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Amerikasvenska texter i fonogram
2. Hälsingland. Hanebomål från Bishop Hill, Illinois
Utskrift, översättning och kommentar av Folke Hedblom

Den amerikasvenska text på hälsingemål som publicerades i årshäfte 1969
av Svenska Landsmål representerar landskapets norra dialektområde. Den
text som nedan framlägges företräder målen i landskapets sydsocknar,
invid gränsen till Gästrikland. Skillnaderna mellan dessa två språkområden
är så avsevärda att man ofta ansett, att det är dem emellan som man bör
dra gränsen mellan norrländska mål och sveamål.'
Texten är inspelad av utgivaren under en vistelse i Bishop Hill i september 1973. Den utgör en del av en längre, sammanhängande upptagning.
Den här återgivna talaren inspelades vid många tillfällen, oftast i spontana
samtal med andra, äldre Bishop Hill- bor. Inspelningar av henne och hennes syster hade även gjorts 1962 och 1964 av de från Landsmåls- och folkminnesarkivet utsända bandinspelningsexpeditionerna.2
Bishop Hill-svenskans historiska bakgrund
Den bekanta utvandringen till Bishop Hill 1846 och de närmast följande
åren brukar betecknas som den svenska emigrationshistoriens största, och
nära nog äldsta, utvandring i samlad grupp.3 Det var inte mindre än ca
1 000 personer som redan första året följde den religiöse sektledaren Erik
Jansson på segelskepp över Atlanten och ytterligare ca 500 beräknas ha
följt efter intill mitten av 1850-talet. De flesta kom från Hälsingland och
huvudparten av de övriga från grannlandskapen Dalarna, Gästrikland och
Uppland. Det samhälle man grundade på några kullar ute på prärien i
Illinois var en religiöst-kollektivistisk gudsstat, där all egendom var gemensam och alla arbetade tillsammans under Erik Janssons ledning. Efter hans
död 1850 måste dock den utopiska samhällsformen uppges, och omkring
1 Se

bl. a. Hedblom 1948: 38 och Dahlstedt-Ågren 1954: 283 f. (med kartor).
Se SvLm 1982s. 124 ff. och 19858. 21.
3 Endast den av Peter Cassel ledda gruppen till Iowa 1845, blott 25 personer, kom
tidigare. Se Nelson 1943: 249 ff. och Carlsson 1976: 116, med litt.
2
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1860 delade kolonins medlemmar upp den stora jordegendomen i enskilda
farmer.
Många familjer hade efter denna tid sin bostad både på farmen ute på
landet och i hus eller i lägenheter i något av de stora tegelhus man byggt
upp på kolonins boplats, »stan» som man alltjämt säger. Dess invånarantal torde, när den var som störst, ha uppgått till minst ett tusen, men
många flyttade bort vid kolonins upplösning. Numera bor omkring 200
personer i »the town of Bishop Hill». Blott en del av dessa härstammar från
de ursprungliga kolonistfamiljerna. Nya immigranter har kommit från
Sverige under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet; några
av dem som nu bor där är av icke-svensk nationalitet. Detta gäller både
stadssamhället och farmerna utanför staden. Åtskilliga familjer som flyttat
ut från Bishop Hill finner man i grannsamhällena, såsom Galva, Kewanee,
Cambridge, Andover, Altona, Galesburg m. fl.
Bland dessa människor är det — bortsett från i Sverige födda och uppvuxna immigranter — endast ett mindre antal som ännu på 1960- och 70talen talar och förstår svenska. Deras, andra- och tredjegenerationarnas,
behärskning av språket varierar dock betydligt, från dem som obehindrat
och självfallet kan föra ett samtal och till dem som hjälpligt förstår, men
som knappast kan säga en mening på svenska. Som dagligt kommunikationsmedel utanför familjerna har svenskan i dessa samhällen inte nyttjats
på årtionden. De som nu talar svenska är i samtliga fall människor i pensionsåldern. I fjärde generationen har jag inte funnit någon svensktalande.
De flesta nyttjar språket endast undantagsvis, t. ex. när man talar om
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barndomsminnen eller när man inte vill bli förstådd av utomstående.
Dessa svensktalande kan sägas bilda ett »nätverk», i vilket bruket av det
gamla språket utgör ett inslag i deras sociala kommunikation.
Den svenska som talas av andra- och tredje-generationarna får sin prägel
dels av talarnas dialektala bakgrund från Sverige, dels av utjämningar i
riktning mot standardsvenskan och dels av engelska inslag av växlande
art och omfattning. Påverkan från andra svenska dialekter i så hög grad
att den leder till verklig dialektblandning är sällsynt. Ett klart fall, påträffat i Bishop Hill, har jag i korthet behandlat i annat sammanhang
(Hedblom 1975: 47 f.).
De landskap vilkas dialekter nu är företrädda i Bishop Hill och närmaste
grannorter är i första hand Hälsingland, Gästrikland, Uppland och Dalarna. Dessutom hörs tonfall och enstaka språkdrag med hemort i Östergötland, Småland och andra landskap.
Majoriteten av Erik Janssons följeslagare kom från de södra socknarna i
Hälsingland. Från Alfta reste de tidigaste åren ca 10 % av socknens befolkning. Det är därför antagligt att sydhälsingskan under de första årtiondena
haft en dominerande ställning i Bishop Hill. Skriv- och läskunnigheten kan
inte ha varit allmänt utbredd bland dessa tidiga utvandrare. Standardsvenska utjämningar i folkmålen, utöver dem som härrörde från bibeln
och det religiösa språkbruket, var relativt fåtaliga. De flesta måste ha
talat gammaldags sockenmål. En stark ställning hade troligen också dialekterna i nordvästra Uppland, från socknar som Nora, Österunda m. fl.,
dvs. Erik Janssons hemtrakter. De stod standardsvenskan närmre än
övriga mål i Bishop Hill. Folket från Dalarna, där de som kom från Malung
och andra västerdalska socknar utgjorde ett starkt inslag, måste i Bishop
Hill liksom överallt annars ha modifierat sitt mål, talat »swenska», i sitt
umgänge med utsocknes. I sin inbördes kommunikation nyttjade de dock
länge sitt eget mål, något som med tiden ådrog dem en social stämpel som
ibland kunde komplicera deras tillvaro.
Den utveckling av språksituationen som man väntar sig i ett sådant fall,
enligt de mönster man känner från Svensk-Amerika i övrigt, är att redan i
utvandrargenerationen de mest iögonenfallande dialektdragen i samtliga
mål slipas av, att de dialekter som talas av majoriteten håller sig bäst och
att de dialektala minoriteterna mer och mer övergår till engelskan (Hedblom 1965: 18 ff., 1975: 44 ff.). Övergången till engelskan hade i Bishop
Hill särskilt gynnsamma förutsättningar på grund av Erik Janssons avvisande inställning till Sverige. Själv försökte han mycket snart att predika
på engelska (Isaksson 1969: 94). Men språkskiftet dröjde. Med Erik Jansson försvann hans speciella form av religion, kollektivsamhället upplöstes
och befolkningen tunnades ut. Bishop Hill blev ett farmarsamhälle av
ungefär samma slag som övriga i Svensk-Amerika. I farmarfamiljerna ute
på landet hade dialekten goda livsbetingelser. Från Sverige kom under hela
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senare 1800-talet och början av 1900-talet släktingar och sockenbor som
nya invandrare och de blev i regel också farmare. I samhällets ledande
kyrka, metodistkyrkan, var svenska så gott som ensamt predikospråk fram
till 1922. I aug. detta år beslöt församlingen att predikan på engelska skulle
hållas varannan söndag'. Först omkring 1935 upphörde de svenska gudstjänsterna helt. En mindre grupp fortsatte att hålla gudstjänst på svenska
i Erik Janssons kolonikyrka in på 1900-talet.
Det fanns dock faktorer som motverkade svenskans bibehållande. Erik
Jansson- religionens och kollektivsamhällets sammanbrott samt de uppslitande och utåt uppmärksammade inbördesstriderna vid dess uppdelning
medförde i många familjer en deprimerande känsla av misslyckande och
skam. Man ville svära sig fri från det förgångna, det gällde nu att söka bli
amerikan så god som andra. Man berättar hur en del personer ibland förnekat sitt ursprung och sitt gamla modersmål: »I am no Swede!» Men sådana
reaktioner blev inte dominerande. Inte heller medvetandet om att den
svenska man talade inte var »fin», utan socialt sett av lägre klass, förmådde
göra slut på det gamla modersmålet. En äldre dam, tillhörande det övre
sociala skiktet i Bishop Hill, Miss Margaret Jacobson, berättade för mig
1973 att hennes mor inte ville att dottern skulle tala svenska, eftersom hon
visste att det bara var »Bishop Hill - svenska» man kunde. De som talade på
det viset gjorde man narr av. Men familjens piga kunde inte engelska,
endast svenska, och nödvändigheten av att tala svenska med henne blev,
ansåg Miss J., främsta anledningen till att hon själv kom att bibehålla
språket.
Den språksituation som rådde i Bishop Hill på 1960-talet och början av
1970-talet var följande. Svenskan var död i alla offentliga sammanhang.
Det var endast ett tiotal människor, födda och uppvuxna där, som över
huvud taget kunde tala språket. Även en del tidigare Bishop Hill - bor,
som flyttat ut till större grannorter, särskilt Galva och Kewanee, kunde
ännu utan svårighet förstå och tala svenska. Vid mitt besök hösten 1973
fann jag bland dem ytterligare några tiotal. Svenska använde man dock
alltmera sällan. Läsa svenska kunde man inte annat än i något enstaka fall.
Det kan emellertid förtjäna att nämnas att just nu, vid mitten av 1970talet, svenskans och svenskhetens framtid i Bishop Hill förefaller något
ljusare än förr. Restaureringen av de gamla byggnaderna från Erik Jansson koloniens tid och den omfattande publicitet detta medfört har gjort samhället till en kulturhistorisk sevärdhet och ett turistmål av rang som varje
år lockar tusentals besökande. Bishop Hill-borna själva har blivit medvetna om ortens värde och unika ställning i landets immigrationshistoria.
Det svenska arvet har därför visat sig värdefullt på ett nytt sätt. Man ser
1 Ur kyrkans minnesskrift utgiven 1951. Så fortsatte man, enl. uppgift, till omkring
1935.
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svenska flaggor utanför husen längs huvudgatan och man köper svenska
hemslöjdsalster som suvenirer. Det hastigt stigande antalet turister från
Sverige gör att de ännu svensktalande andra- och tredjegenerationarna utnyttjas som guider, och det anordnas kurser i svenska. Den dialektpräglade
svenska som en del av guiderna talar har givit anledning till ivriga diskussioner om vad som skall anses vara »riktig svenska»!
Hälsingskan i Bishop Hill

