsöver Norrbotten norr om Piteå.
Det är en mängd upplysningar om våra dialekter Pamp serverar, tillsammans säkert fler än WessM. i VF. SD ger t. ex. en klarare bild av framför
allt vissa sydligt orienterade drag: de två långa a-ljuden, utvecklingen av
långt n, vokaliseringen av r, den »sydskånska förmjukningen», drag delvis
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helt förbigångna av Wess61. Den sekundära diftongeringen redovisas ingående — också diftongerna i nordöstra Uppland och södra Jämtland är
nämnda. Vidare ges stort utrymme åt utvecklingen av a framför konsonantgrupp. Förf. :s måhända viktigaste insats är dock, att han låtit dalmålen — knappt mer än antydda i VF — träda fram ur dunklet.
Man kan naturligtvis diskutera metoden att redovisa Sveriges dialekter
som en lång rad landskapsmål; jag har i det föregående pekat på flera nackdelar med detta. Ändå tycker jag, att Pamp gjort det enda riktiga; det
existerar ju sedan länge en — fortfarande användbar — beskrivning av
dialekterna »målområdesvis». Pamps bok kompletterar väl Wess6ns framställning. Ännu är jag inte beredd att säga, att den kan ersätta denna.

Summary
In the introductory chapters of Bengt Pamp's Svenska dialekter (Swedish
Dialects), the origin and distribution of linguistic changes, the history of
Swedish dialect scholarship, and the early linguistic influences governing the
modern dialects are briefly touched upon. In a valuable chapter on the main
dialect boundaries, stressed vowels, diphthongs, consonants, length of syllables
and final vowels, as well as the more important phenomena in accidence and
syntax are dealt with. After this, the Swedish dialects are presented province
by province from south to north. Unfortunately, the Swedish dialects in Finland and Estonia have not been included. A certain lack of evenness in the
descriptions of the different dialects has been unavoidable; the southern Swedish
dialects are given proportionately the greatest attention. The different provincial
sections are introduced by a short linguistic sample. The texts have mainly
been taken from the textbook for the gramophone series Svenska folkmål
(Swedish Dialects). The samples are not however commented on in the descriptions of the dialects. Svenska dialekter is written for non-experts; this is evident
from the instructions which are included. There are no running references to the
literature used—a lack which is only partially outweighed by the useful biblio graphy at the end of the book. In addition the absence of appropriate technical
terms is somewhat annoying for a philologist. Unfortunately there is not a
single linguistic map in the book; these would increase the valne of the book
considerably. The author is guilty of a number of errors; many of these are just
careless mistakes, probably due to the fact that the book was produced somewhat hurriedly. In its present state, Pamp's book cannot replace Elias Wessen's
Våra folkmål (Our Dialects). However, with its wealth of information concerning
the dialects of the different provinces, it provides an excellent complement to
Wessen's handbook, which has been in use since 1935.

En ny dialektantologi för Skåneland?'
Av Göran Hallberg

Det har sagts att vi av flera skäl skulle behöva en reviderad utgåva av den
kända svenska dialektantologin Svenska folkmål — eller kanske hellre en
helt ny version. De svenska dialektarkiven får allt fler förfrågningar om
illustrativt material från t. ex. skolor, lokalpress, teatergrupper, hembygdsföreningar och studieförbund. Man föredrar bandinspelningar framför grammofonskivor att lägga jämsides texten.
Varken Svenska folkmål med tillhörande LP-skivor eller språkproven i
Elias WessiSns i många upplagor utgivna bok Våra folkmål verkar vara till
fyllest i den utformning de har. Därtill förekommer enstaka onöjaktigheter
i det förstnämnda verkets texter. Därför är det med stort intresse man tar
del av Niels Åge Nielsens danska dialektantologi,' särskilt som den i sin
första del behandlar »ostdansk», dvs, förutom bornholmskan även målen i
Skåne, Halland och västra Blekinge (Listers härad).
Det följande är en sydsvensk dialektarkivaries noteringar vid läsningen
av framför allt Skånelandsavsnitten. Vi på DAL i Lund skulle ju eventuellt
kunna använda boken som komplement till den ovannämnda litteraturen?
Det är med andra ord östdanskan, som främst intresserat anmälaren.
ömålsavsnitten överlåtes åt de sakkunniga kollegerna på IDD, Institut
for dansk dialektforskning i Kobenhavn.
Bokens uppläggning följer känt mönster: en kort presenterande och förklarande inledning följd av textprov med synnerligen sparsam kommentar
och parallell översättning till riksspråk — men detta senare endast beträffande östdanskan och en kort östsjälländsk text, som återgivits med
från Danicas till Danske Folkemaals transponerad ljudskrift.
Inledningsavsnitten är principiellt och pedagogiskt oerhört viktiga i en
sådan här bok, som vänder sig till den intresserade allmänheten. Först
presenteras helt kort de nordiska språken som litteraturspråk och som talspråk. Man får genom läsningen intrycket, att dialekterna var något som
uppstod, när historisk tid börjar i Norden, och att förhållandet därefter
varit relativt stabilt. Riktigt så menar givetvis inte författaren, men så tror
jag, att en lekman uppfattar framställningen.
1 Niels Ägo Nielsen: Dansk dialektantologi. I. Ostdansk og ~ål. Odense 1978. 246 s.
ISBN 87-7216-623-6.
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Vid handledning av enskilda och grupper av besökande vid DAL, liksom i samband med föredrag om dialekter och ortnamn runt om i Skåneland, får man ideligen bemöta påståendet, att vi ju i Skåne, Halland och
Blekinge egentligen talar danska. Det är rätt — men fel. Samma påstående
återkommer, bara inte så kategoriskt, i den danska dialektantologin. Det
är helt korrekt, om man som här med speciella utgångspunkter vill kalla
Skånelands dialekter för östdanska, lika korrekt som om man i annat
sammanhang ville kalla dem sydsvenska. Men ur allmänpedagogisk synvinkel kan man aldrig vara vaksam nog mot den enkla generalisering, som
i dag är gediget rotad, inte bara i Skåneland, nämligen att man där talar
danska, när man använder dialekt.
Vi har som bekant viktiga skåneländska dialektdrag, som klart överensstämmer med målen i det nuv. Danmark, och minst lika viktiga dialektdrag,
som klart överensstämmer med målen i det övriga Sverige — för att då
inte tala om egna interna relikter och novationer, som konstituerar målen
och målområdena i Skåneland. Det är en gammal sanning, att Öresund
både skiljer och förenar. Personligen föredrar jag att uttrycka det så, att
t. ex. skånemålen både nu och då är med starka band förenade med såväl
danska som svenska dialekter, men att det hela tiden är skånska som
talats — med allt vad som konstituerar ett målområde i förhållande till
omgivningen.
Åtskilliga klavertramp kunde ha undvikits, inte minst i vetenskaplig
litteratur, vad gäller det mångomskrivna ämnet: den språkliga försvenskningen av Skåneland, om synen på dialekterna inte varit så fastlåst vid
yttre politiska förhållanden, som i huvudsak rört riksspråk och inte dialekt.
»Det må fremhwves, at det er ikke rigtigt, hvad mange tror, at de danske
dialekter er opstået som fordrejelser eller varianter af rigssproget. Hvor for
sig er de opstået ud fra gammeldansk», skriver författaren s. 10. Det är
viktigt att belysa det rätta förhållandet mellan dialekt och riksspråk, men
det är också viktigt — som nämnts ovan — att man inte kategoriskt påstår,
att dialekterna uppstått ur det fornspråk, som vi möter i de äldsta skriftliga
källorna. Jag betvivlar, att lekmannen efter den korta presentationen av
»dialekt» utan någon som helst kommentar kan tillgodogöra sig de tre textprov ur det medeltida lagspråket, som avslutar inledningen. Därur skall
läsaren själv bilda sig en uppfattning om den utgångspunkt, varifrån de
danska dialekterna enligt författarens mening utvecklats.
I de följande avsnitten presenteras särdragen i de östdanska målen, därpå
i ömålen, för vart och ett med underavdelningarna ljudsystem, böjning och
litteratur. (Något kunde också ha nämnts om ordförråd och syntax.) Den
sparsamt anförda litteraturen ger en god grund att stå på, men man saknar
det som skrivits i ämnet under det senaste decenniet. Urvalet är en smula
godtyckligt. Så upptas t. ex. s. 21 för Skånemålen bl. a. Ingers' dissertation 1939, medan Areskoug, Billing, Hansson, 01s6ii och Wigforss saknas.
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Bensons Siidschwedischer Sprachatlas hör dessutom hemma här och vid
Hallandsavsnittet s. 22 i lika hög grad som vid Listermålet s. 23. — Och
den fjärde och avslutande delen av detta arbete utkom redan 1970! För
Halland anförs Wigforss' avhandling och Sture Nilssons korta uppsats i
Halland. En bok om hembygden, Lund 1938. Bättre vore att hänvisa till
den senares Folkmålen i Halland (Hallands historia II, s. 1115-1150),
Halmstad 1959.
Om de östdanska dialekterna sägs s. 15, att de har en rad gemensamma
drag, »dels fielles nyudviklinger (novationer), dels bevarede gamle trxk
(arkaismer)». För en svensk läsare är termen relik ter att föredra, eftersom
ar k ai s m er har en annan värdeladelning, hämtad från stilistikens terminologi.
Mot >>Bornholmsk», »Listermålet» och »Hallandsk» ställs »Skånsk (Skånemålene)». Man undrar över varför det blott i det senare fallet är fråga om
pluralitet? Beskrivningen saknar inte betydelse för den uppfattning, som
läsaren bildar sig om dialekterna. Denna syn på enhetlighet och pluralitet
underbyggs ytterligare, när »klusilsvxkkelsen» p, t, k>b, d, g är huvudkriteriet, som gör t. ex. »halländskan» till ett östdanskt mål. Det hela beror
ju av vilka kriterier man väljer. Den skarpa kulturgräns, som ungefär i
höjd med Varberg skär Halland i en nordlig och en sydlig del — både i
språkligt och föremålsetniskt avseende — bör nog betraktas som det mest
betydande gränsknippet i landskapet.
Blekingedialekterna delas i tre grupper s. 22: Listermålet, det egentliga
Blekingemålet och Karlskronamålet. Man måste fråga sig, varför här och
endast i detta fall ett stadsmål (Björkholmskan?) har brutits ut och
ställts mot landskapets övriga mål?
Under Skånemålen s. 20 läses: »Konsonanten r der tidligere var fortungelyd (ligesom i svensk rigssprog) er blevet tul et kraftigt artikuleret bagtunge-r
(sv. 'skorrande r'), der stadig breder sig mod nord.» Denna marsch mot
norr var redan 1936, när Gösta Sjöstedts bekanta avhandling trycktes, en
sanning med modifikationer. Ett antal specialundersökningar (framför allt
i Småland och på Öland), bl. a. av i Danmark verksamma forskare, har de
senaste åren visat, att ställningarna har konsoliderats. Frågan är om inte
den långsamma reträtten har inletts? Dessutom är nog relikterna av tungspets-r fler och har levat kvar längre, än vad man i allmänhet föreställt sig
i mera populära framställningar.
För en sydsvensk läsare är det uppseendeväckande att författaren (s. 15)
kallar bornholmskan — och endast denna — »Dette svoert forståelige talesprog ...». För oss, åtminstone i Skåne, är det snarare så, att det är den
lättast uppfattade danskan. Skulle verkligen talad bornholmska vara
svårare att förstå för dansken i gemen än t. ex. genuint Listermål, eller
genuin skånska eller halländska?
Inledningsavsnitten är intressanta som diskussionsunderlag, och de blir
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säkert utnyttjade som bredvidläsning till framställningarna i såväl Svenska
folkmål och Wessåls Våra folkmål som i Bengt Pamps översiktsverk, pocketboken Svenska dialekter, som utkommit ungefär samtidigt med den danska
dialektantologin.
Låt oss så gå över till bokens huvuddel, dialekttexterna. Man förvånas
över att så mycket fått representeras av rimmad poesi och det med ojämn
fördelning. Allt från Mon och hälften av det bornholmska återges i bunden
form med vad detta innebär av litterär stilistik, rimmets och meterns krav
o. d. Dels finns det sannolikt tryckta prosatexter att leta upp, dels finns
det i dag gott om bandinspelat fonogrammaterial att utnyttja vid våra
dialektarkiv, väl också vid IDD.
På sidorna 72-111 återges texter från DAL:s verksamhetsområde, alla
hämtade ur äldre tryck (1952 och tidigare), ingen ur fonogrammaterialet. —
För den som yrkesmässigt har att syssla med bl. a. ortnamnsvård är det
inte uppmuntrande att i översättningarna se också ortnamnen »översatta»,
t. ex. Lyngby i stället .för Ljungby s. 72, Bwkkeskov i stället för Bäckaskog
s. 82 och Påskehojen i stället för Påskahögen s. 85. Det beror inte på tryckeritekniken; texterna innehåller f. ö. både ö- och ä-tecken.
En liknande principfråga i sådana här sammanhang gäller återgivandet
av personnamn. Nelschins översätts s. 88 Niels Jönssons, s. 89 Nils Jönssons.
Här har förnamnet i det ena fallet »fördanskats», medan efternamnet i båda
fallen »försvenskats». Däremot återges t. ex. genomgående s. 83 ff. Anders
Larsen för textens Annårs Larsen.
Översättningarna uppvisar en rad misstag av den skinnsjuke grevens typ.
Här är endast plats att exemplifiera:
En man knegade iväg (s. 77) »mä sleva o sköffor o telled, som han hade
kredad te naur da va leded pau vinteren». Det översätts med: »når det var
hen på vinteren». Den rätta innebörden är: »när det var ledigt (dvs, fritt
från utearbete o. d.)».
En göing, som fångat en ekorre, slog (s. 77) ihop »om skrämpa o släppte
igarned i, o sau la han skrämpan iblann den andre bröden pau röllebören».
I dansk version: »Og så slog han et bur sammen og slap egernet i, og så
lagde han buret imellem brodene på trilleboren». En korrekt översättning
är 'en korg med lock' (inte 'bur') resp. 'bråten, skräpet' (danska `skrammelet', inte 'brodene').
Det kan vara svårt även för en svensk att hålla rätt på dai och clåi.
»Dai karigaste lär wail ha sjett ...» (s. 82) återges »De mest mandfolkede
har vist vret der ...». Men dai står för pron. det, medan pron. de i dialekttexten skrivs dåi.
Adverben kan vålla problem. Om en karlakarl hette det (s. 82), att »hann
löute 'nåmm ölle3 stryg» — i översättningen: »han lovede dem alle klo».
En annan man (s. 83) »tehållde ålle tynged4 o laisa» — på danska återgivet:
»pålagde alle tjenestefolkene at lxse» (dvs, några böcker). 1 båda fallen
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avses adv. alle 'alltid', inte pron. alla, som nu står i den danska översättningen. Detta är förvånande, då not 3 i originaltexten klart ger beskedet:
»alltid». (Noten 4 lyder: »tjänstefolket (da. tyendet).»)
De skulle läsa böckerna »får majningen åd di osse skålla fau nån lärdom»,
heter det vidare. »Det var meningen, at de også skulle få nogen lxrdom,»
står det i den danska versionen. Detta skånska meningen betyder 'nämligen', så även s. 86: »så va de hannsa draare, såmm hade tjört åpp ed,
mainengen.» Inte: »så meget des mere, mente han også, så var det hans
trfflkdyr, som havde kort det op.»
Som en ren lapsus får man väl fatta ett ex. av följande slag (s. 91): »Så
komme sjyttorna ti mannen å sporde ätte Mittjel* översatt med: »Så kom
skytterne, ti mand, og spurgte efter mikkel.» (Mickel räv avses.)
»Ja va där å söjte fårr en drännj» och »ja kann söja fårr min påg» (s. 92)
återges »jeg var der og sogte en karl» resp. »jeg kan soge ... angående min
son;» — det är givetvis korrekt uppfattat endast i det senare fallet. Dialektens söka för ngn innebär, att man anlitar läkare e. d. för ngn, som är sjuk.
Den man, som (s. 92) »flytte åppad lanned», flyttade uppåt landet, dvs.
norrut, inte som i den danska versionen: »han flyttede på landet» (ut på
landsbygden?).
»Nårr vi skolle jårre jille po vässterleen, va de fysst ti å sjikke bod ...»
(s. 97) översätts med: »Når vi skulle pre gilde i den vestlige del af sognet,
var det forst tid at skikke bud ...»! Orden ti å står för till att, ej för tid att.
Mera uppseendeväckande är översättningen av vässterMen, dvs. Västerle'n.
Detta är tillsammans med Sönnerle'n och Österle'n väl etablerade och
folkligt gängse geografiska begrepp i Skåne. De skall dock fattas relativt,
beroende på var i Sydskåne man befinner sig. En Ljunitsbo har Västerlen
väster om sig och Österlen i öster lika väl som en Järrestadsbo har dessa
områden väster resp. öster om sig. I allmänhet drar väl sydskåningen i dag
gränsen vid eller något öster om Ystad. Men 'den västliga delen av socknen'
kan Västerlen aldrig betyda.
En ryttare (s. 97), som fått »gökar» både här och där, kunde på kvällen
»knafft håle si po öjed», i den danska texten »knapt holde ojnene åbne»!
Det är skillnad mellan att hålla sig kvar på öket och att hålla ögonen öppna.
— En bondkvinna samlade som seden bjöd vid ett gille ihop kakor (s. 99),
»så homm hadde itt lided nätt knyde, nårr homm skolle gå frå bored».
På danska har hon »et lille knyttet net»! Det lilla knytet (på danska väl
närmast bylt) bestod av ett stycke tyg, som knöts samman i hörnen, inte
av ett slags nät.
En man hade (s. 103) lycka med sig »i hadd hann to si te, fårr hin jällpor
sina». Detta är en variant av det kända uttrycket »fan hjälper de sina».
Jfr översättningen: »i hvad han tog sig til, for denne sin hj5elper.>> Sanningen bad en gång lögnen, att »han skolle je mä seg», dvs. 'ge med sig, vara
medgörlig' (s. 106) — det översätts »at han skulle give ham noget».
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Det finns åtskilligt mera av detta slag att hämta ur texterna, men
exemplen får räcka. Det är störande, att originaltexternas ordförklaringsnoter saknas här och var, t. ex. s. 81 och 86 f., fast notsiffrorna kvarstår i
dialekttexten och det på ett förbryllande ologiskt sätt (dvs, direkt övertaget från originaltrycken, som har annan paginering). Så avser not 5 på
s. 87 textens not 5 på s. 85!
Den nämnda noten gäller verbet ärja, som förekommer i flera av textproven. Det har inte kommenterats eller nöjaktigt återgivits i någon av de
danska översättningarna. Dessa har genomgående verbet ploje, men ärja
innebär något annat. Redskapen är ju olika; plogen vänder jorden åt sidan,
årdret bara skär en fåra. Den svenska originalnoten översätter i detta fall
formen aurde med »plöjde med årder», också det strängt taget en oegentlighet.
Jag saknar kompetens att ge mig över Sundet och in på ömålens domäner.
För DAL:s vidkommande kan den danska dialektantologins Skånelandsavsnitt användas som utgångspunkt för diskussion eller som bredvidläsning,
men med reservationer. Vi behöver fortfarande en ny Svenska folkmål.