Flertalet av de hälsingeättlingar man träffar i Bishop Hill talar en svenska
som blott genom tonfall och enstaka dialektdrag förråder sitt ursprung. De
ibland dem som bäst bevarat utvandrarnas språk sedan kolonitiden är
utan tvekan två tillingsystrar födda 1906. De var de första som togs upp
på band av den tidigaste expeditionen från Dialekt- och folkminnesarkivet
1962. De har ytterligare spelats in och varit meddelare vid uppteckningar
1964 och 1973 (Hedblom 1962, 1964 och 1975). Deras mor var född i Bishop
Hill 1869. Fadern, Jonas Berggren, kom som 10-åring med sina föräldrar
från Mo sn i Hälsingland 1875. Hans morföräldrar bodde då redan i Bishop
Hill. De tillhörde släkten Wexell (Olsson 1967: 86 passim). Systrarnas mormor, Britta Jonsdotter, var född i Hanebo, grannsocken till Mo, 1827 och
utvandrade med erikjansarna 1850 (Olsson 1967: 239 not 86). Hon gifte
sig i Bishop Hill med John B. Johnson (»Big John») från Ångermanland, i
hans andra äktenskap. (Om honom se Olsson 1967: 237 not 76.)
Den svenska som systrarna Alfva Borg och Alfhild Oberg talar är i allt
väsentligt ett väl bibehållet hanebomål med vissa inslag från engelska och
standardsvenska. Det är uppenbarligen sin mormors språk de tagit i arv.
Den förra är sedan 1935 gift med en utvandrare från Ö. Korsberga sn i
Småland (1928) och den senare är änka efter en man av svensk stam. I sina
egna familjer har de i blott obetydlig utsträckning nyttjat svenskan, men
dem båda emellan, vid samtal med äldre Bishop Hill - bor och med besökande från Sverige, har den oftare kommit till användning. Inbördes talade
mamma och pappa bara svenska, säger de. (Faderns dialekt från Mo står
hanebomålet nära.) Mamma, som var född i Bishop Hill, höll särskilt hårt
på svenskan. Men i skolan talades endast engelska, även på rasterna. Några
av barnen förstod inte svenska och man skojade med systrarna för deras
svenska tal. Standardsvenska hörde de väl mest i metodistkyrkan, där de
sedan ungdomen var flitigt verksamma. De säger att de hade svårt att begripa allt som sades i de svenska predikningarna. (FH:s uppteckn. 1973.)
De kan ej läsa svenska.
Själva kallar de sin egen form av svenska »Bishop Hill- svenska». Att
denna är en enklare och mera gammalmodig form av svenska, jämförd med
den »fina» svenska som talas av bildade amerikasvenskar eller av besökande
från Sverige, brukar de ofta framhålla. Likaså att deras svenska blandas med
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engelska. Mrs Borg berättar att hon blev »rättad» av en kvinna som kom
från Sverige, när hon sade »simma» i stället för »bada»: »Ja senn då' så tänkt
ja, ja skä inte tala sven'ska nå mer för ja ve't-nt säga delane [de enskilda
detaljerna] riktet» (Am63). Att deras ärvda modersmål i sina grunddrag är
identiskt med en sockendialekt, som ännu i vår tid talas av äldre personer
har de inte klart för sig. De har inte besökt Sverige.
Inspelningssituationen
Inspelningen gjordes söndagen den 30 september 1973 i Bishop Hill i Mrs
Ruth Ericksons bostad. Hon är kusin till tvillingsystrarna och de har stått
varandra nära alltsedan barndomen. Ruth E. förstår svenska i stort sett
lika bra som kusinerna men talar numera ogärna språket. Hon, Mrs Alfhild
Oberg, den senares svärfar, 90-årige John Oberg, immigrant från Skåne,
och jag hade efter kyrkobesök ätit lunch på ett utvärdshus och satt nu
hemma hos Ruth E. och vilade oss efter bilfärden. Mrs Oberg och jag satt
tillsammans i en soffa i livingroom. När jag tog fram kassettbandspelaren
drog sig Ruth E. tillbaka till köket strax intill, men hon följde intresserat
med i samtalet och ingrep med en replik då och då, oftast på engelska men
ibland på svenska. Detta är anledningen till att hennes röst hörs svagt och
i bakgrunden. Någon enstaka gång hörs även John Obergs röst, men det är
ofta svårt att urskilja vad han säger. Alfhild Oberg var van att bli inspelad
av mig alltsedan mitt första besök i Bishop Hill 1962. Nu var jag sedan tre
veckor inackorderad i hennes hem och vi kände varandra väl, vilket torde
framgå av hennes naturliga och obesvärade framställningssätt. Att hennes
amerikanska engelska är perfekt har betygats av prof. E. Haugen vid avlyssning av partier av banden.
Utskrivning och redigering
Att åstadkomma en i alla detaljer restlöst korrekt utskrift är, såsom utgivaren i olika sammanhang hävdat, en i det närmaste outförbar uppgift
(Hedblom 1968). Svårigheterna ökas givetvis betydligt i ett fall som detta,
där utskrivaren måste söka identifiera och hålla isär de element i talet som
härrör från två skilda språk, varav det ena till väsentliga delar — men inte
helt — är en dialekt som vid mitten av 1800-talet förts till Amerika, där den
sedan dess levat sitt eget liv under nya villkor. I ursprungsbygden i Sverige
är den i sin äldre form sedan länge på väg att upplösas. Trots att utgivaren
är uppvuxen i en mycket närstående dialekt har hans egna kunskaper och
erfarenheter ofta visat sig otillräckliga och han har varit hänvisad till bistånd av sakkunniga på olika områden. I fråga om det engelska språkbruket i Mellanvästern har jag haft förmånen att i en rad tveksamma fall
få utnyttja professor ErNAR HAUGENS ojämförliga erfarenhet. Beträffande
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det äldre målet i Hanebo socken har fru MARTA ERmssoN, Bofara, Kilafors, med stort tålamod och levande intresse vid mina upprepade besök
givit mig vederhäftiga och väl nyanserade besked. Jag betygar dessa hjälpare min stora tacksamhet.
Vid utskriftens redigering för tryckning har dialekttexten placerats på
uppslagens vänstersidor och motsvarande översättning på högersidorna.
Ord, fraser och meningar i bibehållen engelsk form och med engelskt (eller övervägande engelskt) uttal har kursiverats på båda sidorna. Helt eller delvis
försvenskade ord och fraser av typerna fens och sjänte samt »kopieringar»
av typerna redig och byggde en eld, har på översättningssidan angivits i
engelsk normalform som kursiverats (fence, shanty, ready, built a fire).
När ordet förekommer flera gånger i samma stycke har kursiveringen i regel ej upprepats. övriga engelska inslag har angivits i fotnoterna.

Transkription, ljudskrift och tecken
Den utskrivna texten återger i princip allt som säges på bandet. Inga
uteslutningar har gjorts utan att detta angivits.
Ljudskriften är i stort sett densamma som använts i den i Svenska
Landsmål 1969 tryckta texten på hälsingemål från Minnesota. För principer och detaljer hänvisas generellt till denna. Vissa förenklingar har dock
genomförts i nedanstående text.
Ljudbeteckningen följer i stort sett svensk riksspråksortografi, dock
med följande undantag:
-ljudet stavas alltid med o
å-ljudet stavas alltid med å
j-ljudet stavas alltid med j
äng-ljudet stavas alltid med ng, respektive nk
sje-ljudet stavas alltid med sj
tje-ljudet stavas alltid med tj
e• representerar ett mycket öppet ö-ljud av skiftande kvalitet, ofta e-, äeller å-färgat
betecknar slutet o-ljud
! betecknar »tjockt», kakuminalt, 1
1 betecknar den amerikanska engelskans bakre 1
betecknar den amerikanska engelskans bakre r
w betecknar samma ljud som i eng. want
-h = tveksamhetsljud av skilda slag.
Teckenkombinationerna rd, rt, rl, rn, rs, 1,9 och !t betecknar enkla alveolara, respektive kakuminala, konsonanter. Den i dialekten normala övergången av r +d etc. till alveolar, [4] etc., i sandhiförbindelser anges i regel
inte.
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A-ljudet. Främre och bakre a, [a] och [a], betecknas här — till skillnad mot
texten i SvLm 1969 — inte med olika tecken. Bruket av dessa båda varianter stämmer i stort sett med uppsvenskt standardspråk. Där främre a —
mot bruket i standardsvenskan — är långt, anges detta med landsmålsalfabetets tecken inom klammer [a].
Accent och kvantitet. Liksom i SvLm 1969 har accenttecknen här den dubbla
funktionen av tecken för både accent och kvantitet. Accenttecknet för
huvudtryck, akut (') eller grav (') eller för starkt bitryck (') efter en vokal
eller konsonant anger alltså även att föregående ljud är långt eller halvlångt. När dubbelkonsonant utgör stavelsegräns placeras accenttecknet
mellan de båda konsonanttecknen, ex. palina. I de fåtaliga fall då tryckstark stavelse har kort vokal som ej följes av konsonant, ofta ett avslutande
å 'också', sättes, vid behov, landsmålsalfabetets »korthetsbåge» efter vokalen (å').
Vokal som ej åtföljes av något av dessa tecken är att uppfatta som
prosodiskt kort, vilket dock inte innebär att dess kvalitet förändras (ex.
[st, ap. Se härom, samt om tryck, tonalitet m. m., utförligare i SvLm 1969
s. 7 f.
Skiljetecken. För angivandet av gränserna mellan yttranden, meningar,

fraser etc, samt pauser gäller i stora drag vad som sagts i SvLm 1969 s. 8 f.
Här har dock beteckningen betydligt förenklats. Ett noggrant angivande
av pauseringens skiftningar skulle med hänsyn till den rikliga förekomsten
av tveksamhetspaus samt ändringar och stympningar av påbörjade yttranden, ställa sig tidsödande och vanskligt och skulle dessutom i onödan
försämra läsbarheten. Kommatecknet får här fungera som tecken för pauser
av skiftande längd. Endast längre uppehåll i talströmmen anges med tankstreck (—). Läsare som av skilda skäl är intresserade av de prosodiska
växlingarna i texten hänvisas till att själva avlyssna ljudbandet. (Rörande
detaljerat återgivande i olika avseenden av inspelad text se 11. Eriksson
1971 och 1973.)
Rund parentes ( ) omkring ljudsegment, ord och ordföljder anger att dessa
uttalas så hastigt eller otydligt att de inte med säkerhet kan identifieras.
Detta har av uppenbara skäl ej kunnat ske överallt. Där t. ex. h- eller -r
står i svagton och uttalas snabbt, är det ofta ovisst om något av konsonantens ljudmassa verkligen artikuleras. — Tre korta streck inom parentes
(---) anger att ett utelämnat parti ej alls kunnat identifieras.
Inom ( ) sättes också anmärkningar av typen »(skratt)», »(telefonen
ringer)» o. likn. samt, på översättningssidan, vissa förtydliganden och inslag från eng.
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Inom klammer [] sättes, för undvikande av förväxling med annan
kursiv skrift, beteckning med det svenska landsmålsalfabetet.
<> (»grekisk parentes») inramar korta inskott i yttrandet gjorda av annan än den talande, t. ex. ja, jaså, nej.
Bindestreck användes: 1) mellan ord som hör in under samma accent,
som utgör tydliga rytmiska enheter; dock iakttas en viss sparsamhet med
tecknet för att ej överbelasta texten; 2) framför ord i enklitisk ställning;
3) vid slutet av ett avbrutet, stympat ord, t. ex. jo- (jennem).
Förkortningen eng. avser alltid amerikansk engelska.
Lån från amerikansk engelska (eng.) anges med kursiv, se ovan.
Engelska »småord», såsom 0!, my!, no, kursiveras i regel även om det ofta
är vanskligt, ibland omöjligt, att auditivt skilja på engelsk och svensk
artikulation.
De amerikanska pausfyllande interjektioner och svarsord som motsvarar
svenska »ja», »jaså», »nej», »hm» osv, har alla återgivits med uh-huh, (enligt
Kenyon-Knott 1953: 443). Att säkert skilja dem åt torde vara omöjligt för
en utlänning!
Samtalsledarens (Hedbloms) repliker förkortas ibland eller ersätts med
referat inom ( ). Full konsekvens i ljudbeteckningen har inte eftersträvats.
Originalbandet har i Dialekt- och folkminnesarkivet (ULMA) signum
Am K9. Kopior på ljudband kan erhållas till självkostnadspris efter rekvisition ställd till Dialekt- och folkminnesarkivet, östra Agatan 27, 753 22
Uppsala.
Litteratur och förkortningar se s. 80 ff.
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Talande: A = Alfhild Oberg, H = Folke Hedblom, J = John Oberg, R —
Ruth Erickson. (Man talar om ett par pojkar, Russel och Clarence.)
A Å, då, ja ve't-nt hur gam'mal dem var, men, då va Rus'sel va(r) gamla-,
gamlest å Cla'rence. Å dem jeck i, skolan i Maple Hill', då var-h, ett
mil, från Jann-Jann's. Å då hadde Cia-, Russel nött u't sko'nene (å)
moster Em`ma va(r) henima där, å hon' hadde n-, hadde nå sko'r så hon
sa' att, pej'ken kunna ha' hen'nes' sko'r, så han tyckte-nt em' då', han
var, han var, rädd att, ba'rnene2 skulle, jora speta'kl, åv hånl ems för
han had‘de, moster Em‘mas sko'r. Se han tog å'v dem när han fe-, kåm
te, heddf fenIsens, se la'-, heddffenI sen ve Lars E'riksens, å jönide dem
i fen'sen. Då jeck han te skolan ba'rfo'ta. Ja tänker ä var kall't-å. Å då
en' gång reg'na-rä. Så då vart sko'nene bldt; då viss'te moster Em‘ma
att han hadd'-inte, had‘des dem på-s'sä. Å då', talas dem em' att-h,
Ma'nuel, va, va han samma ärder7 sem, som Rus' sel å Cia' rence? ve't dus
Ruth? <R i bakgr. gamlare.> Han va gamlare? 0! Å han' var gamlare
än Cla'rence å, Rus' sel å Cla'rence? Ja visst-int då'! Ja Laura var gamlare
än Man'uel va-nt hon?s Sure! Hon va äl'at,io va, (r)-nt hon? <R i bakgr.>
0 hon' va jif't innan" Ma'nuel, va'-nt hon? Vi lärer efter gamla bi'beln
å tit'ta!
R (i bakgr.)
speak in English ... Manuel was some other's first — nephew.
They was (!) nephew then.
A Yea, but 1 think Laura was older! Don't you? Ja, ändå', <Ja.> dem le'va,"
näs`ta far'm från Jann'-Jann's se(r) ni." <Ja.> Å då var ä Ma'nuel, å
Rus' sel å Cla'renee. Å så dem lek'te teho'pa. Ja på hös'tn så vart dä
mycke vatt'n i å'n, Edwards River, <Ja.> ne‘re där, å då' var ä mycke
i's där, å störe bitar se(r)-ni, så då' to'g dem en lång' tjäpp' mä-sIse å,
å dem klel v" på' de här, sto're brtane åv i's å ålete ne'r, jen Inem, bäc'ken
då se(r)-ni <Ja.>. Å då tymla Ma'nuel å'v,15 å vart bldt. Å han tolas
int tal-em', att han, att han-h, var u`te på i'sn å tymla å'v i vatt'ne,
när han kåm hem'. Ja ve't-int va han sa', men han, ändå' så kåm, Mart'a
övver" te Jann.-Jann's å, skerva-på' perkane för dem hadde vore, stygg'
1 Ä.

dial. henncts.
Växlar med ä. dial. [ba'rsns] i systrarnas tal.
3 Dial. (Vy-n. Starkton hsn'num och han (Hbo).
4 Genus utrum. Jfr am.-norskan, Haugen 1953: 574.
5 Dial. sup. hav‘ve. Tal. förvillas troligen av det eng. mönstret he had not hacl.
8 Ä. Hbo [tåla].
7 Dial. lika gamma! 88M. Trol. kontamination av eng. he was the same age as
och
2

he was elder than.
8 I dial. normalt vet du då'. Jfr eng. do you know? Jfr rad 14: »Ja visst int dä,». Om
veta i bet. 'minnas' se s. 46, not 2.
9 Så i dial. Jfr eng. wasn't she? Se Kommentar.
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Översättning
(Man talar om ett par pojkar, Russel och Clarence.)
A Och då — jag vet inte hur gamla de var, men det var Russel, som var
äldst, och Clarence. De gick i skolan i .Maple Hill — det var en mil från
Jann-Janns farm. Då hade Russel nött ut skorna. Moster Emma var
hemma där, och hon hade skor (av något slag), så hon sade att pojken
kunde
ha hennes skor. Han tyckte inte om det, han var rädd att barnen
5
skulle göra spektakel av honom för att han hade moster Emmas skor.
Så han tog av dem när han kom till heddj-fensen (the hedge fence häcken
som utgjorde staket) vid Lars Erikssons (gård) och gömde dem i fensen
(the fence staketet). Han gick till skolan barfota. Jag tänker att det var
kallt
också. Och en gång regnade det. Så då vart skorna blöta; då för10
stod (visste) moster Emma att han inte hade haft dem på sig. Och då
talade de om att Manuel — var han i samma ålder som Russel och
Clarence — minns du Ruth? <R i bakgr. ... äldre.> Han var äldre? 0, och
han var äldre än Russel och Clarence? Jag minns inte det! Ja, Laura var
äldre än Manuel, var hon inte? Sure! Hon var äldst, var hon inte? Hon
15
blev (var) gift före Manuel, blev (var) hon inte? Vi måste (gå) efter
gamla bibeln och titta.
R (i bakgr.) ... Manuel was some other's first nephew. They was (!) nephew
then.
20 A Yea, but 1 think Laura was older! Don't you? Ja, ändå, de levde (lived
bodde) nästa farm från (next farm from på farmen näst intill) Jann-Janns,
ser ni. <Ja.> Det var då Manuel och Russel och Clarence, och de lekte
tillsammans. På hösten vart det mycket vatten i ån, Edwards River,
nere där, och då var det mycket is där, stora bitar, ser ni, så de tog en
lång käpp med sig och klev på de där stora bitarna av is (bits of ice is25
bitarna) och åkte nedför (ner genom) bäcken, ser ni. Och då rullade
(tumlade) Manuel av och vart blöt. Han tordes inte tala om att han var
ute på isen och rullade av i vattnet, när han kom hem. Jag vet inte vad
han sade, men, ändå, Marta kom (över) till Jann-Janns och skorvade-på