Summary
The article is a review of Professor Niels Åge Nielsen's book Dansk dialektantologi (Danish Dialect Anthology). I. Ostdansk og omål. Odense 1978. Part I
deals among other things with the dialects in the provinces of Skåne, Halland,
and Blekinge, which have been Swedish since the midclle of the 17th century.
The reviewer, archivist at the Institute of Dialect and Place-Name Research,
Lund, discusses the introductory section of the book—in particular the relationship between the Danish and the Swedish standard languages and the dialects
of the provinces mentioned—and gives examples of the relatively large number
of translation errors from dialect texts into standard Danish.

Codex Aboensis
Codex Aboönsis (Codex f. d. Kalmar) Helsinki 1974, 281 s. —
Codex Aboensis. Kommentarer och översättningar. Utgiven
av Koneen Säätiö. Helsingfors 1977. 214 s.
Av Ilkka Hirvonen

År 1974 utkom i Finland en ny faksimilutgåva av Cod. Holm. B 172, av
utgivarna kallad Codex Aboensis (ej att förväxla med Codex Aboensis
Skokloster). Till faksimilutgåvan ansluter sig ett tre år senare publicerat
kommentarband, samtidigt utgivet på finska, svenska och engelska. De
två banden, som säljs endast tillsammans, har emellertid funnits i bokhandeln först sedan hösten 1978. Båda volymerna är inbundna i hela skinnband, en imitation av den vid slutet av 1500-talet utförda inbindningen,
och priset är därefter, 995 Fmk, dvs. ca 1 100 kr. Redaktionskommittén
består av Olav Ahlbäck, Yrjö Blomstedt, Kirsti Herlin, Raimo Hyytiäinen
(t), Aulis Oja (t), Jorma Vallinkoski och Kustaa Vilkuna, av vilka Ahlbäck, Blomstedt och Vilkuna står för bidragen i kommentarbandet. Redaktörer är Marketta Huitu och Tove Riska.
Cod. Holm. B 172 har redan en gång tidigare utgivits i faksimil och utgör
som bekant volym nr 1 i serien Corpus Codicum Suecicorum Medii Aevi,
utg. av Henrik Cornell 1943. De två editionerna är emellertid inte helt
identiska. Cornelis faksimil är enfärgat (svart-vitt), det nu publicerade
däremot tryckt i originalets färger. Dessutom har Cornell ej faksimilerat
de senare skrivna pappersblad som bundits omkring den ursprungliga handskriften. Dessa urkunder, som har speciell anknytning till Finland, finns
med i den nya utgåvan.
Även i den egentliga handskriften finns åtskilligt som pekar mot Finland
och redan 1933 gjorde Kustaa Vilkuna gällande att hela handskriften tillkommit i Finland (Kulturhistorisk Årsbok, Helsingfors 1933, s. 7-14). Före
Vilkuna hade Nat. Beckman på språkliga grunder lokaliserat kodexen till
Uppland (Studier i outgivna fornsvenska handskrifter s. 106-111). Till
samma resultat som Beckman kommer även Cornell på grundval av konsthistoriska fakta (Inledning s. xxxvi). I sin recension av Cornells utgåva
(Sv. Lm. LXV s. 133-137) ansluter sig Dag Strömbäck dock närmast till
Vilkuna och dennes etnologiska argument, men efterlyser framför allt en
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utförligare undersökning av frågan: »Med dessa randanteckningar har anmälaren endast velat understryka vikten av att frågan om Kalmarhandskriftens ursprungsort ånyo prövas, en prövning som bör äga rum under
hänsynstagande till icke blott språkliga utan även etnologiska och konsthistoriska fakta» (s. 137). En dylik undersökning har nu, 35 år senare, sett
dagens ljus i det ovan omtalade kommentarbandet.
I en inledande uppsats redogör Vilkuna för handskriften och dess historia
med särskilt beaktande av de familjekontakter som möjliggjorde kodexens
överflyttning från Åbo till Sverige. På flera punkter har Vilkuna härvid
kunnat stöda sig på tidigare forskning. Beckman påvisade redan 1917
(Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1917 s. 82) att handskriften
omkring 1550 befunnit sig i Åbo. Likaså påvisade Otto Walde 1921 (Uppsala
Universitetsbiblioteks Minnesskrift 1621-1921 s. 193-267) att några av pappersbladen innehåller anteckningar av Mikael Agricola, som även gjort
marginalanteckningar på pergamentsbladen. Andra marginalanteckningar
har enligt Walde skrivits av Ture Bielke. Vilkuna förmodar i anslutning
till Walde att handskriften, sedan den kommit från Åbo till Sverige, först
hamnat i boksamlaren Hogenskild Bielkes bibliotek; Hogenskild var äldre
bror till Ture Bielke. Härvid är det av vikt att veta att modern till bröderna,
Anna Hogenskild, var född i Egentliga Finland och familjevän till Mikael
Agricola. Vilkuna tänker sig att handskriften så småningom kommit i hertig
Fredrik Adolfs ägo, som överlåtit den till sin hovpredikant J. Chr. Lindbäck. År 1827 skänkte Lindbäck kodexen till Kalmar gymnasiebibliotek,
varifrån den 1884 kom till Kungl. Biblioteket.
Vilkunas överskådliga uppsats innehåller två förargliga tryckfel. S. 11
(v. sp.) står felaktigt 1844 pro 1884, dvs, året för kodexens överflyttning
från Kalmar till Stockholm. S. 14 (v. sp.) sägs att handskriften beskrivits
av Schlyter i inledningen till dennes utgåva av Magnus Erikssons landslag s. xvm. De rätta sidorna är xxvm—xxix. Vidare kan noteras att på s.
12 (v. sp.) står wtskylder pro hs:s wthskylder.
Yrjö Blomstedt skriver om Codex Aboensis (härefter förk. Cod. ab.) som
lagbok. Huvudparten av hs. utgörs som bekant av Magnus Erikssons landslag ( =MEL), en redaktion som går under benämningen »den mellersta
lagen». Till denna har dessutom fogats Kyrkobalken ur Upplandslagen och
den s. k. Magnus Erikssons gårdsrätt samt flockarna 10-12 ur Konungabalken i Upplandslagen. Beträffande gårdsrätten bör observeras att även
biskopar och riksråd hade rätt att tillämpa den, vilket motiverar att bestämmelserna upptagits i Cod. Ab. Av särskilt intresse är att flockarna
10-12 ur Upplandslagens Konungabalk, dvs, partierna rörande ledungsväsendet, medtagits. För rikets övriga delar var dessa bestämmelser föråldrade redan vid tiden för MEL:s tillkomst, men tillämpades i Finland
ännu på 1400-talet (s. 28 v. sp.). Frågan om lagbokens beställare lämnar
Blomstedt öppen; flera, olika möjligheter diskuteras.
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Mot Blomstedts framställning kan ett par detaljanmärkningar riktas.
S. 23 (h. sp.) omtalas kununx ämbizman med hänvisning till Konungabalkens
22. och 28. kapitel i MEL. Eftersom uppsatsen handlar om Cod. Ab. som
lagbok, skulle man vänta sig att citatet är hämtat ur denna hs. I faksimilutgåvan står emellertid konungx wmbuclzman (kap. 22) resp. hans wmbuzman
(kap. 28). Den anförda formen är ej heller identisk med formen i Schlyters
huvudkodex, AM 51 4:o, som har kunungx wmbizman. Om författaren har
velat normalisera, borde han också ha redogjort för sina principer. Förkortningen FMU (s. 25 v. sp.) borde redan i konsekvensens namn ha förklarats ( =Finlands medeltidsurkunder). En allvarligare brist är att uppsatsen formligen vimlar av tryckfel och rena språkfel, varom mera i slutet
av denna recension.
Olav Ahlbäcks uppsats Om språket i Codex Aboensis (s. 33-40) är ett helt
nytt inlägg i diskussionen om handskriftens proveniens. Som vi sett ovan
framförde Vilkuna sina viktigaste etnologiska argument för en lokalisering
till Finland redan på 1930-talet. Becknians språkliga argument för en
lokalisering till Uppland har hittills betraktats som mer eller mindre
kanoniska: de åberopas flera gånger av bl. a. Cornell och lämnas oemotsagda även av Strömbäck, som emellertid försöker bortförklara dem med
hänvisning till att språket i den finländske skrivarens förlaga mycket väl
kunnat uppvisa uppländska drag. Man torde alltså kunna säga att Beckmans språkliga analys varit det starkaste argumentet för lokaliseringen till
Uppland. Om det nu visar sig att det vid sidan av etnologiska fakta även
finns språkliga indicier på handskriftens finländska proveniens, torde problemet vara nära sin lösning. Att detta verkligen är fallet, har Ahlbäck av
allt att döma kunnat påvisa i sin språkliga analys.
Det är resultatet av ett imponerande arbete som Ahlbäck presenterar
på knappa 7 sidor. Huvudresultatet är att de av Beckman anförda ljudoch formhistoriska dragen lika väl kan vara finländska som uppländska,
men att en rad ordgeografiska fakta direkt talar för en lokalisering till
sydvästra Finland i st. f. Uppland. Ett av Beckmans argument faller bort
helt enkelt därför att det är fråga om ett misstag. Att hs. bevarat de gamla
korta vokalerna i och y även i kortstaviga ord kan enligt Beckman bero på
»skrivarens 'visuella' språkuppfattning, men den kan också förklaras ur
hans dialekt, dock tyvärr lika bra, om denna är finländsk, som om den är
uppländsk» (Studier s. 109). Men som Ahlbäck påpekar, borde vi i uppländskan ha stavelseförlängning och öppning till e resp. ö i dessa fall. Hs:s
former talar m. a. o. endast för en lokalisering till Finland.
Beckmans viktigaste ljudhistoriska argument är att hs. »i stor utsträckning, nästan regelbundet, använder w för etymologiskt a i ändelser; förekommer i alla ställningar» (s. 109). Någon systematisk undersökning av hur
ställningen inverkar på distributionen har Beckman inte gjort, eftersom
»sannolikheten för ett positivt resultat förefallit ganska ringa» (ib.). Ahl15 — 782471 Sv. Landsmål 1978
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bäck påvisar nu att det finns en markant skillnad mellan ställningen efter
lång och efter kort stavelse, vad gäller frekvensen av x i ändelsen: efter
lång stavelse är siffran 78 %, efter kort stavelse endast 55 %. Detta tyder
enligt Ahlbäck på vokalbalans hos skrivaren, antingen vokalbalans -ä (hos
långstaviga): -a (hos kortstaviga) eller vokalbalans 0 (noll, dvs, slutljudsbortfall hos långstaviga): -a (hos kortstaviga). I det sistnämnda fallet
skulle skrivaren alltså lättare ha godtagit ä i långstaviga än i kortstaviga ord.
Båda alternativen överensstämmer med förhållandena i sydvästra Finland.
Ej heller de övriga av Beckman anförda »upplandsformerna» är enbart
uppländska, utan likaväl finländska. Hit hör bl. a. vokalen u i ord som
clukka, den obrutna rotvokalen i ord som märdrum (dat. pl.) och diftongen
i ord som eing(h)en. Ahlbäcks slutsats blir att hs. »ljud- och formhistoriskt
ej ger några fasta hållpunkter till lokalisering av skrivarens språk» (s. 38
v. sp.). Formuleringen avser givetvis närmast valet mellan uppländskt och
finländskt. Däremot uppvisar skrivarens ordförråd drag, som direkt talar
för en lokalisering till sydvästra Finland. Hit hör bl. a. uttryck som bund hon
n. 'sädeskärve', miäldh 'mäld', michelmesso 'mickelsmässa', gwindilmesso
'kyndelsmässa', illä wiliugher 'illvillig' och Wi/iom wi drikka 'låtom oss
dricka'. Här bör ett fel rättas till beträffande de anförda exemplen. Ahlbäck skriver (s. 38 h. sp.) att den typiskt finländska s-lösa formen
michelmesso (i nutida finl. dial. mittjamess o. dyl.) påträffas 3 ggr i hs.
(s. 129, 136 och 156), formen med s däremot bara 1 gg (s. 117). På s. 136
i hs. står emellertid tydligt michelsmesso med s, dvs, de två formerna väger
jämnt. I ett fall är förf:s val av en viss ortografisk variant strängt taget
godtyckligt (detta gäller den ljudhistoriska delen av uppsatsen). S. 34
(v. sp.) anförs formen skyfläs med hänvisning till Cod. Ab. s. 171, 184 och
199. Den anförda formen finns endast på s. 171, medan på s. 184 och 199
står skyfflws med två f. Att det inte är fråga om en medveten normalisering,
framgår av formen yffra, som citeras på samma ställe.
De sex första bladen av hs. innehåller en latinsk helgonkalender för Åbo
stift (att kalendern varit avsedd för kyrkligt bruk i Finland påpekades
första gången av C. M. Stenbock i Fataburen 1915 s. 103). Kalendern har