Dial. gamles&
il Innan prep. 'före'. Jfr Ordb. Dal. innan prep., Nordl. 53b, SAOB innan II:3:e.
Ej belagt i Hbo.
12 Ä. dial. Yngre dial. kede.
18 Trol. ej kopiering av you see. Gästr. si-n'ne.
" Dial. kfrv.
18 TYMIa ä. dial. Betyder vanl. 'tumla, rulla (t. ex. om en häst som ligger på rygg och
rullar)', t. in' linda in'. Förbindelse med av ej god dial. (Från ett isflak ramler man.
Egen uppt. i Hbo.)
18 Jfr eng. &une over. I dial. kårn te 888 el. likn.
2— 772402 Sv. Landsmål 1977
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imot
då så han hadde verte blo't i, i bäc'ken, heller i å'n' där.
<Ja.> Te si'st så kåm dä u't tänker ja han hadde, att dem hadde å'kte2
på, att dem å'kte på i's-h-kalkene,3 i vatt'ne. Å dä va kall't, ser-ni, dä
va kallt vä'r, dä va-, när ä va i's på, så var ä riktet kall't så dä-nte — å
han vart riktet sju'k-å — Ilia'nuel.
H Dä var väl på våren dä där?
A Ja dä va'r fl — weil, dä va'r kall't, på-h-. <R i bakgr.> Ja dä var kall't
no'g te valra i's å, å åm dem, si när dä kåm', så mycke regn', så vaska4
då i'sn löis, å dä va sto're ka'ker å dem tyckte dä va, rolit å ?Oka på dä
dä'r. Men han tyinIa-i' (skrattar), å Mart'a hon tycklte-nt em' dä, mo'ra,
Hon tyckte-nt em'dä, så hon jeck te JannI-Jann's å, å skerva-på'
grand' ma tänker ja, eller nån' där sem, såm såg-efter perkane. <Ja.>
Men då kåm dä u't att-att han hadde vo're, å åk't på dä där, iskalkene,
så ja tänker dä va'-nte så fale,5 senn, som dem, tyck'te dä var. <Nej.>
Men dem kåm i trub'bel! Han alf tjämt,6 dä va nån'ting' som hän`de.
Han va'-nt så, han va'-nt så, claring, som Rus' sel å Cla'rence — töja, han
tolas-nt jo`ra all's så mycke som dem jörde.7 <Nej.> Å ja kan vå`ga på')
att dem var, var knis'pen,9 dä där perkana." Dä va Cla'rence som sa' —
dä var, gui le'ra å svart' le'ra å g-, grå' le'ra å kato'Iska le'ra!"- (skrattar).
Tyckte dä alltiho'p var däsam‘ma!

H Ja. Var han nån släkting till er han?
A Ja, dä var, dä var uncle P. L:s, pefkar, så dä var kusi'ner <Ja.> 0/12 Ru'th
å ess'
Ii Dåm fick väl lite smörj ibland då?
25 A 0! viss't feck dem dä'! (skrattar). Men Cla'rence var bara tie å'r när han,
när han jeck', å hyra u't te en far'mare, å för he‘la senimarn, bara tre
år när han — full't u't dräng'!" <Ja.> Tänk', em en ti', hur vi skulle
tyc`ka em tre år! Ly'a bir tre nästa fö'delseda'g. em hon skulle gå u't
å hyra — u't på, för hela senimarn, för, för, när hon är ti'e år ganimal!
30 H Å vara full piga!

A Ja men Cla'rence jeck' å var full' dräng'. <Ja.> Uh-huh.
H Hemma bruka dåm ha björkris såm dåm gav påjkarna på sjärtn mä!
A 0-h! Ja ve't-nt va, ä va'r fl nån slags pis‘ka tän'ker ja.

1 Vacklan

mellan beteckningarna å och bäck är vanlig även i stsv. och sv. dial.
Trol. felsägning.
3 Borde i dial. heta [Vsfkalcsns] 'isflaken'. Egen uppt.
4 Jfr eng. wash, 'skölja' (om vågrörelse etc.)'. Borde i dial. heta i' sn löss'na el. likn.
5 Ä. dial. [pal].
8 Alltjämt, se Kommentar, Adverb.
Stsv.; dial. jOle; så nedan.
2
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(luggade) pojkarna för att de hade varit stygga mot Manuel, så att han
hade blivit blöt i bäcken, eller i ån där. Men till sist kom det ut, tänker
jag, att de hade åkt på iskakorna i vattnet. Och det var kallt, ser ni, det
var kallt väder. När det var is på, så var det riktigt kallt så att det inte—.
Och han vart riktigt sjuk, Manuel.
H Det var väl på våren det där?
A Ja, det var väl, weil, det var kallt på — <R i bakgr.> Ja det var kallt
nog för att vara is (på vattnet), och om de —. Se, när det kom så mycket
regn så vaskade isen lös (washed, lossnade) och det blev stora kakor,
och de tyckte att det var roligt att åka på dem. Men han tumlade i, och
Marta hon tyckte inte om det, modern. Hon tyckte inte om det, så hon
gick till Jann-Janns och skorvade på (luggade) granclma (farmor, mormor) eller någon där som såg efter pojkarna. Men då kom det ut att han
hade varit och åkt på de där iskakorna, så jag tänker att det inte var så
farligt sedan, som de tyckte att det var (med detsamma). Men de kom i
trubbel (trouble)! Han, alltid var det någonting som hände. Han var inte
så daring (djärv) som Russel och Clarence — tordes, han tordes inte alls
göra så mycket som de gjorde. Jag kan våga på (jag vill lova) att de var
svårhanterliga (knispen), de där pojkarna! Det var Clarence som sade
att det var »gul lera och svart lera och grå lera och katolska lera (läran)».
Han tyckte att alltihop var detsamma!
Ja. Var han släkting till er han?
A Ja, det var uncle P. L:s pojkar, så det var kusiner till (of) Ruth och oss.
De fick väl lite smörj ibland då?

25 A 0! Visst fick de det! (skrattar). Men Clarence var bara tio år när han gav

sig ut och hyrde ut till (hired out to tog tjänst hos) en farmare (farmer),
och för hela sommaren. Han var bara tio år när han var dräng fullt ut.
Tänk om en tid —. Hur skulle vi tycka om tio år (om en tioåring)! Lydia
blir tio nästa födelsedag, (tänk om) hon skulle gå ut och hyra ut (hire out
ta tjänst) för hela sommaren när hon är tio år gammal!
30 H Och vara full piga!
A Ja, Clarence gick och var full dräng. Uh-huh!
Hemma brukade de ha björkris som de gav pojkarna på stjärten med!
A 0-h! Jag vet inte vad — det var väl något slags piska tänker jag.

8

Våga på ä. dial.

"VVbg 36b.
10 Stsv. ändelse.
n Se Kommentar.
12 Se Kommentar.
28 Märk att dräng behålles i amsv. men ej bonde.
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H Jo, åkte dåm inte skrisskor i gamla tider, såna här träbitar under sulorna
med ett järn på?
A Skates? <Skates, ja.> 0-!, ja', nog tän'ker ja dem jolle dä'. Ja', ja vå,'ger
på att pefkane skerta <Ja.> på i'sn.
H Dåm hade såna där såm man kalla träskrisskor.
A Ja ve't-int va sla'g dem had‘de, men bruka-nt manima å moster Lerta
å allehop gå å-å —
på i'sn? <R i bakgr. Ja, ja tän'ker då'.> Ja ve't
att dem jeck å dan'sa <R i bakgr. dem jick å simma.> Åla dem jeck
å — <R i bakgr.> — Å'-ja, dem, ja, dem hadd-, dem grävde-u't ve, ve
å'n, så att dä vart bara mull', å då' så plas`ka dem åpp' vattl n så dä var
riktet, harket. Å då så, sät`te dem så å, halka ne'r där
vatt'ne. Å,
hur månge flic'ker2 (dä) var fl Al'ice E'rickson å manima å moster Let‘ta
å ja ve't-int håcken an‘na dä va'r, dä var fl nåre Pitersens flic'kene
eller nån'. Å då va'r dem ini3 där å ba-, å samm' å båda i bä-, i-h å'n.
Å då kåm' ä nån — å, fly1g-lort'-klun'sar (skrattar), å då <R i bakgr.>
ja dä börja flyga lo- lort‘klunsar på dem, å då så sa' mam‘ma nånting,
ja ve't inte hur ä va'r, men ho'n, hon var-h, riletet, brave, va säjer' dä'?
<H Duktig?> ja duk‘te ja, å hon sa: »håc'ken, håc'ken är ä dä'r-h» — ja
dä va'-nt dä va-nt nå riktet, dä va'-nt nå fin't, men ja minn's int vä-rä
va'r men, dä va'r-h — ja kan-int, som Bob Crazy Fool5 <Ja.> som, kas‘ta
lort' på dem'. Men ja- dem sa'-int häcken dä va'r, mamma sa'-int håcken
dä vår, se ja ve't-int. Men-h, ja kan int min'nas hur hon sa' — men dem
kasta fl lo- lort'klunsar på dem då för dem var in' där6 å samm'. Ja bett
dä att dem, vart, bråt‘tem7 å sätt på-s'sä kle'dene! (skrattar.)