daterats till början av 1400-talet och är således äldre än hs:s huvudstomme.
I sin uppsats Calendarium (s. 41-64) avtrycker Vilkuna kalendern och redogör utförligt för den medeltida tideräkningen och de kyrkliga festerna med
särskilt beaktande av de aboensiska dragen i kalenderns helgonlängd. Till
skillnad från sina föregångare förmodar Vilkuna att kalendern blivit utskriven redan inemot sekelskiftet 1300-1400.
Den längsta av uppsatserna i kommentarbandet — likaledes skriven av
Vilkuna — handlar om hs:s illustrationer (s. 65-134). Om de talrika initialbilderna har tidigare sagts att de oftast är utan sammanhang med texten
(så framför allt Beckman, Studier s. 107). Vilkuna påvisar att ett sextiotal
av de sammanlagt 215 bilderna ansluter sig till texten. Utgångspunkten
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för etnologen Vilkuna är just att påvisa bildernas samhörighet med texten
och hs:s tillkomstort sydvästra Finland. Anmälaren hade önskat att Vilkuna
(eller någon annan) utförligare kunnat diskutera Cornelis antagande om
bildernas släktskap med det uppländska kyrkomåleriet, framför allt den
s. k. Ärentunaskolan. Vilkuna konstaterar endast att »också kalkmålningarna i kyrkorna i Egentliga Finland uppvisar viss släktskap med illustrationerna i Cod. Ab.» och att man »på ingetdera hållet torde ... kunna uppvisa några direkta beröringspunkter eller detaljer, som entydigt skulle binda
bilderna i Cod. Ab. till någon enda kalkmålning» (s. 132 h. sp.).
I ett särskilt kapitel behandlar Vilkuna de lokala, dvs. sydvästfinländska
dragen i bildmaterialet. Vilkuna påvisar övertygande — delvis upprepande
sina tidigare anförda argument — att tre eller fyra av bilderna rent etnologiskt endast passar in på Egentliga Finland, men inte t. ex. på Uppland
eller något annat av de gamla centrallandskapen i Sverige. Det viktigaste —
numera nästan klassiska — beviset för hs:s finländska proveniens är två
bilder uppvisande en selbåge av östeuropeisk typ, en s. k. loka (ordet är
av slaviskt ursprung och i sv. ett lån från fi.). En annan för lokaliseringen
viktig bild uppvisar ett bågårder, som fram till 1900-talets början använts
i det s. k. Vacka-Finland. Denna årdertyp skiljer sig t. ex. från det centralsvenska 1400-talsårdret, jfr avbildningarna i Strömbäcks recension av Cornelis utgåva s. 136. Även fiskredskap i illustrationerna uppvisar sydvästfinländska drag. Redan Strömbäck påpekade i sin ovan omtalade recension
(s. 136) att hs:s nätmjärde med lyftram kunde vara av östlig typ. Vilkuna
fäster sig vidare vid träväggen, den s. k. patan i samma illustration (jfr
att själva ordet pata är av finskt ursprung =nufi. pato 'fördämning'). Ytterligare ett indicium på sydvästra Finland är enligt Vilkuna en bild föreställande en sommarnot utan kil, tidigare vanlig i Åbolands skärgård. Vilkuna summerar: »På ett övertygande sätt inplacerar dessa fyra bilder
konstnärens arbetsmiljö i Egentliga Finland och närmast i Åbo, som ännu
på 1400-talet stod i intim kontakt med den omgivande landsbygden» (s. 131).
På ett ställe önskar man att Vilkuna något kunnat hejda sin iver att överallt i illustrationerna se typiskt finländska drag, nämligen då han på s. 132
(v. sp.) skriver om att i profilerna möter »både 'kväner' med hög näsa och
kraftigt hakparti, tavaster med rak näsa och klumpnästa personer av en
typ, som ofta påträffas i Savolax». Om detta är allvarligt menat, måste det
rimligen betraktas som lösa spekulationer.
Filologiskt lämnar Vilkunas framställning en hel del övrigt att önska.
Vilkuna anför ofta citat ur hs. i syfte att belysa sambandet mellan illustrationerna och texten, men hans läsningar är långtifrån tillförlitliga: av de
sammanlagt 38 fsv. citaten är 10 fellästa, och det sammanlagda antalet felläsningar är 16. Nedan ges några exempel, av vilka det första lyckligtvis
hör till de mera sällsynta i materialet. S. 82 (h. sp.) läser Vilkuna (fellästa
ord kurs.): »Ey ma morgö(n) gaffwa giffwas wthan a rwttom hinders dagh.>>
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I hs. står (s. 76 i faksimilutgåvan): »Ey rna morgongaffwx giffwes wthan a
raattom hindrasdagh.» Trots att nasalen skrivits ut i ordet morgon är förkortningstecknet utsatt (ett liknande fel finns på s. 104 v. sp., där det står
slagg(n))! Felläsningen a pro hs:s .x förekommer sammanlagt 5 ggr. Även
annars tycks förkortningar vålla Vilkuna svårigheter. S. 86 (h. sp.) läser
han »andre» pro hs:s »andrum», s. 98 (h. sp.) »tixldru» pro »tiaaldrum». Också
brister av annan typ kan påpekas i framställningen. S. 94 (h. sp.) skriver
Vilkuna på tal om rårösens utseende: »Tidigare har dessas utseende varit
föremål för en något krystad diskussion, emedan det viktiga ordet eij
saknas i de texter som utgivits i MEL. I Cod. Ab. står det emellertid på
sin rätta plats: Fyra ellir three sten x magho eij raa heta.» Här skulle läsaren
för det första vilja veta, vad som menas med uttrycket »i MEL». Om det
är Schlyters edition som åsyftas, är Vilkunas påstående felaktigt, eftersom
4 av de i variantapparaten upptagna hss. (alla dessutom från 1300-talet och
äldre än Cod. Ab.) har negation, jfr Schlyters utgåva av MEL s. 165 not 5:
»GHOR. & c. add. ei ...» Dessutom borde Vilkuna ha påpekat att ordet
eij i Cod. Ab. skrivits ovanför raden och med mindre stil än den övriga
texten (ett senare tillägg?).
S. 104 (v. sp.) anför Vilkuna ett textställe dels i nusvensk översättning,
dels på fornsvenska: »Tager någon en annan, lägger ned honom på marken,
snöppir han som annwth, fw.T.» En jämförelse med den faksimilerade texten
visar emellertid, att början av citatet inte är en översättning av Cod. Ab.,
där motsvarande ställe lyder (avvikelserna kurs.) »Taker man annwn och
lwggher mz waldh aa iordh nidher». Det är helt enkelt fråga om Wess6ns
översättning av MEL, vilken huvudsakligen bygger på Cod. AM 51 4:o,
som Vilkuna här utnyttjat och som även finns avtryckt i slutet av kommentarbandet, jfr AM 51 4:o: Taker man annan, legger a iorP niPer. Den fsv.
delen av citatet är däremot hämtad ur Cod. Ab., i t. ex. AM 51 4:o lyder stället
snöpir sum annat f.x. Det av Vilkuna anförda citatet bygger alltså på ingen
existerande hs., utan har pusslats ihop av Vilkuna själv ur två olika hss.
Härmed har vi kommit till de i kommentarbandet ingående nusvenska
översättningarna (s. 136-201). Både i innehållsförteckningen och som rubrik
över översättningarna står »Lagtexterna i Codex Aboensis». Med undantag
för Ahlbäcks översättning av Magnus Erikssons gårdsrätt (endast halvannan sida) är det emellertid inte fråga om översättningar av den faksimilerade texten, utan utgivarna har tagit direkt Wess6ns översättningar av
MEL och ifrågavarande balkar av UL, vilka översättningar inte bygger på
texten i Cod. Ab. Att översättningarna är gjorda av Wess6n påpekas visserligen, men det sägs ingenting om att dessa översättningar inte alltid återger den utgivna text som kommentarbandet syftar till att belysa. Trots detta
innehåller översättningarna för varje flock en sidhänvisning till den faksimilerade texten. Vilken diskrepans mellan faksimilet och översättningen detta
kan leda till, belyses nedan med några exempel.
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Ett ställe i UL:s Kyrkobalk kap. 3 lyder i den från Wess6n lånade översättningen »alla böcker för gudstjänsten». Cod. Ab. har emellertid nyie
böker. WeseAns översättning återger naturligtvis korrekt motsvarande ställe
i Cod. Ups. B 12, som har allwr HAT bökwr. Låt oss ta ett exempel även ur
MEL, Köpmålabalken kap. 5. I Cod. Ab. lyder ifrågavarande ställe så här:
»Nu sigher then som atthe, ath thet spiltis aff hans handxwerkum, som
legth haffdhe. tha =i hin sik medh tolff mannx edhe, geldhe bondanum
sith ather ...» Härmed kan jämföras AM 51 4:o, vars version ges i Wesehns
översättning i kommentarbandet (avvikelserna från Cod. Ab. kurs.): »Nu
sigher pen sum atte at pet spiltis af hins hand x uxrkum sum lekt hafpe,
vri sik pa mep tolf manna epe, ok giui vt legho sum, han ~tt halPe; falz at
ePe, gelde bondanum sit ater ...» Men de bifogade »översättningarna» kan
innehålla ännu längre textpartier som inte har någon motsvarighet i den
faksimilerade texten. Som redan Schlyter i sin utgåva av MEL påpekat
(s. xxvia), saknas Giftermålsbalken kap. 9 i Cod. Ab. Den nusvenska översättningen i kommentarbandet innehåller emellertid även detta ställe med
hänvisning till s. 75 i faksimilutgåvan! Anmälarens slutsats blir att kommentarbandet för de bifogade översättningarnas vidkommande inte kan
uppfylla vetenskapliga krav.
Till slut något om språket i och redigeringen av kommentarbandet. I
företalet sägs föga informativt att »de finska texterna har översatts till
svenska av fil. kand. Tove Riska». Härav framgår inte vad som verkligen
översatts. Av företalet till den finska upplagan framgår indirekt att endast
Ahlbäcks bidrag är ett svenskt original. Antalet språkfel och oidiomatiska
uttryck i de översatta partierna är enligt mina beräkningar 26. Några
exempel. S. 20 (v. sp.) står kyrkofred pro kyrkofrid, likaså talas på s. 18
(h. sp.) om fredslagarna pro fridslagarna (jfr att fi. rauha betyder både 'frid'
och 'fred'). S. 19 (h. sp.) står stadfästningsbrev pro det idiomatiska stadfästelsebrev. S. 19 (v. sp.) står vidare anmodningar pro anmodanden (de
sista beläggen på den förstnämnda formen i SAOB är från början av 1600talet!). Ett verkligt språkblomster är på vars uppgift det hade fallit (s. 19
v. sp.) pro som hade fått i uppgift. Exemplen kunde mångfaldigas.
Tryckfelen är många, sammanlagt minst 30 stycken. Endast några mera
störande kan uppräknas här (några har påpekats redan tidigare). S. 77
(h. sp.) står felaktigt Vilkuna 1919 pro Vilkuna 1929. S. 83 (h. sp.) står
Florens, bör vara Flores. S. 134 (v. sp.) står Sueciae, bör vara Suecicorum.
överhuvud verkar den svenska upplagan vara sämre redigerad än den
finska, som anmälaren också genomgått. T. ex. Yrjö Blomstedts uppsats
på 13 sidor innehåller 9 språkfel, 12 tryckfel och 4 oidiomatiska uttryck.
Dessutom saknas not 4 i texten. Det finska originalet lyser ofta igenom,
även då det inte är fråga om direkta översättningsfel. Datumbeteckningar
av typen den 8 mars har enligt finskt mönster genomgående punkt efter
siffran, alltså den 8. mars, sammanlagt 14 ggr. Den alltför mekaniska över-
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sättningen har på ett ställe lett till en komisk inadvertens. I företalet
(s. 10) konstateras att översättningarna krävt »mycken tid och möda».
Detta kan gälla endast om den finska och den engelska upplagan, inte den
svenska, för vilken Wessens färdiga översättningar (med undantag för AMbäcks översättning av Gårdsrätten) utnyttjats. Rent slarv är väl att både
i innehållsförteckningen och som rubrik på s. 199 står Upplandslagen
X—XI I. Det är fråga om UL:s Konungabalk fl. 10-12. För den svenskspråkiga läsekretsen utanför Finland bör slutligen kanske påpekas att verbet
kytta på s. 99 (v. sp.) betyder 'pyra' ( = fi. kyteti).
Sammanfattningsvis kan konstateras att faksimileditionen är av hög
kvalitet, medan kommentarbandet delvis lider av rätt så allvarliga brister,
dock mest av teknisk karaktär och utan betydelse för hs:s lokalisering. Vid
sidan av de redan tidigare framförda argumenten innehåller kommentarbandet nya tungt vägande bevis för hs:s finländska proveniens. Att efter
dessa inlägg försöka lokalisera den nu till Codex Aboönsis döpta handskriften
till någon annan ort än sydvästra Finland torde vara svårt, om inte rentav
omöjligt.

Summary
A new facsimile edition of Cod. Holm. B 172, previously Codex Kalmar, a
Swedish law manuscript from the middle of the 15th century, and a commentary
volume with comments and translations into modern Swedish is reviewed
above. The facsimile is of excellent quality and in the commentary volume
there are a number of new, above all linguistie proofs in support of Kustaa
Vilkuna's old assumption that the manuscript was of Finnish provenance.
Vilkuna's arguments are based on ethnological facts coneerning the manuseript
illustrations and are now also supported by an analysis of the language of the
manuscript undertaken by Olav Ahlbäck. In certain respeets the commentary
volume has rather serious shorteomings, since the editors have, for instance,
used translations whieh are not based on the facsimile text. These shortcomings
are not important, however, when it eomes to the main question, i.e. the locating
of the manuscript to south-west Finland, in the first place to Turku. This lomtion is by now so weil substantiated that the new name of the manuscript,
Codex Aboönsis, may be considered justified.

Från arkivens verksamhet

Årsberättelserna för dialekt- och folkminnesarkivens verksamhet kan rekvireras hos vederbörande arkiv. Adresser och telefonnummer är:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,
ö. Ågaten 27, 753 22 Uppsala, tel. 018/13 27 38.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund,
Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046/12 41 00.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg,
Jungmansgatan 26, 413 11 Göteborg, tel. 031/42 11 01.
(Institutet för folklore i Göteborg ingår sedan 1979-07-01 i Dialekt- och
ortnamnsarkivet i Göteborg.)
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå,
Universitetet, 901 87 Umeå, tel. 090/16 55 47.
Ur årsberättelserna ges här kortfattade upplysningar om viktigare inslag
eller förändringar i institutionernas arbete (t. ex. större arbetsprojekt, fullbordade större undersökningar, av arkiven utgivna skrifter, som gäller
dialekter, folkliv och folkminnen, 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 1977/78 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)
Registrering av inspelat material har tidigare skett endast i form av numeriska och topografiska register. Fr. o. m. verksamhetsårets början har en
omläggning av registreringen skett, varvid även biografiska och sakliga
register upprättas. Den sakliga registreringen utförs i överensstämmelse
med realkatalogens indelning och principer.
Av trycket har utgivits: Levander—Björklund, Ordbok över folkmålen i
övre Dalarna, h. 16 (klabbmölja—kolp), Klintbergt—Gustavson, Ordbok över
Laumålet på Gotland, h. 12 (illustrationshäfte till band 2), h. 13 (p-ren),
Svenska Landsmål och Svenskt folkliv, årg. 99. (Årsh. 1976).
Förre arkivchefen och professorn Folke Hedblom har som redaktör för
Svenska Landsmål efterträtts av Erik Olof Bergfors. Redaktionssekreterare
är Sven Söderström.
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Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (DAUM)

Nordiskt samiskt institut i Kautokeino har i DAUM deponerat 209 rullband,
utgörande kopior av samiska fonogram.
Fil. kand. Tone Dahlstedt tillträdde 77-11-01 en tjänst som arkivarie
efter fil. kand. Gunnel Westerström som 76-12-31 lämnat sin tjänst.
Institutet för folklore i Göteborg

Den 30 juni 1977 gick föreståndaren för institutet, fil. dr Julius Ejdestam i
pension. Som tf. föreståndare tillträdde fil. dr Jan Wall den 1 aug. 1977.

Summary
The above article gives an account of the principal activities of the institutes
of dialect and folklore research 1977-78. The detailed official reports from the
institutes are available in stencil form and can be obtained from the respective
institutes (for addresses see above).

Insänd litteratur
1.1.1977-15,2.1979

Aarboger for nordisk oldkyndighed og historie. 1975-76. Kbh 1977-78. Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums fur Völkerkunde, Dresden. Bd 35-36. Berlin 1976-78. - Acta Borealia. B. Humaniora. Tromso. 13.
Samfunnsforskning og minoritetssamfunn. 1976; 14. P. Sinionsen, Bibliografi
over Nord-Norges arkeologi. Tillegg for årene 1964-1975.1975; 15. A. Nummedal, Finnmarks-fundene. 1975. - Acta ethnographica Academiae scientiarum
Hungaricae. T. 25-26. Budapest 1976-77. - Acta Societatis linguisticae Upsaliensis. Nova series. 3: 1. F. Rundgren, Integrated morphemics. Upps 1976. Aktuell jämställdhetsforskning inom universitet och högskolor. Upps 1978.
(UHÄ-rapport. 1978: 17). - Aktuellt från Dalarna,» fornminnes- och hembygdsförbund. Falun. Årg. 1-2 (1977-78). - Analele Universitätä din Timicara.
Sena tiine filologice. 12-14 (1974-76). Timi§oara 1978. - Annales Academiae
regiae scientiarum Upsaliensis 20 (1976/77). Sthm 1976. - Ärb6k hins islenzka
fornleifafälags. 1976-77. Reykjavik 1977-78. - Arkiv för svenska Österbotten.
14. C.-B. J. Petander, Kungliga Österbottens regemente under slutet av svenska
tiden. Vasa 1978. (Skr. utg. av Sv.-Österbottniska samf. 33.) - The Arnamagnaean Institute and Dictionary. Bulletin 11(1975/77). Copenhagen. - Arv.
Vol. 32/33 (1976/77). Sthm. -Arv og eje. 1977-78. Kbh. - Bayerische Blätter
fur Volkskunde. Jahrg. 3 (1976): 4-5 (1978); [Register] Jahrg. 1-3. Wärzburg. Bayerisches Jahrbuch filr Volkskunde. 1976/77. Volkaeh vor Wärzburg 1978. B6aloideas. Iml. 42/44 (1974/76). Dublin 1977. - Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur. Bd 97-98. Halle 1976-77. - Bergsjöbygden.
Ärg. 33-34 (1977-78). Hudiksvall. - Bijdragen en mededelingen van het Rijksmuseum voor volkskunde »Het Nederlands openluchtsmuseum». Jaarg. 40-41
(1977-78). Arnhem. - Blekingeboken. Årg. 55-56 (1977-78). Karlskrona. Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift 1977. Uddevalla. - Bollettino di informazione dell'Archivio etnico linguistico-musicale. Roma. Numero unico.
Studio della narrativa di tradizione orale sulla base delle registrazioni sonore.
1976; Anno 8-10. No 16/17-19/20.1977-78. - Bromma hembygdsförenings årsskrift. Årg. 48-49 (1977-78). Bromma. - Budkavlen. Årg. 54/55 (1975-76).
Åbo 1977. - Bulletin linguistique et ethnologique. Fasc. 21. Luxembourg
1978. - Bulletin of the Institute of ethnology, Academia Sinica. 40-45. Nankang, Taipei 1975-78. - Bulletin of the International committe on urgent
anthropological and ethnological research, 18 (1976). Wien. - By og bygd. Bd
25-26 (1974/75-77). Oslo 1976-78. - Bygd i förvandling. [Utg. av Bunge pens.fören. 1977?] - Bygd och natur. Årg. 58-59 (1977-78); årsbok 1977-78. Sthm.
- Cahiers du Centre d'ätudes et de recherches ethnologiques. 4-5/6 (1976-1977/
78). Bordeaux. - öasopis Närodniho muzea. Ro6nik 143 (1974): 3/4-145 (1976):
16 - 782471 Sv. Landsmål 1978

234

Insänd litteratur

2. Praha 1977-78. - Castrenianumin toimitteita. Hki. 13. Suomalais-ugrilaisen
kielentutkimuksen symposiumi Petroskoissa 26.-27.3. 1974. 1975; 14. P. Sammallahti, Sodankylän saamelaisten entistä elämää. 1975; 15. P. Virtaranta,
Karjalaisia sananlaskuja ja arvoituksia. 1976; 16. Fennistiikan opinnäytteitä.
Bibliografinen luettelo Suomessa vuosina 1886-1975. 1977; 17. J. Janunen,
Samojedischer Wortschatz. 1977; 18. P. Virtaranta, Inkeriläisiä sananlaskuja
ja arvoituksia. 1978. - Codex Aboensis. Kommentarer och översättningar.
Hfors 1977. - Congressus secundus internationalis fenno-ugristarum. Hki 2328/8 1965. P. 1-2. Hki 1968. - Dalarnas hembygdsbok. 1976-78. Falun. Dalarnas museums serie av småskrifter. 14. Jerk Werkmäster. Falun 1977. Dansk folkemindesamling, Kbh. Erindringsserie. Bd 4. Gerda Quirinius-Jensens
erindringer »Ved alfarvej». 1975. Studier. 11. P. Rovsing Olsen, Compte rendu
d'un voyage au Moyen-Orient. 1976. - Danske folkemaal. Kbh. Generalregister
tul årg. 1-20 (1927-75). 1977; Aarg. 21(1978): 2. - Danske studier. Bd 72-73
(1977-78). Kbh. - Det kongelige danske videnskabernes selskab, Kbh. Hist.filos. meddelelser. 47: 5. L. L. Flammerich, Phil. 2, 6 and P. A. Florenskij. 1976;
47: 6. A. Steensberg, Stone shares of ploughing implements from the bronze age
of Syria. 1977; 47: 7. H. Guldberg Axelsen, The Sherpas in the Solu district.
1977; 48: 1. H. Henriksen, Himachali studies. 1. Vocabulary. 1976. Hist.-filos.
skrifter. 7: 5. Henny Harald Hansen, An ethnographical collection from the
region of the Alawites. 1976; 9: 1. L. L. Hammerich, A picture writing by Edna
Kenick, Nunivak, Alaska. 1977; 9: 2. J. P. Asmussen & H. H. Paper, The song
of songs in Judeo-Persian. 1977. Oversigt over selskabets virksomhed. Juni
1976-maj 1977; juni 1977 -maj 1978. - Demografisk databas, Umeå. The
demographic data base. A short introduction. U.å.; The demographic data base.
Sources and codes. U.å.; Attmar. Källbeskrivning. D. 1-2. 1976-77; Fleninge
1819-90. Introduktion till databasmaterialet. [1975]; Svinnegarn 1817-94. Introduktion till databasmaterialet. 1976. - DFS [Dansk folkemindesamling]
bognyt. Kbh. [19]75: 1. DFS filmnyt. [19]75: 1. I. Pio, Antropologiske film,
filmkunst og amatorfilm. - dgv Informationen. Mitteilungen der Deutschen
Gesellschaft fl:1r Volkskunde. 85: 4-87: 2, 4. - Dialectology and sociolinguistics.
Essays in honor of K.-H. Dahlstedt 19 april 1977. (Umeå stud, in the humanities
12.) - Dialektologkonferens 1978. Rapport sammanställd av S. Benson och H.
Carlsson. Gbg 1978. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Paar sammukest eesti
kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 9. Tartu 1976. - Ethnographia. nvf. 86 (1975): 2/3-89 (1978): 1. Budapest. - Ethnographica. Acta
Musei Moraviae. 10-12. Brno 1976-1978. - L'Ethnographie Ann& 117 (1976)118 (1977): 1. Paris. - Ethnologia Fennica. Vousik. 6-7 (1976-77). Hki. Ethnologia Slavica. T. 6-8/9 (1974-1976/77). Bratislava. - Ethnologie frangaise.
T. 5-8: 1 (Ann6e 1975-78). Paris. - Etno-folldoristisk institutt. Universitetet
i Bergen. Saertrykk 8. B. Alver, Lussi, Tomas og Tollak: tre kalendarisk° julefigurer. 1977. - Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Meddelanden. 78-81. 1977-78. - Etnologiska institutionen vid Uppsala universitet. Meddelanden. 9-12. 1977-78. Upps. - Fataburen. 1977-78.
Sthm. - FF communications. Hki. Vol. 92: 1. No. 217. 0. Alho, The religion
of the slaves. 1976; Vol. 92: 2. No. 218. B. Howell Granger, A motif index for
lost mines and treasures applied to redaction of Arizona legends ... 1977; Vol.
93: 1. No. 219. J. Pentikäinen, Oral repertoire and world view. An anthropological study of Marina Takalo's life history. 1978; Vol. 93: 2. No. 220. A.-L.
Siikala, The rite technique of the Siberian shaman. 1978; Vol. 94: 1. No. 221.
T. Dömötör, Anos Honti - Loben. und Werk. 1978; Vol. 94: 2. A. Kaivola-