25 H Ja, dä var ån dä.

A Å dem bruka dan'sa på bro‘ane. <Ja.> På sön'dase-, på sön'dan jeck dem
allehop tehöpas å, ja ve't-int em dä va'r på lo'rdaskvälln heller em dä
var på sön'daskvälln så bru'ka dem gå å dan'sa på bro'n.
H På bron över ån då?
30 A Ja, dä var mång‘e bröar där tänker ja. Å då hadde dem, sjungaskola
Litsurskol kaP också, ånkel
hadde sjung'skola <Jaså.> så dem jeck
å sjöng'. Moster Em'ma, moster Em'ma å moster Li'va, ja minn's int
dem sa' mycke em moster Tirda, va-nt hon må'? Var hon gam'mal, så
mycke gam`lare så hon jeck å ar'beta då så hon feck int vara [-a-] må'?
R Dä ve't int ja'g.
Jfr eng. into. Dial. i.
Ä. dial. jänter.
3 Dial. ini"inne i (t. ex. i ett hus, en koja)'. Ej om vatten. Jfr eng. they were in there.
4 Jfr eng. How do you say it?
6 Troligen en känd seriefigur el. likn.
6 Jfr ovan not 3.
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H Jo, åkte de inte skridskor i gamla tider, träbitar med ett järn på under
sulorna?
A Skates? <Ja.> Å-ja, nog tänker jag de gjorde det. Jag vågar på (är säker
på) att pojkarna skejta (skated) <Ja.> på isen.
H
De
hade sådana där som man kallade träskridskor.
5
A Jag vet inte vad slag de hade, men brukade inte mamma och moster
Lotta och allihop gå och slida (slide glida, slå kana) på isen? <R i bakgr.
de
Ja, jag tänker det.> Jag vet att de gick och dansade. <R i bakgr.
gick och badadeli).> Å ja, de gick och — <R i bakgr.> Å ja, de grävde ut
vid ån, så att det vart bara mull (på strandsluttningarna), och då plaslo
kade de upp vatten (på stränderna) så att det blev (var) riktigt halkigt.
Och då satte de (barnen) sig och halkade ner där i vattnet. Och så många
flickor! Det var väl Alice Erickson och mamma och moster Lotta, och
jag vet inte vilken annan det var, det var väl några av Petersons flickorna
eller någon (annan). Och då var de i' där (i vattnet) och sam och badade
i bä-, i ån. Och då kom det någon — flyg-lort-klunsar (skrattar), och
15
det började flyga lortklunsar på dem, och då sade mamma någonting,
jag vet inte hur det var, men hon var riktigt brave, vad säger det? (what
do you say for that? vad heter det?) <Duktig.> Ja, duktig, och hon sade:
»Vem är det där?» Ja det var inte något riktigt, det var inte något fint.
Jag minns inte vad det var, men det var — likåom någon Bob Crazy boa
20
<Ja.> som kastade lort på dem. Men de sade inte vem det var. Mamma
sade inte vem det var, så jag vet inte. Jag kan inte minnas hur hon sade,
men de kastade väl lortklunsar på dem då, för att de var i (vattnet) där
och sam. Var lugn för (Jag bett, 1 bet) att det vart (de fick) bråttom att
sätta på sig kläderna!
25 H Ja, det var ån det.
A Och de brukade dansa på broarna. På söndagen gick de tillsammans
allihop — jag vet inte om det var på lördagskvällen eller om det var på
söndagskvällen — så brukade de gå och dansa på bron.
H På bron över ån då?
30 A Ja, det var många broar där, tänker jag. Och då hade de sjungskola9
också. Onkel P. L. hade sjungskola, så de gick och sjöng. Moster Emma
och moster Liva — jag minns inte att de sade mycket om moster Tilda —
var hon inte med? Var hon så mycket äldre, så att hon gick och arbetade
då, så att hon inte fick vara med?
R Det vet inte jag.
Dial. Hbo vara bråttom 'ha bråttom'. (Högberg 1956: 11.)
Jfr dial. »vi jeck teho'pa månge gångar» Hbo. Egen uppt.
Trol. tillfällig bildning, snarast efter mönster av eng. singing - school. Jfr nutida
svensk ordbildning av typen gåskola, gågata.
10 Jfr eng. went for a swim. Pret. av simma heter i dial. samm. Så säger tal. oftast.
7

8
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A Va å'r var hon jift?1 <R i bakgr. på eng. ... 1890 ... 1901.> Weil manima
was, was married in, in, nine — niltitvå', å moster Let`ta i niltify`ra,
niltifem'. Ja! Å ja tyckte dä var, in`nan d-, mycke in`nan2 dä'. <R i
bakgr.> Ja.
5 II Ja, å så tala vi åm Lillesta-vattnet.
A Hå! dä var neri å'n också. Då var ve La'rs E'riksens3 fen's, millan Big
Johns å La'rs E'riksens. Å dem hadde, te'gel, i bett'n på å'n. <Ja.>
Se-(de)m tjoIrde öv'ver där. <R i bakgr.> Gravel?
R (i bakgr.) Gravel is natural, naturally gravel.
10 A Å ja tyckte dä var te'gel.
Var dä inte tegelstenar inte?
A Då va-nte te'gelste'nar? <R i bakgr.> There was natural gravel? <Ja.>
Dä var, dä var hå'rt, bett'n där ändå' så att dem tjo‘rde öv'ver där.
<Ja.> Å vi bruka gå ne'r di't å fis`ka. Lilllesta vatt'ne, ne'r ve å'n. 0!
15
va vi tyckte dä va rökt när-h; då tog vi, kaf'fe, å mas'säck må' å, jeck
ne'r di't å fislia. Å, å då, feck vi ha kaf'fe då innan vi fotta4 hem'. Å
minn's du, på sem`marn en gång, när moster Let`ta å mam`ma, jeck, å
vi klo'v övver fen'sen, en fen's där, å jeck på-n andra si` dan var fl LaTs
E'yjksens fen's vi klov öv'ver, å, dä var nåra da`gar efter, så, bräc Ika
20
mamma u't, ft-å hän'ne på in'sidan på be'nene, vart hon ill'-ro' dä måtte
ha voIre, poison ivy,5 moster Le-C -ta feck ock'så. <R i bakgr. ... she said
she got ...> 0! I th,ought it was done there by Lars Ericksons <Ja.> 0 my!
Hur kunna hon få dä då? (R i bakgr.; tel. ringer.)
A It was, dä va'r-h, poison ivy, dä var-h, o'hy'ra, weed <Ja.> å dem feck —
25
(tel. ringer, R svarar.)
Kind of vermin?
A Dem feck' int dä hä'r från vatt'ne. <Nej.> Men, ja minn's när-h, em,
när Ru'th säger att hon, var over te vå`rat3 å sjacka [ia`ka] ha`vra å hon
tyckte (dä feck ...). Minn's ni dem viss't int riktet va dem feck' dä?
30
Men manima sa hon, hon klo'v övver fen'sene i Lars E'plisens där, å
hon undra em dä var poison ivy där. Så hon lära gå te dåk'tern å få',
medesi'n te torka åpp'-ä. Hon var, just, rå'7 <R i bakgr.> Uh-huh, på
be- på in`sidan på be'nene. 0-h my! hur hon (...) <R i bakgr.
dä
klia> ja å-h, dä jorde så on't! <R ...> Uh-huh. Å dä tog län'gen8 te få,
kåmma, o'ver dä. Se ja var allt rädd all` tjämt rädd' för poison ivy. Ja
I dial. »Va va'r ä för å'r ho jirta sä?», »Acke år' vart ho jirt?» el. likn.
Se ovan s. 16, not 11.
Om uttalet av »Lars E'rikssn» är att anse som amerika-engelskt eller svenskt är
oftast ovisst. Även r-ljudet i Erikson växlar. Namnet tycks i regel uttalas lika i sv. och
eng. kontext. En liknande »uttalshybrid» utgör namnet Peterson. Om accenten se
Kommentar, Accent.
4 Om amsv. fota, lotta se Kommentar, Ordförråd.
2
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A Vilket år blev (vad år var what year was) hon gift? <R i bakgr. på eng.
1901>. Weil, mamma was married in, in nine — nittiotvå och
1890
moster Lotta (i in) nittiofyra, nittiofem. Ja, jag tyckte det var tidigare,
långt innan dess. <R i bakgr.> Ja.
5 H Ja, och så talade vi om Lillesta-vattnet.
A Hå, det var nere i ån också. Det var vid Lars Erikssons fens (fence staket),
mellan Big Johns och Lars Erikssons. Och de hade tegel i botten på ån,
<Ja.> så de körde över där. <R i bakgr.> Gravel?
R Gravel is natural, naturally gravel.
lo A Å, jag tyckte det var tegel.
II Var det inte tegelstenar inte?
A Det var inte tegelstenar? <R i bakgr.> There was natural gravel? <Ja.>
Det var hårt, bottnen där, så att de körde över där. <Ja.> Och vi brukade
gå ner dit och fiska, (i) Lillestavattnet, nere vid ån. Å vad vi tyckte det
var roligt när —; då tog vi kaffe och matsäck med och gick ner dit och
15
fiskade. Och då fick vi ha (have dricka) kaffe, innan vi gick (fotade) hem.
Å, minns du, på sommaren en gång, när moster Lotta och mamma gick,
och vi klev över fensen (the fence stängslet), en fens där, och gick över
på andra sidan — det var väl Lars Erikssons fens vi klev över. Och det
var några dagar efter, så bräckte mamma ut (broke out fick utslag). Här
20
på insidan av benen vart hon illröd; det måtte ha varit poison ivy;5
moster Lotta fick också. <R i bakgr. She said she got her ...>
A 0-h, I thought it was done there by Lars Ericksons. <Ja.> 0 my!
H Hur kunde hon få det då? <R i bakgr., tel. ringer.>
A It was, det var poison ivy, det var ohyra, weed, och de fick — (tel. ringer,
R svarar).
25
H »Kind of vermin»?
A De fick det inte här från vattnet. <Nej.> Men jag minns, när Ruth säger
att hon kom (var över was over) till oss (vårat) och sjackade (shock sätta
i skyl) havre och hon tyckte (...). Minns ni att de inte riktigt visste var
någonstans de fick det (poison ivy)? Men mamma sade att hon klev
30
över fensen (plur.) på Lars Erikssons farm, och hon undrade om det
fanns poison ivy där. Så hon måste gå till doktorn och få medicin att
torka upp det med (medicin som fick eksemet att torka, to dry up). Hon
var just (just alldeles) rå (raw hudlös, öm) <R i bakgr.> uh-huh, på insidan av benen. 0, my! hur hon (...) <R i bakgr. ... det kliade.> ja, och
5 Eng. poison ivy, Rhus radicans, giftig ört, ofta på stängsel, stenar etc. (Coli. Diet.
937a, Webster 1390b).
8 V årat 'vår gård, vårt hem' är ä. dial. i Häls. (Skog, Bjuråker, Voxna. ULMA,
frgl. 3). Äv. i Finland, se Lundström 1939: 64. Jfr äv. eng. was over to ours.
se Kommentar.
7 Jfr eng. raw, my skin was raw 'öm, hudlös'. Just, jfr dial. just-som,
8 Ej dial. I dial. snarast »Då höll på längen» el. »Då tog lång ti te få». Jfr eng. took a
long time. Förblandning av mönstren?
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ha'-nt hav've dä! — knock on wood! (Skrattar. R och J i bakgr.) När
hon feck, no-h, dä var vi't, medici'n från dåk'tem. Liksom — <J. Oberg
i bakgr.> 0, ja men dä va lite, li‘te likt, em dä var kal'k i heller nån'ting
så där så dä, dä låg på'. <R Ter‘ka då.> Ter'ka, uh-huh, å dä lära ter`ka
för, dä bräcka-u't lite, lite bWser. Å då rann' dem. Uh-huh. Ja dä var
läng'eni innan hon kåm öv'ver dä'. Å dä var så ol bekvä'mt.2