Insänd litteratur

235

Bregenhoj. The nominativ-us absolutus formula - one syntactic-semantic structural scheme of the Finnish riddle genre. 1978. - Finnisch-ugrische Forschungen. Bd 42: 1/3. Hki 1977. - Finskt museum. Årg. 81 (1974). Hki 1977. - Fjällglimten. Tidskrift för Stiftelsen lapska fjällmissionen. Årg. 35 (1977)-36 (1978):
4. Umeå. - Folelor literar. Vol. 4 (1977). Timisoara. - Folk og kultur. 1975-76.
Kbh. - Folklivsskildringar och bygdestudier utg. av Kungl. Gustav Adolfs
akademien. 10. Gammal bygd blir ny. Med A. Diös under 40-årig byggenskap
i övre Dalarna. Upps 1978. - Folklivsstudier. 11. Finländskt herrgårdsliv.
Hfors 1978. - Folkmusik från Sjuhäradsbygden. Uppt. av T. Edlund. D. 1-2.
Borås 1977. - Folkmål i Skellefteåbygden. En liten ordlista ... efter uppteckningar av Vuxenskolans studiecirklar. Urval ... E. Westerlund ... Skellefteå
1978. - Fornvårdaren. 14. K.-G. Selinge, Människan i landskapet. Förhistoriska
kulturmiljöer i Jämtland och Härjedalen. Östersund 1976. - Fornvännen. Årg.
71 (1976)-73 (1978): 4. Sthm. - Forskningskommittén i Uppsala för modern
svenska (FUMS). Rapport 56. Elsie Wijk-Andersson, Om placeringen av några
vanliga adverb i bisatser. 1977; 57. K. Larsson, Modeller och metoder i textlingvistiken. D. 1.1977; 58. R. Andersson, Urbanisering och befolkningsomflyttning
- två regionstudier inför en språk-sociologisk undersökning 1977; 59. Eva
Aniansson & Marianne Lundholm, På jakt efter social identitet. 1977; 60. M.
Thelander, Telefoninspelning som metod för språksociologisk datainsamling.
1978; 61. Könsroller i språk 2.1978; 62. S. 0. Hultgren, Dialekt och standardspråk i övre Dalarna I. 1978. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige
forskningsråd. Årg. 21(1976): 8-23 (1978): 8. Oslo. - Fr65skaparrit. B6k 2325. Törshavn 1975-77. - Från bergslag och bondebygd. Årg. 31-32 (1976/7778). Örebro. - Från Borås och de sju häradena. Årg. 31 (1977). Borås 1978. Från Gästrikland. 1976-78. Gävle. - Fula visboken. 50 folkliga och erotiska
visor valda och kommenterade av B. af Klintberg och Christina Mattsson. Sthm
1977. - Fynske årboger 1977-78. Odense. - Gardar. Årsbok för Samfundet
Sverige-Island i Lund-Malmö. 8-9. Lund 1977-78. - Gardn å fotjä dar. [Utg.
av Utmelands byalag. Mora 197-?] - Das Germanische Nationalmuseum Niirnberg. 1852-1977. Beiträge zu seiner Geschichte. Milnehen 1978. - Glossaire
des patois de la Suisse romande. 78°-79e rapport annuel 1976-77. Neuchåtel
1977-78. - Gotländsk arkiv 49-50 (1977-78). Visby. - Kungl. Gustav Adolfs
akademiens minnesbok. 1957-1972. 1. Lund 1978. - Göteborgs historiska
museum. Årstryck 1976. Gbg. - Hammarö hembygdsförening. Årsberättelse
1977; Hammarö hembygdsfören. 1928-78. - Hammaröbladet. Årg. 13 (1977)15 (1979): 1. Skoghall. - Hardanger. Tidskrift. [Utg. av] Hardanger historielag.
Ärg. 1977. - Heimen. 1976: 4-1978: 3. Trondheim. - Hembygden 1977-78.
Vänersborg. - Hembygdsgårdar och hembygdsföreningar i Uppsala län 1978.
Utg. av Uppl:s fornminnesfören. Upps 1978. - Hembygdsskildringar utg. av
Kungl. Gustav Adolfs akademien. 12-13. Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård. 1976-77. Upps 1977-78. - Historisk årbog for Thy og Mors og Vester
Han herred 1977-78. Thisted. - Historiska och litteraturhistoriska studier 5253. Hfors 1977-78. - Historisk-filosofiske skrifter. [Udg. af] Det Kongel.
Danske videnskabernes selskab. Kbh. 10: 1. H. Thrane, Mås. 4. A middle
bronze age collective grave on tall Sillas. 1978. - Håloygminne. Årg. 57 (1976):
4-59 (1978): 3. Harstad. - Hälsingerunor. 1977-78. Norrala. - En hälsning
till församlingarna i ärkestiftet. Ärg. 63-64 (1977/78-1978/79). Upps. - IEFinformation. 11-14,1977-78. Lyngby. - Informatie Nederlandse lexikologie 5.
1977. Leiden. - IUAES-commission on urgent anthropologieal research. Newsletter 1. Vienna 1976. - Jahrbuch filr Volkskunde und Kulturgeschichte. Bd

236

Insänd litteratur

19-21. Jahrg. 1976-78. Berlin. - JEGP. Journal of English and Germanie
philology. Vol. 75 (1976)-76 (1977): 4. Urbana, III. - Jernkontorets Annaler.
Arg. 161 (1977): 6. Sthm 1977. - Journal de la Soci6t6 finno-ougrienne 75. Hki
1977. - Journal of ethnology and sociology 15. May 1977. Taipei. - Jyväskylän
yliopisto, etnologian laitos. Tutkimuksia. 6. M. Räsänen, Ohrasta olutta, rukiista
ryypättävää. 1977; 8. E. Väätäinen, Työväenkulttuuri osakulttuurina - teollisuustyöväestön yhclistys- ja yhteistoiminnasta sekä vuorovaikutustilanteista
Kymin Tiutisessa vuoteen 1943 asti. 1978. - Jämten. Arg. 70-72 (1977-79).
Östersund. - Kalender. [Utg. av] Svenska folkskolans vänner. Årg. 90-92
(1975-78). Hfors. - Kalmar län. Årg. 62-63 (1977-78). Kalmar. - Karlskoga
bergslag. Förr och nu. Arg. 18 (1976). Karlskoga. - Kleine Beiträge aus dem
Staatlichen Museum för Völkerkunde 1977. [Dresden.] - Kronobergsboken
1977. Växjö. - Kulturarbetarcentrum (KAC) i Uppsala län. Programkatalog
1978-79. Upps 1978. - Kulturen 1977-78. Lund. - Kulturminnesvård 1977:
5-6. Sthm. - Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Ärg. 34 (1977)35 (1978): 4. Sthm. - Landsarkivet i Uppsala. Upps 1978. - Landskapsarkitekternas riksförbund. 78 års matrikel från LAR. Sthm 1978. - Leksands
fågelklubb. Informationsblad. 1978: 4. - Leuvense bijdragen. Jaarg. 65 (1976):
4-67 (1978): 4. Leuven. - LMV-information 5, April 1977. Gävle. - Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. A. 30. S. Ö. Ohlsson, Skånes språkliga
försvenskning. 1. 1978. Ser. B. 8. I. Lindquist, Poesien i inskrifterna på Hällestad-stenarna. 1973. Ser. C. 10. N. Jörgensen, Underordnade satser och fraser
i talad svenska. 1978. Ser. D. Meddelanden. 12. Eterspråk 4. C. Platzack,
Substantivsjuka - ett friskhetstecken? 1977. - Lychnos 1975/1976. Sthm. Låtar från Dalarnas bergslag. Utg. av I. Norman. Falun 1977. - Malung. D. 3.
Malungs skinnare. 1976; D. 4. 1977. Malung. - Meddelanden från Folkkultursarkivet. Hfors. 4. Ortnamn och samhälle. 1976; 5. Folklivsforskning. En bibliografi över Svenskfinland. 1976; 6. Katalog över Folkkultursarkivets och Folkmålskommissionens samlingar. SLS 1-1000. FMK 1-230. 1978. - Meddelanden
från Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet. 13, 1977. S. Fries,
Linné och de svenska växtnamnen; 14, 1978. Pågående forskning inom Institutionen för nordiska språk ... i april 1978. - Meddelanden från Jönköpings läns
hembygdsförbund 49. Småländska kulturbilder 1976/77. Jönköping. - Meddelanden från Kulturhistoriska undersökningen, Nordiska museet. 102 (1978).
Sthm. - Meddelanden från Svenskt visarkiv. Sthm. 37. E. Dal & N. M. Jensen,
F.L.Ae. Kunzens folkeviseharmoniseringer 1816. 1977; 38. B. R. Jonsson, Kom
följ med mej på sjöen ut. 1977; 39. J. Lorenzen, Danmarks gamle folkeviser
1853-1976. B. II. Bronson, Danmarks gamle folkeviser XI: Melodier. Old popular ballads of Denmark. 1978. - Mededelingen van de Nijmeegse centrale
voor dialect- en naamenkunde. 16 (1977/78). Nijmegen. - Meijerbergs arkiv
för svensk ordforskning 15. Gbg 1978. - Måmoires de la Sociåt6 finno-ougrienne.
Hki. 158. Altaica. Proceedings of the 19th annual meeting of the permanent
international altaistic conference. 1977; 159. J. Mägiste, Setukaistekstejä. 1977;
P. Sammallahti, Norjansaamen itä-enontekiön murteen äänneoppi. 1977;
Mordwinische Volksdiehtung. Bd 5. 1977; 162. Mordwinische Volksdichtung.
Bd 6. 1977; 163. Tscheremissisehe Sätze. 1978; 164. A. Kiinnap, System und
Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe. 2. 1978; 166. R. Bartens, Synteettiset ja analyyttiset rakenteet lapin paikanilmauksissa. 1978. - Minnesota folldife
newsletter. Vol. 2 (1978): 4. Minnesota. - Missmårn. [Utg. av] Mora hembygdslag. 1978. - Moravske muzeum v Brn6. Etnografieky ilstav. [1977]. - Museiverkets frågeblad. Den 24e-25e insamlingstävlingen av folktradition. 1977-78.