5

H Ja, var dä ve Lillesta-vattne dä?
A Ja tro'r att dä var, Ru'th säjer dä var, när dem sjacka ha'vra där. Si,
både mani' ma å, å moster — (Kanal 1 av kasettband 9 slutar här;
1.0
fortsättning på kanal 2.)
A Å, sjac`ka ryka] å vi' földe mä' [fs'cla-Ince3 förståss. Iblann' se sät Ite
vi åpp' en sjack [jak] å då skulle vi, (då) efter vi sätte en, en topp' på
den,3 så sa vi: »Ja', nu skulle vi mar‘ka4 den se vi viss`te em den stå- em
(h)an sto'g åp'p te1.13 dem trös'ka» (skrattar). Dä var, dä var — moster
15
Liva bruka säj 'ja: »Dä var mernting l en då!» Hon' bruka kåmma mä'
sjac'ka ha'vra också. <Ja.> Hon' var, hon' var, ärdre3 (då) än mam'ma
å moster Let‘ta.

H Va sa hon: »Då var —»?
A Mern-tingl en! <Mejntingen.> em han sto'g åpp' tell dem trös'ka, em
20
sjac'ken sto'g! An‘nars, iblann' när ä reg‘na, å-å den vart riktet blo't
å tung' så tynfla dem, sön'ner, si-une, å åm dä blås'te hå'rt, (så) blås Ite
tep'pen, va, den bun'deln som dem sätte åppå', blås Ite-å'v. Å då' vart
dä allt blött' i sjac'ken se du så då va'-nte ha'vran så bra'. <Nej.> Så,
em han steg åpp' tell dem trös'ka, skulle trös'ka, dä va mernting len
25
dä sa moster Li'va (skrattar). Moster Li‘va var, var-h, (en) ba'rns mos`ter,
vi sa' alltjämt kalla-na, hon va, hon alltjämt lek'te mä ba'mene å-å,
jeck mä' ess. Ja minns en' gång' hon, hon jeck å, tram‘pa i, i-h — bäc'ken,
mä' ess. Å hon' tyckte vi tjäl'ta å tjäna hon skull gå mä' ess. Å
då så, jeck hon mä', nä vi skulle gå efter ko'nene en kväll'. Så vi tog ev
30
ess sko'r å strum'per å skulle fot‘ta där. Å ja'a sa hon dä va nån'ting te
bju'-på dä7 (skrattande)! Då ä'-nte brett' nog så ja kan få fo'tn i', sa
1 Jfr

föreg. not.
Ex. på felaktig »kopiering* av det bakomliggande eng. ordet, snarast uncomfortable. Jfr bekväm s. 48 not 5.
3 OM den se Kommentar, Pronomen.
4 Dial. marka el. [måka] 'märka'. Jfr Rz 431 b. Se Kommentar.
2
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det gjorde så ont! Och det tog lång tid att komma över det. Så jag var
alltid rädd för poison ivy. Jag har inte haft det! (Med låg röst:) knock on
wood (ta i trä)! (Skrattar; R och J i bakgr.). Det var vit medicin från
doktorn <J. Oberg hörs i bakgr.> 0, ja men det var lite, lite likt, om det
nu var kalk i (den) eller någonting sådant där. Så det låg på (benet)
<R (för att) torka det>. Torka, ,uh-huh, och det måste torka, för att det
bräckte ut (broke out slog ut) lite blåsor. Och de rann. Uh-huh. Ja det
5
dröjde (var) länge innan hon kom över det. Det var så obekvämt (ancomfortable besvärligt, otrevligt).
II Ja, var det vid Lillestavattnet det?
A Jag tror att det var (där) (it was); Ruth säger att det var (där), när de
sjackade havre där. Se, både mamma och moster —
(Slut på kanal 1; forts. på kanal 2 av bandet.)
lo
A ... och sjackade (shocked skylade [havre]) och vi följde med förståss.
Ibland satte vi upp en sjack (shock skyl) och då skulle vi, efter att vi
satt en topp på den (täckte den mot regn med en uppochner-vänd
kärve, top tak) och så sade vi: »Ja nu skulle vi (helst) märka den
(ge den ett märke) så att vi vet (visste) om den står (stod upp; dvs, ej
faller omkull) tills (till) de (skall) tröska (dvs, de skylar som barnen
gjorde borde märkas ut; de var ej att lita på). (Skrattar.) Det var (om
det
som) moster Liva brukade säga: »Det var mejntingen det (the main
15
thing huvudsaken)!» Hon brukade komma med och sjacka havre också.
<Ja.> Hon var äldre än mamma och moster Lotta.
H Vad sade hon: »det var —»?
A Mejntingen! <Mejntingen.> Om han (skylen) stod upp tills de (skulle)
tröska, om sjacken stod. Annars, ibland, när det regnade, och den vart
20
riktigt blöt och tung, så tumlade de (så välte skylarna och gick) sönder,
ser ni, och om det blåste hårt så blåste toppen, den bundeln (the bundle
kärven) som de satte ovanpå, den blåste av. Och då vart allt blött i
sjacken, ser du, så då var inte havren så bra. <Nej.> Så om han stod upp
tills de tröskade, skulle tröska, det var mejntingen det, sade moster Liva.
Moster
Liva var (... vår barndoms) moster, vi sade alltid, kallade henne
25
(alltid så), hon lekte alltid med barnen och gick med oss. Jag minns en
gång (hur) hon gick och trampade i bäcken med oss. Och hon tyckte (att)
vi kältade och kältade (att) hon skulle gå med oss. Och hon gick med, när
vi skulle gå efter korna en kväll. Så vi tog av oss skor och strumpor och
skulle fota (gå till fots) där. Ja, sade hon, det var någonting att bjuda
30
på det (skrattande)! Det är inte brett nog, så jag kan få foten i, sade hon
Eng. ta/ 'tills'. Dial. tå, tess, kils. Se Kommentar.
Dial. gamlare. Kommentar, Adjektiv.
7 Genuint dial.-uttryck. Egen uppt. i Hbo.
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hon (skrattande)! Å', sa hon, öj' va trött', ja va'r sa hon, ja kun'na
joIra-no'g,1 gå ne'r jonnem bac'ken å då lära vi kly'va åpp ba- bac'ken2
te kåmma hem' sa hon. Men dä var nån'ting te bju'-på dä-dä'r! sa hon.
(Skrattande.) Men vi tyck't dä var mitt (då) moster Li'va jeck mä'.
Mam‘ma hadde-nt ti'. Hon ar dre, hon, särla/18 hadde ti'.