Insänd litteratur

237

Hfors. - Måveltsåg és hagyomåny. Debrecen. 17. L. Dåsn, A Nagy-Sårråt nåpi
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Blir bilden bevarad? Rapport från Nordiska museets bildkonferens i Uddevalla
26-28 augusti 1974. 1977; Nordiskt fäbodväsen. Förhandlingar vid fäbodseminarium i Älvdalen, Dalarna, 1-3 sept. 1976.1977; Normus. J. Lindahl, En
fiskarpojkes Utö. 1976. - Nordiska museets handlingar. 87. Barbro Hovstadius,
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nordiska projektet Ortnamn och samhälle. 1977; 3. H. Walther, Gesellschaftsentwicklung und Namenwandel. 1978; 4. B. Westberg, Litteratur om svenska
distriktsbeteckningar och distriktsnamn. 1978. - Ortnamnen i Göteborgs och
Bohus län. 12. Ortnamnen i Lane härad 2. Gbg 1978. - Ottar. Populere småskrifter fra Tromso museum. 92/93-105.1976-78. - Polar record. Vol. 18-19.
No. 115-120. Cambridge 1977-78. - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. 0.
Kolberg, Dziela wszystkie. T. 56. Ruå czerwona. Cz. 1. Wroclaw 1976. - Proceedings of the Vaasa school of economics. Reprint series no. 19. Philology 5.
Kuningas Kristoferin maanlaki 1442. Vaasa 1978. - The published writings of
Agnes Geijer 1928-1978. A bibliography compiled in honour of her eightieth
birthday, 26th October 1978. [Sthm] 1978. - Pålsgården. [Utg. av] Ockelbo
hembygdsförening. Årg. 37-38 (1977-78). Sandviken. - RAIN. Royal anthro-
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pological institute news. 18-29. London 1977-78. - RA-nytt. Riksarkivet informerar. 1976: 3-1978: 4. Sthm. - Recorded sound. 63/64-70/71. London 197678. - Revista de etnografie i folclor. T. 21 (1976): 2-23 (1978): 1. Bucuresti. Rijksmuseurn voor Volkskunde 'Het Nederlands Openluchtmuseurn' te Amhem. Verslag van de Directeur over het jaar 1975. 's-Gravenhage 1976. Saga och sed. 1976-77. Upps. - Samdok. Bulletin från sekretariatet för samordning av nutidsdokumentation. 1977: 1; 1978: 2-5. Sthm. - Sanastaja.
Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. 112-115. Hki 1977-78. Sankt Eriks årsbok 1978. Sthm 1977. - Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde.
Jahrg. 72: 3/4-74. Basel 1976-78. - Scottish studies. Vol. 20-21 (1976-77).
Edinburgh. - Scripta ethnologica. Turku. 31. Tuula, Leimu, Suomen teollisuustyöväestön työvaatteista. 1977; 32. Bibliography of I. Talve 1934-1979.
1979. - Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1976: 4-1978.
Hki. - Seurasaari. Fölisön. Hki 1977. - De sju häradernas kulturhistoriska
förening. 1903-1978. [Av H. Kruse.] Borås 1978. - Sjöhistorisk årsbok 1975/
1976. Sthm 1977. - Sjöhistoriska museet. Rapport. 5. G. Nordlinder, Strömmingsfiskare i Lövsele. Om fisket i en Västerbottensby från sekelskiftet till idag.
Sthm 1977. - Sjöhistoriska museet. Verksamheten 1973-1975 och Maritim
bibliografi 1965-1975. Sthm. - Skansvakten. Nr 62-63 (1977-78). Älvdalen. Skinnarebygd. 1978. Malung. - Skrifter från Folklivsarkivet i Lund. 18. T.
Jönsson, Jordstugor i Sydsverige. 1976; 21. Agneta Boqvist, Den dolda ekonomin. 1978. - Skrifter utg. av Etnologiska sällskapet i Lund 5 Nanna Hermansson, NOlsoy. En färöisk bygd i omvandling. 1976; 7. I. Talve, Folkligt kosthåll
i Finland. 1977; 8. 0. Löfgren, Fångstmän i industrisamhället. 1977. - Skrifter
utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland. Hfors. 412. Släktbok. N. F. II: 5.
1977; 448: 2. J. L. Runeberg, Samlade skrifter. D. 12: 2.1978; 461: 2. D. Öhlander, Katalog över den svenska litteraturen i Finland ... 1926-1932. 2. 1977;
476. J. L. Runeberg, Samlade skrifter. D. 7.1977; 477. 0. Nikula, Finländska
borgare på 1700-talet i kamp för sina och ståndets privilegier. 1978. - Skrifter
utg. av Svenska språknämnden. Sthm. 59. B. Holmberg, Språket i Göteborg.
1976; 60. Släktnamn i Norden med uttalsuppgifter. 1977; 61. De nordiska
språkens framtid. 1977; 62. Språk i Norden 1977; 63. P. A. Pettersson, Sjukvårdsspråk. 1978; 64. Bo Magnusson, Språket i Kalmar. 1978; 65. Språk i
Norden 1978. - Skrifter utg. av Svenskt visarkiv. Sthlm. 5. The types of the
Scandinavian medieval ballad. 1978; 6. Svensk världslig visa 1600-1730.1978.
- Skrifter utg. av Ålands kulturstiftelse. 11. V. Nyman, Joel Pettersson 18921937. Mariehamn 1977. - Kungl. Skytteanska samfundets handlingar Umeå.
16. Ingrid Liljenäs, Allmänningsskogarna i Norrbottens län. 1977; 17. N. Arell,
Rennomadismen i Torne lappmark. 1977; 18. P. Nordberg, Ljungan. Vattenbyggnader i den näringsgeografiska miljön 1550-1940.1977. - Slavia Occidentalis. T. 33-34. Warszava 1976-77. - SLS [Svenska litteratursällskapets] arkiv.
1-3 (1977-78). Hfors. - Smithsonian contributions to anthropology. Washington. 20. D. J. Stanford, The Walakpa site, Alaska. 1976; 21. 0. S. Rye & C.
Evans, Traditional pottery techniques of Pakistan. 1976; 22. R. M. Laughlin,
Of cabbages and kings. Tales from Zinacantkin. 1977. - Småfolket. Arbetarrörelsens barntidning. 1978: 5-7. Sthm. - Sool-Öen 1978. Sollerön. - Soomeugri rahvaste muusikapärandist. Tallinn 1977. - Sprog og kultur. Bd 28: 3/4.
Aarhus. 1978. - Staatliches Museum fur Völkerkunde, Dresden. Wie sie sich
sahen. Das Menschenbild in der Kunst ferner Völker. 1976; Völker der Sowjetunion. 1977. - Stadsmål i övre Norrland. Umeå. 10. Irene Johansson, Nordsvenska vokaler. 1976; 11. Birgitta Hene, Skelleftemålets behandling av r i
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verbens presensformer och i preteritumformen var. 1977; 12. Britta Eklund,
Jag såg han och han såg jag. 1978; 13. Berit Norstedt, Intervju och samtal.
1978; 14. T. Berg, Provinsialismer i gymnasisters språk. 1978. - Statens offentliga utredningar. 1976: 68. Moderna arkivmedier. Betänkande av Dataarkiveringskommitten; 1977: 63. Fortsatt högskoleutbildning. Betänkande av
Forskarutbildningsutredningen. - Stednavneudvalget. Fortegnelse over stednavne i amterne ost for Lillebffilt. Kbh 1978. - Stockholm studies in history.
23. Partiliv i ståndsriksdagen. Sthm 1977. - Stofnun Ärna Magnilssonar å Islandi. Rit. Reykjavik. 9. I. J. Kirby, Biblical quotation in old Icelandic-Norwegian religious literature. Vol. 1. 1976; 11. MitoaldavintYri koydd ilr ensku.
1976; 12. Sjötiu ritgeräir. 1977; 14. Edda Islandorum. Völuspå. Håvämal. P. H.
Resen's edition of 1665. Vol. 2. 1977; 15 Halfrebar saga. 1977; 16. Gripla. 2.
1977. - Ströms hembygdsförening. Årsbok 1978-79. Strömsboken. Grundstenen
till Jämtlands andra stad. 1880-1905. D. 2-3. Strömsund 1977-78. - Studia
ethnographica Upsaliensia. 39. N.-E. Hansegård, The Transition of the Jukkasjärvi Lapps from nomadism to settled life and farming. Uppe 1978. - Studia
Fennica. Hki. 21. Bibliografia. 1971-74. 1978; 22. L. Virtanen, Children's bro.
1978. - Studia Islandica. Reykjavik. H. 36. R. Perkins, Fl6amanna saga,
Gaulverjabwr and Haukr Erlendsson. 1978; H. 37. B. Guönason, Fyrsta sagan.
1978. - Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia. 11. C. Witting, Studies
in Swedish generative phonology. 1977; 12. P. Ahlgren, Tilltalsordet ni. Upps
1978. - Studier i nordisk filologi. Bd 61. Hfors 1977. - Studii de lingvisticå.
Tim4oara 1976. - Studii de literaturå romånå si comparatä. Tim4oara 1976. Sumlen. 1978. Sthm. - Suomen kielen nauhoitearkiston toiminta 1.3-31.12.1976.
1977; ... vuonna 1977. 1978. - Suomen murteiden sanakirjan toimitusohjeet.
Hki 1977.- Suomi. Hki. 119: 3. Lähisukukielet. 1978; 119: 5. Unkarin kirjakieli.
1978. 121: 3. R. Koskimies, Runebergin Suomi. 1977; 121: 4. T. Kuldsepp, Viron
kirjallisuus Suomessa. 1977; 122: 1. R. Koskimies, Kalevalan estetiikkaa. 1978;
122: 2. M. Kuusi, Suomalaista, karjalaista vai savokarjalaista? 1978; 122: 3.
M. Parvio, Paavali Juusten ja hänen messunsa. 1978. - Svenska litteratursällskapet i Finland. Hfors. Skrifter 1886-1976. Nr 1-473. Förteckning uppgjord
av T. Eklöf. 1976; Årsberättelse för 1975-76. 1976-77. - Svenska språknämnden. Sthm. Årsberättelse 1976/77-1977/78. - Svenska turistföreningen. Sthm.
Årsskrift. 1976-77; Svenska turistföreningens tidning. Turist. Arg. 45 (1977)-47
(1979): 1. - Svenskbygden. Ärg. 55 (1976): 8-57 (1978): 8. Jakobstad. Svensk-Finlands bygdedräkter. H. 12. Hfors 1978. - Sveriges runinskrifter.
Bd 14: 2. Värmlands runinskrifter. Sthm 1978. - Symposia Universitatis
Upsaliensis annum quingentesimum celebrantis. 8. The vikings. Proceedings of
the symposium of the Faculty of arts of Uppsala university June 6-9, 1977.
Upps 1978. - Så levde vi då. [Utg. av] Sällskapet S:t Eskil. Eskilstuna 1976. Södra Unnaryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförening. Årsskrift. Arg.
31-32 (1977-78). Unnaryd. - Sörmlandsbygden. Årg. 46. (1977). Nyköping. Sörmlandslåten. 1977-1978: 2. Södertälje. - Talatrosten. [Utg. av Norsk målf orearkiv.] 1977-78. Oslo. - Temenos. Studies in coniparative religion. Vol.
11-12 (1975-76). Hki. - Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Meddelande
34-35. (Årsbok 1977-78.) Västervik. - Tjåhkevarasj-Lilla Hjärtberget. Tjäkovarats. En rapport från en exkursion till Jokkmokk i februari 1977. [Utg. av
Inst. för allm. och jämf. etnografi. Upps 1977.] - Tradisjon 6-7. Bergen 197677. - Triumf. Arg. 89 (1977): 49-91 (1979): 6. Lindesberg. - Tromso museum.
Årsberetning 1973. - Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Kansatiede. Monisteita. 13. Marja Salkoranta, John Barkerin puuvillatehtaan työn-
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tekijöiden työ- ja asunto-olosuhteista 1900-1940. 1977; 14. M. Liukkonen, Mikkelin postikonttorin henkilökunnan työstä ja työoloista. 15. M. Aho, Ab Stockfors Oy:n puuhiomon työntekijöiden työ- ja asumisoloista Pyhtäällä vuosina
1902-1950. 1978. - Udvalg for folkemaals publikationer. Kbh. Ser. A. 26.
Marie Bjeffurn & A. Bjerrurn, Ordbog over Fjoldemålet 1-2. 1974; 27. Ella
Jensen & Magda Nyberg, Bidrag tul beskrivelse af en vestslesvigsk dialekts lydsystem. 1977. - Umeå, studies in the humanities. 16. Irene Johansson, Funktionella aspekter på satsintonationen i svenska. 1978; 17. Inger Nilsson, Grönlandsfrågan 1929-1933. 1978; 18. T. Ericsson, I fosterlandets tjänst. 1978; 19.
Brit Uppman, Samhället och samerna 1870-1925. 1978; 20. Teater i Göteborg
1910-1975. 1-3. 1978; 21. D. Nordmark, Samhället på scenen. 1978; 22. B.
Jernudd, The language survey of Sudan. 1979. - Unifol. Årsberetning. [Udg.
af] Institut for folkennindevidenskab. 1976-77. Kbh. - Universitetet i Bergen.
Årsmelding. 1976-77. - University of Umeå. Department of general linguistics.
Publication 5. Marita Lerner, Strukturering i språkundervisningen. 1973; 6: 1-2.
P. S. Ureland, Zur Rahmenkonstruktion im deutschen Satz. T. 1-2. 1974-75;
7. P. S. Ureland, Varia linguistica. 1975; 8. M. Rahkonen, Placeringen av tids-,
befintlighets-, riktnings- och sättsadverbialen i svenska och finska satser. 1974;
9. P. Linell, Phonemes, derivational eonstraints or what? 1974; 10. P. Linell,
Markering - om mellanspråkliga likheter och skiljaktigheter i morfologi och
syntax. 1975; 11. KAL Dahlstedt, Societal ideology and language cultivation:
the case of Swedish. 1976; 12. Provinsiellt och universiellt. 1977; 13. Auli
Hakulinen, Iakttagelser angående finskspråkigas prepositionsfel i svenskan.
1977; 14. A. Nordberg, Stenskrafvel och slottesmyror. Om bygdemål i Petrus
Laestadius' journaler. 1977; 15. K.-H. Dahlstedt, Die Mundartforschung am
Scheideweg. 1977; 16. L.-G. Andersson, Varför är det fult att svära? 1977; 17.
Anita Lindmark, Syntaktiska och morfologiska avvikelser i språkutvecklingen
hos barn. 1977; 18. E. Ejerhed, Tense in intensional contexts. 1978. - Uppland
1977-78. Upps. - Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll. 122. 1968-77; Forskningsprofil. Installationsföreläsningar vid Upps. univ. '75-'76.
1976-77; Uppsala universitetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret 197576. 1978. - Vaasan kauppakorkeakoulun julkaisuja. Tutkimuksia. 49. M.
Lönnström, Palkansaajarahastot. 1978. - Varbergs museum. Årsbok. Årg. 2829 (1977-78). - Vendsyssel årbog 1977-78. Hj orring. - Western folklore. Vol.
35 (1976): 4-36 (1977). Los Angeles. - Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok
1977. - Kungl. Vitterhets-, historia- och antikvitetsakademiens handlingar.
Filologisk-filosofiska serien. Sthm. 12. 0. Dixelius, Hans Järta och litteraturen.
1973; 13. A. Beijer, Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse. 1974; 14.
P. S. Ridderstad, Konsten att sätta punkt. Anteckningar om stenstilens historia
1400-1765. 1975; 15. Proceedings of the VIth eongress of Arabic and Islamic
studies ... 1972. 1975; 16. E. Wessen, Svensk medeltid 3. De fornsvenska handskrifterna av Heliga Birgittas Uppenbarelser. 1976; 17. Proceedings of the international eolloquium on gnosticism, Sthlm August 20-25 1973. 1977. - Working
papers. [Publ. by the] Phonetics laboratory, Lund university. 15-18. 1977-78. Wuomus'n. Uppteckningar på våmhusmål. 1-2, 1978. Våmhus. - Vår hembygd. H. 2, dec. 1977. östervåla. - Vänersborgs söners gilles årsskrift. Årg.
45 (1976). Vänersborg. - Värmland förr och nu. Årg. 75-76 (1977-78). Karlstad. - Västerbotten 1977-78. Umeå. - Västerbottens norra fornminnesförening, Skellefteå museum. Meddelande 39-40 (1976-77). - Västergötlands
fornminnesförenings tidskrift 1977/78. 1800-talsstudier i Västergötland. Skara.
- Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 55-56. (1977-78). Västerås. -
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Västra Göinge hembygdsförenings skriftserie 25-26 (1977-78). Hässleholm. Ålands folkminnesförbund R.F. Bygdeserie. Mariehamn. 1. Femtio folkvisor
från Åland. Andra samlingen. 1977; 2. P. Mörn, Liby hemman i Saltvik. 1977. Ålands urkundssamling. D. 3. Åländska handlingar 1530-1634. 2: 1. Domböcker 1588, 1601 och 1606-1608. Mariehamn 1977. - Åländsk odling. Årsbok.
Årg. 37-38 (1976-77). Mariehamn. - Århus stifts årboger. Bd 67 (1975/76).
Århus. - Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Årg. 43 (1973).
Sthm 1977. - Ålineboda sockens hembygdsskrifter. Årg. 19. Ålniebodaboken
1977. - Österbotten. Årsbok 1976/1977. Vasa.

Abukhanfusa, Kerstin, Beredskapsfamiljernas försörjning. Krigsfamiljebidragen
i teori och praktik. Sthm 1975. (Sverige under andra världskriget.) Akad. avh. Ahlbäck, 0., Ordbok över Finlands svenska folkmål. Bd 1: 1-2. Hfors 1976-78. AkAn, S., Handledning till Thorell, Svensk grammatik. U.o.o.å. (Duplic.) Alstermark, Helny, Das Arzneibuch des Johan van Segen. Sthm 1977. (Stockholmer germ. Forschungen 22.) Akad. avh. - Alver, B., Stev (ur: Tankar om
diktning. Til 0. H. Hauge. Oslo 1978. - Etno-folkloristisk institutt, Univ. i
Bergen. Swrtrykk 10). - Andersen, P., En Pisallike? (ur: Opuscula septentrionalia. Festskrift tul Ole Widding 10.10.1977. Kbh 1977). - Dens., Dansk
dialektologi i tiåret 1965-74 (ur: Danske studier 1977). - Andersson, IHne,
Viby - byn och människorna. Sigtuna u. å. (Kulturnämnden i Sigtuna kommun. Sigtuna museer.) - Andersson, Maja, Hur går det för 50-talets Stockholmspojkar? Sthm 1976. (Monogr. utg. av Sthlms kommunalförvaltn. 38.) Upps 1977.
Anderson, S. L., En romantikens kyrkoman. Fr. M. Franzén
(Stud. hist.-eccles. Upsaliensia 31.) Akad. avh. - Andersson, Th., Hringariki,
Ranriki, Raumariki. Till diskussionen om ordet rike i gamla nordiska ortnamn
(ur: Saga o. sed 1976). - Dens., Det västgötska dialektordet oler plur. 'rågång'
(ur: Dialectology and soeiolinguisties. Essays in honor of K.-H. Dahlstedt.
Umeå 1977). - Dens., Socioonomastiska bidrag i nyare kontinentalgermansk
forskning (ur: NoB. Årg. 65, 1977). - Dens., Alteuropäische Hydronomie aus
nordischer Sicht och Stand und Aufgaben der schwedischen Namenforschung
(ur: Namenkundliche Informationen 30, 1977). - Dens., Stand und Aufgaben
der schwedischen Namenforschung 2 (ur: Namenkundliche Informationen 31,
1977). - Dens., se Moberg, L. - Andråsfalvy, B., Kontrasterande värderingar
i ungerska byar. Sthm 1977. (Institutet för folklivsforskning.) - Anstrin, H.-0.,
Södra Sand. Historik kring hembygdsgården i Malexander. [Malexander] 1976.
- Arn,stberg, K.-0., Datering av knuttimrade hus i Sverige. Sthm 1976. (Nordiska museet.) Akad. avh. - [Aronsson, Skeni A.], Åstnåsmål 2. [Östnor] 1977.
- A:son-Utas, J., & Salomonsson, A., Väder- och vattenkvarnar på Gotland.
Visby 1977. (Gotlandica 11.) - Augustsson, Ingalill, dc Sonebrink, Eva, Litteratur om Glava. Borås 1977. (Specialarbete, Bibliotekshögskolan. 1977: 45.) Benson, S., Ejder, B., dc Pamp, B., Litteraturkrönika 1976 (ur: ANF. Bd 92,
1977). - Berglund, N., Dä hännä berättä jäg bärä för däg. [Ramvik] 1972. Bergstrand, C.-M., Ur västgötaprästers bouppteckningar från tiden före 1761.
Skövde 1977. - Billig, E., Spätantike Arehitekturdarstellungen 1. Sthm 1977.
(Sthlm stud. in elass. archaeology 10: 1.) Akad. avh. - Björk, S., Siljansbygden
i resehandböcker. Sthm 1977. (Forskningsprojektet Turismen och den folkliga
kulturen. Forslmingsrapp. 15, 1977.-...Sthlms univ. och ... Nordiska museet.)
- Björklund, S., Malungsmål och skinnarmål i språkprov (ur: Malung. D. 3.
1976). - Dens., Dalmålslitteratur. Tryck efter 1880. [Upps 1978.] (Duplie.) Bjorkum, A., Se Holm, G. - Bodell, K., Stad, bondebygd och bergslag vid
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mitten av 1600-talet. Sthm 1970. (Sthlm stud. in history 15.) Akad. avh. Bregenhoj, C., Reid fluesvamp, skorstensfejer og mariehone på jule- og nyårskort (ur: Folk og kultur 1978). - Broström, A., & Ekeroth, G., Vuxenutbildning
och fördelningspolitik. Upps 1977. Akad. avh. - Browallius, Irja, Elida från
gårdar. In!.: U. Malmström. [En talbok fr. Synskadades riksförb:s bibl.] Enskede
[1978]. - Brylla, Eva [m. fl.], [Ree. av] Norsk stadnamnleksikon. Oslo 1976 (ur:
NoB. Årg. 65, 1977). - Brändström, K.-A., »Fattigt är Finland». Den unge
Runeberg som epiker och folklivsskildrare. Sammanfattningsdel. Umeå 1977.
Akad. avh. - Byström, J., Alla »studiecirklar» blir inte studiecirklar. Sthm
1976-77. (Rapp. nr 15 inom forskn. -projektet Studiecirkeln som pedagogisk
situation. - Pedagog. mat. Sthlms univ.) Akad. avh. [2 vol.] - Bäckman,
Louise, Såjva. Föreställningar om hjälp- och skyddsväsen i heliga fjäll bland
samerna. Sthm 1975. (Sthlm stud. in comp. religion 13.) Akad. avh. - Calissendorff, Karin, Äldre uppgifter om svenskt järn hämtade ur E. Holmkvists m. fl.
samling av bergverkstermer. [Upps 1976.] - Carlsson, G., Enköping under frihetstiden. Upps 1977. (Stud. hist. Upsaliensia 89.) Akad. avh. - Carlsson,
Gerda, Vår sockendräkt. [Överkalix] 1977. - Carlsson, R., & Granström, B.,
Perception and synthesis of speech. Sthm 1977. Akad. avh. - ClauAn, Ulla,
Nyord i färöiskan. Sthm 1978. (Sthlm stud. in Scand. philology. N.S. 14.) Dahlbäck, G., Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden
1344-1527. Sthm 1977. (Stud. t. det medeltida Sverige 2. - Kgl. Vitterhets-,
hist.- och antikvitetsakad.) Akad. avh. - Dahllöf, Tordis, Bygd - glesbygd skolbygd. [Utg. av] Pedagog. inst., Upps. univ. 1978. (PANG-projektet 28). Danielsson, B., William Twiti. The art of hunting. 1327. Sthm 1977. (Cynegetica
Anglica 1. - Sthlm stud. in English 37.) - Edlund, T., se Folkmusik från
Sjuhäradsbygden. - Edsta, B., Inför jämställdheten 1978. Idéer ur myndigheters och verks jämställdhetsredovisningar. [Utg. av] Budgetdepartementet.
1978. - Ejder, B., se Benson, S. - Ejdestam, J., Från fikonlöv till jeans.
Sthm 1977. - Ekeroth, G., se Broström, A. - Elmevik, L., Projektet »Det tyska
inflytandet på svenska språket under medeltiden» (ur: Meddel. fr. Inst. för nord.
språk vid Sthlms univ. 1, 1977). - Dens., De - dem - dom. En språkvårdsfråga ... (ur: Meddel. fr. Inst. för nord. språk vid Sthlms univ. 2, 1977). Dens., Fisl. gi2gurr (ur: Scripta Islandica 27, 1976). - Dens., Fsv. »clypsnae»
och »yxissiohult» (ur: Ortn. -sällsk:s i Upps. årsskr. 1977). - Englund, K.,
Arbetarförsäkringsfrågan i svensk politik 1884-1901. Upps 1976. (Stud. hist.
Upsaliensia 82.) Akad. avh. - Ericsson, Birgitta, Bergsstaden Falun 17201769. Upps 1970. Akad. avh. - Eriksson, G., Kartläggarna. Naturvetenskapens
tillväxt och tillämpningar i det industriella genombrottets Sverige 1870-1914.
Umeå 1978. (Umeå stud, in the humanities 15.) - Eriksson, Ingrid, & Rogers, J.,
Rural labor and population change. Upps 1978. (Stud. hist. Upsaliensia 100.)
Akad. avh. - Eriksson, Maj, se Franzén, I. - Ernvik, A., se Fernow, E. Fagerholm, P. G., Ångfartyget Ejdern. Lokaltrafik till sjöss under ett sekel.
Sthm 1978. - Fahlström, R., Västgötaord som försvinner. Upptecknades under
medv. av Järpås hemb.-gilles studiecirkel Minnesvård. Järpås 1978. (Duplic.) Fernow, E., Beskrivning över Värmland. Ny utg. med komment. av A. Ernvik.
D. 1-2. Karlstad 1977. - Franzén, I., Folkets tro och liv i en Sörmlandssocken
förr och nu. Utg.: Maj Eriksson. Mellösa 1977. - Fredriksson, B., Försvarets
finansiering. Svensk krigsekonomi under skånska kriget 1675-79. Upps 1976.
(Stud. hist. Upsaliensia 81.) Akad. avh. - Fries, E., Hembygdsperiodika.
Borås 1976. (Duplic.) - Frykman, J., Horan i bondesamhället. Lund 1977.
Akad. avh. - Furuland, L., Malung och litteraturen. Malungs bibliografi (ur:
Malung 4. 1977). - Dens., Litteraturen i bygden. Lokala o. regionala kultur-
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miljöer ur litt.-sociologisk synpunkt (ur: Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård ... 1977 ... Kgl. Gustav Adolfs akad. Upps 1978). - Gaibert, T., Vissefjärda-dialekten 2. Lund 1972. - Geijerstam, C. af, Popular music in Mexico.
Albuquerque cop. 1976. Akad. avh. - Gislason, M., Kvällsvaka. En isländsk
kulturtradition. Upps 1977. (Stud. ethnol. Upsaliensia 2.) Akad. avh. - Granström, B., se Carlsson, R. - Gullers, K. W., Uppsala [universitet] 500. Foto:
B. Enström och K. W. Gullers. Text: T. Segerstedt. Sthm 1976. - Gustavson,
H., Gutamålet - inledning till studium. 3. omarb. och utökade uppl. Visby
1977. (Gotlandica 12.) - Göransson, Ulla, Kulturlandskapsförändring och samhällsutveckling. Sthm 1977. (Kulturgeogr. inst. Sthlms univ. Meddelande B 36.)
Akad. avh. - Hadenius, A., Facklig organisationsutveckling. En studie av
Landsorganisationen i Sverige. Sthm cop. 1976. (Stiftelsen riksbankens jubileumsfond: Fackföreningsundersökningen 3. - Skr. utg. av Statsvetensk. fören.
i Upps. 75.) Akad. avh. - Hamberg, Eva M., Studier i internationell migration. Sthm 1976. (Sthlm stud. in econ. history 2.) Akad. avh. - Hampus, 0.,
Malungs original (ur: Skinnarebygd 1978). - Hedblom, F., Amerikasvenska
dialektproblem (ur: Dialectology and sociolinguistics. Essays in honor of K.-H.
Dahlstedt 19 april 1977. Umeå). - Dens., Atlas över svensk folkkultur (ur
Saga o. sed 1977). - Hedquist, R., Emotivt språk. En studie i dagstidningars
ledare. Umeå 1977. Akad. avh. - Hellberg, 8., Unnatural phonology (ur: J.
Linguistics 14, 1978). - Helleland, B., & Papazian, E., »Oss sei oss, oss».
Lwrestoff og tekster tul ... program om norske naålf are. [Utg. av] NRK Skoleradioen. [Oslo] 1973. - Hellström, G., Jordbrukspolitik i industrisamSthm 1976. Akad. avh. - Ho/er, T., Tre perioder i 1800- och 1900hället
talens ungerska bondekultur. Sthm 1977. (Inst. för folklivsforskn.) - Hoff,
Ingeborg, se Holm, G. - HofHn, M., Krusenstjernska gården. Ett kulturreservat i Kalmar. Kalmar 1977. (Kalmar läns museum.) - Holm, G., Ho//,
Ingeborg, dc Bjorkum, A., Andreas Bj orkum: Generasjonsskilnad i indresognsmål. Doktordisputas ... (ur: Maal og minne 1976: 3/4). - Holm, N., Tungotal
och andedop. Upps 1976. (Psychologia religionum 5.) Akad. avh. - Holte, R.,
Etik och jämställdhet. Upps 1978. (Upps. stud. in soc. ethics 5.) - HulthM,
Birgitta, On ceramic technology during the Scanian neolithic and bronze age.
Sthm 1977. (Theses and papers in North-European archaeology 6.) - Ingers, I.,
Lundensisk slang. Lund 1977. - Jakobsson, B., Företaget, kommunen och
individen. En studie i relationerna mellan Söderfors bruk AB och Söderfors
kommun ... 1895-1925. Upps 1976. (Upps. stud. in econ. history 15.) Akad.
avh. - Jakobsson, S., Från fädernejorden till förfäders land. Estlandssvenskt
bondfolksrymningar till Stockholm 1811-1834. Upps 1976. (Stud. hist. Upsaliensia 75.) Akad. avh. - Johann,essen, 0.-J., Magnus Olsen. En bibliografi.
Oslo 1977. - Dens., & Simensen, E., Norsk språk 1250-1350. Primwrkjelder
og sekundwrlitteratur. Ein bibliografi. Oslo 1975. - Johansson, A., Den effektiva arbetstiden. Upps 1977. (Upps. stud. in econ. history 17.) Akad. avh. Johansson, IHne, se Umeå studies in the humanities. - Johansson, R., Svensk
rommani. Med etymologiska och grammatiska kommentarer av G. Bergman
och E. Ljungberg ... Upps 1977. (Acta Acad. reg. Gustavi Adolphi 55.) Jonell-Ericsson, Britta, Skinnare i Malung. Upps 1975. (Upps. stud. in econ.
history 12.) Akad. avh. - Jägerskiöld, S., Allmosa eller socialförsäkring. Upps
1977. (Studia iur. Upsaliensia 8.) - Järpemo, S., Väckelse och kyrkans reform.
Upps 1977. (Stud. hist.-eccles. Upsaliensia 30.) Akad. avh. - Jörgensen, N.,
se Lundastudier i nord. språkvet. Ser. C. 10. - Karlsson, L., Romansk träornamentik i Sverige. Sthm 1976. (Sthlm stud. in hist. of art 27.) Akad. avh. Klintberg, Bengt af, Harens klagan och andra uppsatser om folklig diktning.
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Sthm 1978. - Dens., Blomman i dödsannonserna. Sthm 1978. (In.st. f. folklivsforskn., Sthlms univ.) - Dens., se Fula visboken. - Kock, A., se Moberg,
L. - Korhonen, 0., Linguistic and cultural diversity among the Saamis and
the development of standard Saamish (ur: Internat. J. of the sociology of lang.
10. The Hague 1976). - Kunz, L., Lidovd reli6fni kezby Josefa Veö'etilka ze
SkutU. Brno 1977. - Kåreland, Lena, Gurli Linders barnbokskritik. Sthm