H Ja. Du berätta att ni hjälpte till å plåcka corn åckså.
A Hå'ja! Main‘ma hadde en vang' for sä sjärv!
H Hadde hon!
A Ja, pap`pa hadde en vang' å manima hadde en vang'. <Ja.> Ja å då',
10
när ä vart', så, vi' lära, dä var ingen henima ser ni, i hu'se å hon, dä
to'g, ja dä to'g, månge tim‘mar te plåcka ett lass kå'rn [ka' n]. Å då' så
lära vi gå mä', så vi lå'g i franiännan på, vang'-båxen, å iblann' så
kas`ta dem, kas'ta dom kå'rn, på ess' <Ja.> så vi, vi lära, sjyn Ina oss
u're [ture] -vä'gen. Å då' när vi kåm, [te] plas'sane4 i bac‘kane, så, kåm
15
ha- hadd-nte väx't så, sto'rt.5 Så då' så sa mam'ma: »Klyv u'r nu! FIänne
är-ä kå'rn som ni, ba'rneno får plåc'ka», sa hon, så vi lära u't å plåc'ka
då. Å vi bruka järpa.6 <Ja.> Ja bruka gå mä pap‘pa iblann', ut på m-.
Inte ve't6a ja att ja jeck u't så ti'det på mer'gån,7 men, dom jeck u't efter
midda8 åc'kså, å plåelza. Dom lära plåcka två lass', på da'n ändå'.
20 ii Så. Ja det var väl slitsamt arbete dä där?

A Ja dä va(r) hå'rt!6 Å då, mam‘ma, jorde, pap'pa jeck u't brått'," but"
mam‘ma hon stanna" hem‘ma då, å tjå'rsa Upa'rsaP hon, hon mjölka
ko'neno å, no pap‘pa födde" häs'tano å feck dem i-å‘rning, men mam‘ma
mjörka ko'nene, hon, stoka" mä hön'sene å, ja tänker hon steka mä
25
gri'sano å. <Ja.> Vi had‘de-nt så mång‘a, men, dä var, dä var te jo'ra
dä var [-a-] da'g ändå'. Men pap‘pa alltjämt to'g, tog vara [-a-] på"
häs'tane, han tyckte em' dä'. Å va'r [-a-] da'g, fotta han te sta'n efter
pos'tn" <Jaså.> ett' å ett kvart" mi'l övver

1 Ålderdomligt

i dial. Jfr Ordb. Dal. II: 812, göra-nog.
Jfr eng. up the slope.
Eng. ordföljd.
4 Trol. från eng. the place& I dial. snarast ställena.
6 Jfr eng. ex" doesn't grow that big 'majsen växer inte så högt (stort)'. »The rom»
skulle i detta sammanhang innebära att tal, avser en viss majsåker [E. Haugen]. Kårn
följer alltså inte det närliggande sv. korn som här skulle ha best. form.
6 Jfr eng. used to help.
64 Se s. 46 not 2.
7 Ä. dial. i Hbo brått på ms`kirn 'tidigt på morgonen'.
8 Ä. dial. i Gästr. micrclar 'middag'. Jfr V11 604a, Danell 271b, SAOB middag
(M 913). I ä. dial. här snarast »på ann». Jfr eng. alter dinner. Jfr s. 49 not 6.
g Sannolikt från eng. hard.
10 Ä. dial. Jfr ovan.
2
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(skrattande)! Å, sade hon, öj! vad trött jag var, sade hon, jag kunde nätt
och jämnt (göra nog) gå ner utför (genom) backen (åslänten), och då
måste vi kliva uppför backen för att komma hem, sade hon. Men det
var någonting att bjuda på det där!, sade hon. (Skrattande.) Men vi
tyckte att det var roligt när moster Liva gick med. Mamma hade inte
tid. Hon hade aldrig eller sällan tid.
5
H Du berättade att ni hjälpte till att plocka corn också.
A Åja! Mamma hade en vagn för sig själv.
H Hade hon?
A Ja, pappa hade en vagn, och mamma hade en vagn (ute på åkern). Ja,
och då när det vart så att vi måste gå med — det var ingen hemma, ser
10
ni, hemma i huset, och det tog många timmar att plocka ett lass kårn
(corn majs). Och då, när vi måste följa (gå) med, så låg vii framändan
på vagnboxen (the wagon box). Ibland så kastade de kårn på oss <Ja.>,
så att vi måste skynda oss ur vägen. Och när vi kom till ställena (platserna4 ) i backarna, där majsen (kårn) inte hade växt så högt (stort), så
15
sade mamma: »Kliv ur nu! Här är det majs som ni, barnen får plocka.»
Så vi måste ut och plocka då. Vi brukade hjälpa till. Jag brukade gå ut
med pappa ibland, ut på m-. Inte minns jag att jag gick ut så tidigt på
morgonen, men de gick ut efter middag också och plockade. De måste
plocka två lass om dagen i alla fall.
20 H Så. Ja, det var väl slitsamt arbete det där?
A Ja, det var hårt! Och då, mamma gjorde —. Pappa gick ut tidigt (brått),
but (men) mamma stannade hemma och tjårsade (did the chores skötte
kreaturen), hon mjölkade korna och — no (nej) pappa födde Ved utfodrade) hästarna och fick dem i ordning, men mamma mjölkade korna;
hon stökade med hönsen (skötte om hönsen) också; jag tror (tänker)
att hon stökade med grisarna också. <Ja.> Vi hade inte så många, men
25
det måste göras (det var att göra det) var dag ändå. Men pappa skötte
alltid (tog vara på) hästarna; han tyckte om det. Varje dag fotade han
till sta'n efter posten <Jaså.> en och en kvarts mil över filarna (the fields
åkrarna).

11 Mycket

sällsynt i taks språkbruk.
dial. [sta`na].
12 Dial. steka fej'se 'utföra fähussysslorria'.
14 Dial. le' eller otirla.
12 Jfr ovan. — Märk i övrigt det påfallande ålderdomliga ordvalet i detta parti av
texten.
12 Jfr eng. look care of. I dial. betyder ta vara på 'ta rätt på', t. ex. kor som kommit på
drift, men har knappast använts i betyd. 'sköta, ta hand om'. Egen uppt. i Hbo.
17 Snarast o-ljud i dial.
18 Dial. kvarts. Jfr eng. quarter. Mil är neutrum i dial.
12
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H Han gick rätt över filarna där då?
A Ja han jeckl tvart'-övver. Å iblann' jeck han i båg‘gen [bo‘pn]. En'
gång tjörde han te sta'n må Topsy, bronco, te båg-, no, ja te2 båg`gen.
Han kåm västra vä'gen, han kom, ve-ve Mam'grens, jeck väs't u't
5
ur sta'n, kåm in' ve a'-, ve't-int em han va'r, på vä'g te sta'n eller em
han var på väg hem'. Men han all'tjäm't, hadde, bos skott i fic`kan, för
att han hadde en ri' Ile som han tog mä-s'sä åpp-i fi'ln, å då em dä var
nå, nå, skån‘kar [8körkar] heller nånting som, se han villa-nt ha', i,
ikring'3 så, sjo't4 han dem, å så han all'tjämt hadde bös'san mä-n8
lo mång`e gånear ändå. Inte all'tjäm't men, mye rke åv ti'n.8 Å då harök`te han pipa. Så han, hadde töm't-h — tob'ak i fic'kan, å han had`de,
han hadde dä hä'r, ri' /le-, sket'tene i fic‘kan. Å han sått' där i båg`gen
å ladda åpp7 pipan, å va'-nt-ä-rä tu'r att-att när han, hävde-i' så att-att,
sket'te jeck åpp å ne'r å (skrattande) när han sätte en match till å te
15
ro`ka så, jeck8 pipan, han sått där å rö'kte, å pipan flog (skrattande...),
ä va — vå'(d)let hur ä smälide å pi'pan jeck (skrattande) bara va han
hadd millan tän'dene tänker jag kvair. Å häs'tn vart så, haj3 så, hon
vände rätt'im ikring' i sjäf'tene på bågl gen å sto'g å tit'ta på-n (skrattande).

20 H Ja dä var tur, dä ha kunna gått värre!

A Jaa! Tän'k em den hadde vore tvart' öv'ver i pi'pan å ä ha (blått)
blåst-åv huv've på-n! <Usch ja!> Va'-nt ä &täckt!
H Han vart rädd då!
A Ja, han ba'r (skrattande) int nå, nå böss'skett i fic lkan efter dä' int!
25
När ä va'r så nänima!ll Men ja bett dä Top'sy vart då haj'! 0-h! Hon'
var, hon bruka ta båg‘gen å allt å åpp på ban'ken, när hon så'g en
atåmåbil. <Ja.> Men nä- när dä va i's på vin'tern han skod‘den-na på
fram`fötI terne, å då', hon va'r, han sa hon var kne'pen13 ja ve't-nt va
dä var hon var, hon var stygg' iblann' tänker ja. Å, då', när hon, han
tjo`rde-na
30
båg‘gen på vin'tern å dä var i's, å hon sätte bk‘ge båkfötterne teho'pa, när vi jeck ne'r jennem bac'ken, hon, hon ske‘ta var
7

2

Jack i st. för normalt lotta på grund av påverkan från H:s fråga.
Jfr eng. hitch a horse to a wagon och she hitched to the buggy [E. Haugen].