1977. (Skr. utg. av Sv. barnboksinst. 4.) Akad. avh. - Lagerlöf, E., Gotländsk
stenskulptur från gotiken. Sthm 1975. Akad. avh. - Lange, 8., & Larsson, K.,
Studier i det tidiga barnspråkets grammatik. Sthm 1977. (Projektet barnspråkssyntax. PM 11. - Sthlms univ. Inst. f. nord. språk.) Akad. avh. [Sammanfattning.] - Larsson, K., se Lange, S. - Lindén, B., Gagn- och (*Gegn-) Geni gamla nordiska ortnamn (ur: NoB. Arg. 65, 1977). - Linderholm, 0., Om
Värmlandsfinnarna (ur: Finnbygden 1976: 2-3). - Lindgren, A., Das Utrechter
Arzneibuch. Sthm 1977. (Stockholmer germ. Forschungen 21.) - Lindhagen,
Karin, Semantic relations in Swedish children's early sentences. Upps 1976.
(Stud. psychol. Upsaliensia 3.) Akad. avh. - Lindroth, S., Uppsala universitet
1477-1977. Upps 1976. - Lundeqvist, K., Socialhjälpstagande. Utveckling och
orsaker 1945-1965. Upps 1976. (Upps. stud, in econ. history. 13.) Akad. avh. Lund man, B., The races and peoples of Europe. New York 1977. (IAAEE monographs 4.) - Lundqvist, K. A., Organisation och bekännelse. Evangeliska fosterlands-stiftelsen och Sv. kyrkan 1890-1911. Upps 1976. (Skr. utg. av Sv. kyrkohist. fören. II. N.F. 25.) Akad. avh. - Lundsjö, 0., Fattigdomen på den svenska
landsbygden under 1800-talet. Sthm 1975. (Sthlm stud, in econ. history 1.)
Akad. avh. - Lyon, H., The vikings in Wales. [Utg. av] The Viking soc. for
N. research. London 1976. (The Dorothea Coke mem. lecture in N. studies
deliv. at Univ. coll. London 2 Mar. 1976.) - Magnusson, Kerstin, Die Gliederung
des Konjunktivs in Grammatiken der deutschen Sprache. Upps 1976. (Stud.
germ. Upsaliensia 16.) Akad. avh. - Malmberg, B., En kronotorparbefolkning.
Upps 1978. (Familjehistoriska seminariet, Upps.) (Duplic.) - Martinius, S.,
Peasant destinies. The history of 552 Swedes horn 1810-1812. Sthm 1977.
(Sthlm stud. in econ. history 3.) - Mattson, Christina, se Fula visboken. Matz, E., & Matz, E., Sällsamheter i Stockholms skärgård. Roslagen. Sthm
1978. - Metcalf, M. F., Russia, England and Swedish party politica 1762-1766.
Sthm 1977. (Stud. presented to the Int. commission for the hist. of rep. and
parliamentary inst. 51.) - Moberg, L., Widmark, Gun, ck Andersson, Th.,
Scandinavian languages (ur: Faculty of arts at Upps. univ. Ling. and philol.
Upps. univ. 500 years. 6. Upps 1976). - Dens., Kock, A., & Wigforss, E., On
dating phonological change. Ann Arbor 1978. (Linguistica extranea. Studia 1.)
- Moberg, N.-H., En återblick vid 350-årsjubiléet. [Utg. av] Kungl. Södermanlands regemente. Strängnäs 1977. - Mählgvist, 8., Böcker för svenska barn
1870-1950. Sthm 1977. (Skr. utg. av Sv. barnboksinst. 5.) Akad. avh. - Neuland, Lena, Jumis die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten. Sthm 1977.
(Sthlm stud, in comp. religion 15.) Akad. avh. - Nikula, H., Verbvalenz.
Untersuchungen am Beispiel des deutschen Verbs mit einer kontrastiven
Analyse Deutsch-Schwedisch. Upps 1976. ( Studia germ. Upsaliensia 15.) Akad.
avh. - Nordin, E., Kulturhistoriska miljöer. Värdering. Urval. Planering. [Utg.
av] Länsstyr. i Gävleborgs län, Gästrike-Hälsinge hemb. förb. Gävle 1976. Dens., Miljöer av riksintresse för kulturminnesvården. [Utg. av] Länsstyr. i
Gävleborgs län. Gävle 1976. - Norman, I., se Låtar från Dalarnes bergslag. Nuutinen, 0., Suomen teonnimirakenteista. Sthm 1976. (Sthlm studies in Finnish lang. and lit. 1.) - Nyman, Åsa, Fäbodarnas osynliga invånare (ur: Nord.
fäbodväsen. [Utg. av] Nord. mus. Sthm 1977). - Dens., Mapping of popular
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beliefs, legends and calendar customs. A survey of Atlas of Sw. folk culture II.
Upps 1978. - Dens., Bondeson, August (ur: Enzyklopädie des Märchens. Bd
2: Lief. 3/4. Berlin). - Dens., Källor och kommentarer (ur: Stora sagoskatten.
[Upps] 1971). - Odelman, Eva, se Westerbergh, Ulla. - Ohlsson, G., 218bom,
Bibbelott, & Österling, 0., Värmländska låtar, visor och danser. [Utg. av] Länsskolnämnden i Värmlands län. [Karlstad] u. å. (Duplic.) - Olsson, I., Gotlands
stavgardar, en ortnamnsstudie. Visby 1976. (Gotlandica 10.) - Palin, Birgitta,
Bälg och bondelag. Några drag i jordfördelning och uppodling i Västerdalarnas
södra del 1539-1670. [Sthm] 1977. (Meddel. fr. Kulturgeogr. inst. vid Sthlms
univ. B 34.) Akad. avh. - Pamp, B., Svenska dialekter. Sthm 1978. - Dens.,
se Benson, S. - Papazian, E., se Helleland, B. - Papp, D., Åländsk allmogeseglation. Sthm 1977. Akad. avh. - Paproth, H.-J., Studien iiber das Bärenzeremoniell. 1. Upps 1976. (Skr. utg. av Religionshist. inst. i Upps. 15.) Akad.
avh. - Petersson, K., Kyrkan, folket och dopet. Lund 1977. (Bibi. theol.
pract. 35.) Akad. avh. - Pettersson, Täpp J.-E., Skinn. Beredning av ludna
skinn (ur: Malung 3. 1976). - Dens., Making i arkiven (ur: Malung 4. 1977). -Piirainen, I. T., Zur Entwicklung des Deutschen in der Mittelslowakei (ur:
Sprache in Gegenwart und Geschichte. Festschr. för H. M. Heinrichs zum 65.
Geburtstag). (Proceedings of the Vaasa sch. of econ. Reprint ser. 20. Philology
6. 1978.) - Plaenge Jacobson, Sigbrit, 1766 års allmänna fiskestadga. Sthm
1978. (Stud. hist. Upsaliensia 98.) Akad. avh. - Pålbrant, R., Arbetarrörelsen
och idrotten 1919-1939. Upps 1977. (Stud. hist. Upsaliensia 91.) Akad. avh.
- Redelius, G., Sigtunastudier. Historia och byggnadskonst under äldre medeltid. Sthm 1975. Akad. avh. - Renting, A., Människan, kulturlandskapet och
framtiden. Bibliografi. Sthm 1979. (Kgl. Vitterhets-, hist.- o. antikv.-akad.) Rodenborg, L., Bodennutzung, Pflanzenwelt und ihre Veränderungen in einem
alten Weidegebiet auf Mittel-Öland, Schweden. Upps 1976. (Växtekol. stud. 7.)
Akad. avh. - Rogers, J., se Eriksson, Ingrid. - Romefors, B., Expressionisten
Elmer Diktonius. Hfors 1978. (Skr. utg. av Sv. litt.-sällsk. i Finl. 479.) - Rooth,
Anna Birgitta, Pattern recognition, data reduction, catchwords and senaantic
problems. Upps 1978. (Etnol. inst:s småskr-ser. 21.) - Rosan,cler, G., På väg.
Färdandes folk under tusen år (ur: Fataburen 1978). - Sahlberg, C.-E., Pingströrelsen och tidningen Dagen. Upps 1977. (Skr. utg. av Sv. kyrkohist. fören. II.
N.F. 26.) Akad. avh. - Salberger, E., Runsvenska namnstudier. Sthm 1978.
(Sthlm stud. in Scand. philology. N.S. 13.) - Salomonsson, A., se A:son-Utas,
J. - Sandklef, A., Albert Sandklefs tryckta skrifter. Bibliografi utg. till 85årsdagen den 13 maj 1978. Varberg 1978. - Sinbensen, E., se Johannesson,
0.-J. - Sjöholm, Elsa, Gesetze als Quellen mittelalterlicher Geschichte des
Nordens. Sthm 1976. (Sthlm stud, in history 21.) - Skoglund, J., Aging and
Uppe 1977. (Abstracts of Upps. dissertaretirement. Studies of attitudes
tions fr. the Fac, of social sciences 13.) Akad. avh. - Slotte, P., Sjönamnen i
Karlebynejden. Åbo 1978. (Acta Acad. Aboensis, Ser. A. Humaniora. Vol.
55: 5.) Akad. avh. - Sonebrink, Eva, se Augustsson, Ingalill. - Sterkenburg,
P. G. J. van, Lexicologie en computergestuurd fotografisch zetten. Eindhoven
[1976]. - Stolt, Birgit, Hier bin ich! - wo bist du? Heiratsanzeigen und ihr
Echo analysiert aus sprachlicher und stilistischer Sicht. Kronberg 1976. (Stockholmer germ. Forschungen 20.) - Strandberg, S., Finspång och Risinge. En
översikt över framställda tolkningsförslag (ur: Risingebygd. Årg. 3, 1977. Finspång). - Dens., Kartegården. Något om hemmansnamn på Västgötaslätten
(ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1977). - Dens., Bebyggelsenamn i Larv,
Längjum och Tråvad (ur: Larv, Längjum, Tråvad hembygdsbok 1978. Skara).
- Dens., Prästgårdsnamnet Trinkesta. Ett sörmländskt ortnamn med tysk för-
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led (ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1978). - Ström, F., Det heliga brölloppet
i irländsk tradition (ur: K. Vetenskaps- och vitterhets-samh. i Göteborg. Årsbok 1977). - Söderberg, U., Gustav I:s arv och eget i Uppland - en godsmassas framväxt, organisation och förvaltning. Sthm 1977. (Stud. t. det medeltida Sverige 1. Kgl. Vitterhets-, hist.- o. antikv. akad.) Akad. avh. - Takman,
J., The gypsies in Sweden. A socio-medical study. Sthm 1976. Akad. avh. Ternhag, G., Horn och lur - två vallinstrument (ur: Nord. fäbodväsen. [Utg.
av] Nord. mus. Sthm 1977). - Thullberg, P., Bönder går samman. En studie i
Riksförb. Landsbygdens folk ... Sthm 1977. Akad. avh. - Thunwall, Christina,
Stadsbilden i Kalmar. Sthm 1977. Akad. avh. - Tillhagen, C.-H., Fåglarna i
folktron. Sthm 1978. - Tisell, Carin, Syntaktiska studier i Bonaventuras betraktelser över Kristi liv. Sthm 1975. (Sthlm stud. in Scand. philology. N.S. 11.)
Akad. avh. - Tolkki-Nikkonen,1VIirja, Avioliiton ensirnmäinen vuosi. Tampere
1978. (Acta Univ. Tamperensis. Ser. A. Vol. 92.) - Tollenaere, F. de, Experiences with computerized photocomposition (ur: Sprache und Datenverarbeitung 1977: 2). - Torbiörn, I., Att leva utomlands. En studie av utlandssvenskars anpassning, trivsel och levnadsvanor. Sthm 1976. (Näringsliv o. samh.
3.) Akad. avh. - Torp, A., Gamalnorsk ordavleiding. Nyutg. m. rättelser o.
reg. ombesörjd av G. Holm. Lund 1974. (Scripta minora. Stud. utg. av Kgl.
Hum. vetenskapssamf. i Lund 1973/1974: 2.) - Tottie, Gunnel, Fuzzy negations in English and Swedish. Sthm 1977. (Sthlm stud. in English 39.) Ullsten, Ann-Maria, Umeå-pressen 1917-1922. Umeå 1977. (Umeå stud. in the
humanities 13.) Akad. avh. - Unnerbäck, R. A., Ållonö. Studier kring ett östgötskt 1600-talsslott. Sthm 1970. (Sthlm stud. in hist. of art 19.) - Utterström,
G., Fattig och föräldralös i Stockholm på 1600- och 1700-talen. Umeå 1978.
(Umeå stud. in the humanities 14.) Akad. avh. - Wahlberg, M., Kvartersnamn
(ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1977). - Wall, J., Tjuvmjölkande väsen. 1.
Äldre nord. trad. Upps 1977. (Stud. ethnol. Upsaliensia 3.) - Valonen, N.,
Insamlingen av folktraditioner under 20 år. [Hki 1977.] - Weijnen, A., The
value of the map configuration. Nijniegen 1977. (Spec. issue of the »Mededelingen
van de Nijmeegse Centra1e voor Dialect- en Naamkunde».) - Veirulf, 0.,
Ett vittnesbörd från Karl IX:s polska krig (ur: Skinnarebygd 1969/73. Malung).
- Wester, H., Innovationer i befolkningsrörligheten. En studie av spridn.-förl.
i befolkn.-rörl. utgående fr. Petalax sn i Österbotten. Upps 1977. (Stud. hist.
Upsaliensia 93.) Akad. avh. - Westerbergh, Ulla, ch Odelman, Eva, Glossarium
till medeltidslatinet i Sverige. [Utg. av] Kgl. Vitterhets-, hist.- o. antikv. akad.
Vol. 1: 4. Sthm 1976. - Westlund, B., Skrivarproblemet i Isländska Homilieboken. Sthm 1974. (Sthlm stud. in Scand. philology. N.S. 10.) Akad. avh. Widmark, Gun, se Moberg, L. - Wigforss, E., se Moberg, L. - Wikström, K.,
Begreppsfältet kroppsövning. Semantiska studier i sv. idrottsspråk. Tampere
1977. (Acta Univ. Tamperensis. Ser. A. Vol. 83.) - Wikström, 0., Guds ledning.
En explorativ religions-psykologisk studie av fromheten hos ett antal västerbottniska åldringar ... Upps 1975. (Psychologia religionum 4.) Akad. avh. Viker, L. S., The new Norse language movement. Oslo 1975. - WiMn, B.,
Postfärderna över Ålands hav. Mariehamn 1975. - Wirén, D., Ett olycksaligt
kungabesök i Odensala. Odensala 1978. - Åsbom, Bibbelott, se Ohlsson, G. Österling, 0., se Ohlsson, G. - Österman, P., Gård, fält, folk. En geografisk
analys av lantbrukets strukturomvandlingsprocess sedan 1950 ... Sthm 1977.
(Kulturgeogr. inst. Sthlms univ. Medd. B. 37.) Akad. avh. - Östman, K., De
döda sågverken på Alnön. (Sundsvalls tidnings årsbok 1977.)
Rune Västerlund, Eva Östlund och Kerstin Mattsson
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