Dial. så. Dess bibehållande kan möjl. ha förstärkts av det närliggande eng. around.
Ä. dial. [skot].
5 Jfr eng. with him. Dial. mä-s'sä.
6 Jfr eng. much of the time. Dial. snarast [sttsantal ] 'stundtals' el. likn.
7 Eng. loaded up? Jfr eng. bad up a wagon 'lasta en vagn (full)'.
3

4
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II Han gick rätt över filarna då?
A Ja han gick tvärs (tvärt) över. Och ibland for (gick) han i båggen (the
buggy lätt vagn för två personer). En gång körde han till sta'n med
Topsy, en bronco (otämd häst) för2 båggen. Han kom västra vägen, han
kom vid Malmgrens och for väster ut ur sta'n (Bishop Hill) och kom in
vid — jag vet inte om han var på väg till sta'n eller om han var på väg
5
hem. Men han hade alltid bösskott i fickan, därför att han hade en rifle
(gevär) som han tog med sig upp i filen (up into the field åkern). Och då,
ifall det var några skånkar (skunks skunkdjur) eller någonting (några
djur) som han inte ville ha omkring sig, så sköt han dem. Så han hade
10 alltid bössan med sig många gånger för säkerhets skull (ändå). Inte
alltid, men ofta nog (mycket av tiden). Och då (när han satt i båggen)
rökte han pipa. Han hade tömt tobak i fickan, och han hade de här
rajfel-skotten (rifle-shots patronerna) i fickan (också). Och han satt där i
båggen och stoppade (laddade upp') pipan. Och var det inte tur, att när
han stoppade i tobak med patronen, som då rörde sig uppåt och neråt,
(när han hävde i så att skottet gick upp och ner) och (skrattande) när
han satte dit en tändsticka (match) för att röka, så exploderade (gick)
pipan; han satt där och rökte och pipan flög (skrattande) det var vådligt
15
hur det smällde och pipan gick (skrattande); bara det han hade mellan
tänderna, tänker jag, blev kvar. Och hästen vart så haj (förskräckt) att
hon vände sig rätt ikring (helt om right round) i sjäften (the shafts skaklarna) på båggen och stod och tittade på honom!
20 H Ja det var tur, det hade kunnat gå värre!
A Ja, tänk om patronen hade hållits tvärs över (om den hade varit tvärt
över) i pipan och den hade sprängt av (och det hade blåst av, blastered
off) huvudet på honom! <Usch ja!> var det inte otäckt!
H Han vart rädd då!
A Ja, han bar (skrattande) inte något bösskott i fickan efter det inte! När
det var så nära! Men jag vill lova (bet) att Topsy blev förskräckt! 0-h!
25
Hon var — hon bruka ta båggen och allt och (rusa) upp på banken
(the bank vägkanten) när hon såg en automobil. <Ja.> Men när det var is
på vintern skodde han henne på framfötterna, och då var hon — han
sade att hon var »knepig». Jag vet inte vad det var som hon var; hon
var
stygg ibland, tänker jag. Och då, när han körde henne för båggen på
30
vintern, och det var is, och hon satte bägge bakfötterna ihop när vi
Jfr SAOB gå, VI: 4:c (G 1440). Jfr äv. eng. go off.
Dial. haj 'förskräckt' Wbg 25b, SAOB haj, adj.
lo Eng. right. Dial. skulle här trol. ha run'ter-ikring'. Jfr V11 761b rundter-i kring m. fl.
n Så i dial. Jfr Rz 477a närma.
12 Eng. ordföljd.
13 Jfr Wbg 36b knepug 'fintlig, förslagen'.
14 Se ovan not 2.
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vi källa då.' <Ja.> Å jeck' mä fram'-feeterne. <Så.> Uh-huh. <Ja.>
Men hon, dä, hur hon, höll teba'ks, båg‘gen. Hon, hon fot‘ta-nt2 mä
ba‘kfötterne hon bara, hölldes dem teho'pa.
H Så det vart som en »brake», en broms.
å A Ja, dä va'r, liksom en brem's tänker ja. Ja minn's att ja så'g dä när vi
jeck jennem, ne'r jennem4 Jön'ses-bac'ke.
H Backarna ja. Där vi for idag, det var backar där, va var dä du kalla
dåm, var dä Hellse'ns backar?
A Ja, vi var dä'r åckså i da'g. Vi var dä'r en, en da'g föru't å, minns du.
10 H Just ja. Dåm hadde väl slädar på vintern å tjörde mä?
A O'-ja. Bob-sleigh,. Dem hadde två' häs'tar, dem hadde en, vang‘båx l, på,
på slä'de [sia' ()dä]. Å då-då hadde dem, strå' i bett'n å då hadd-dem
månee täc'ken å, å då hadde dem — sit'sen från vang'na som dem,
sätte ne'r då. Men mång‘e gånear had‘de dem inge, så vi lära sitta rätt
15
på, gel!ve, heller på strå' i bett'n på slä'den. Ja dä va mång‘e som jeck'
i samma slä'de. Men två' häs'tar. Dem hadde cueter också. Ni' hadde
en cutter? (Till R, som ej svarar.) Pap‘pa hadde.5
H Va var dä, en cutter, var dä en släde?
A No, ja dä var en slä'de, men dä var för en' häs't bara. Å den var-h, den
20
var jussem-h. <R i bakgr.> Ja, men den var runn' jussem på bett'n
å-å, dä va'-nt nån tepp' på den'. Å (ä) var en sit's i'L.för två folk tell kka
i. <...> Ja den stele [st' e.] mång‘e gång'ar så att dem flo'g-u'r! (skrattar.) <Ja.> Ja tro'-nt att, ja tro'-nt att dem, ålete i cutter-n mång`e
gånear. Manima, ja tror° tjo'rde iblann'. Men, ja minn's att-h, vi hadde
25
en photogra'ph7 018 main‘ma å Sadie.9 Saclie sto'g åppi cia' ter-n å manima
skulle jälpa-ne'r-na från cia' ter-n. Vi har den poträtt'n nånstans. Å hon
tjo'-, hon tjeirde-fl, ja tänker hon hadde Quee'n, å tjo‘rde.
R (i bakgr.)
två'sitsi. Minns du? <Nej. Uh-huh.>
H Två sitsar, baktill å framtill då?
30 A Som vi tjo'rde mä häs'tn? <J i bakgr.
sledge-parties.> Ja, dem bruka
gå' å, å slä'da [814(k)cla], på vin'tem. <J i bakgr. på eng.> 0, no ja minn's,
ja vet ingenting em dä', men vi bruka ha', lite främ'mane som kåm. Då
to'g vi våre små‘e släl dar å jeck å, å slä'da. (Röster i bakgr.) Cutter?
Hadde han? <R i bakgr.
å sleigh-bells å.> Å sleigh' -bells också. Ja,
Eng. what we cctlled. Felsägning. Blandning av sv. och eng. uttal.
Obs, växlingen gick — fotade.
3 Felsägning. Jfr höll strax före.
4 Die!. ne'r-jsn'nsm, resp. app'-jsninsm (backen, trapporna) Hbo.
5 Jfr eng. father lind.
6 Eng. 1 think, 1 believe.
2
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for nedför backen, sketade hon (skated åkte skridsko), som vi kallade det.
Och gick (fot om fot) med framfötterna. <Så.> Uh-huh. <Ja.> Men (på
så vis) höll hon tillbaka båggen. Hon fotade inte med bakfötterna, hon
bara höll dem tillsammans.
H Så det vart som en »brake», en broms.
5 A Ja, det var liksom en broms, tänker jag. Jag minns att jag såg det när
vi gick nedför Jönses backe.
Backarna ja. Där vi for idag, det var backar där, vad kallade du dem,
var det IfellfAns backar?
A Ja, vi var där idag också. Vi var där en dag förut också, minns du.
lo H Just ja. De hade väl slädar på vintern och körde med?
A 0-ja. Bob-sleigh. De hade två hästar. De hade en vagnbox (wagon-box
vagnslåda, korg) på släde. Och då hade de strå (straw halm) och de hade
många täcken också, och de hade sitsen från vagnen som de satte ner
(i vagnboxen) då. Men många gånger hade de ingen (sits), så vi måste
sitta rätt på (right on) golvet (på bara golvet), eller på strå (halmen) i
15
botten på släden. Ja det var många som åkte (gick) i samma släde. Men
två hästar (hade man). De hade cutter (en liten släde) också. Hade ni en
cutter? <R, hörs knappt> Pappa hade (en).
Vad var det? en kutter, en släde?
A No, ja det var en släde, men den var för bara en häst. Och den var liksom
— <R hörs i bakgr.> Men den var rund, liksom, på bottnen, och det var
20
inte någon topp (top överbyggnad?) på den. Och det var en sits i den för
två folk (people personer) att åka i. <R —> Ja, den stjälpte många
gånger så att de flög ur! (skrattar.) <Ja.> Jag tror inte att de åkte i
cutter-n många gånger. Mamma, tror jag, körde ibland. Men jag minns
att vi hade en fotograf (ph,otograph fotografi) av (of) mamma och Sadie.
25
Sadie stod uppe i cutter-n och mamma skulle hjälpa henne ner från
cutter-n. Vi har den porträtten (the portrait, fotografiet, bilden) någonstans. Och hon körde väl — jag tror hon hade Queen och körde (med).
R (i bakgr.) ... tvåsitsig. Minns du? <Nej, uh-huh.>
Två sitsar, framtill och baktill?
sledge-parties.> Ja, de brukade
30 A Som vi körde med hästen? <J i bakgr.
gå och släda (sleigh v. åka släde) på vintern. <i bakgr. på eng.> 0, no jag
minns, jag vet ingenting om det, men vi brukade ha litet främmande som
kom. Då tog vi våra små slädar och gick och slädade. <Röst i bakgr.>
Cutter? Hade han? <Röst i bakgr. ... och sleigh-bells också.> Å, sleigh-bells
7 Eng. photograph 'fotografi', är synonym till amsv. poträtt' strax nedom i texten.
Porträtt tycks vara vida spritt i amsv. i betyd. 'bild i allm., särskilt fotografisk', ej blott
'avbildning av person'. Denna betydelse är känd från ä. sv., se SAOB porträtt, 1:b: ce

(P 1517).
8 Om den fonetiska snarlikheten mellan eng. of och dial. de se Kommentar.
Sadie, kvinnonamn, förr vanligt i Mellanvästern, numera föråldrat [E. Haugen].
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ja minns, dä var few, dä var nå‘re sem hadde
-bens på, o' va vi
tyckte dä var ra'rt! Uh-huh,. Vi' hadde inge.
H Var det så'na vita täcken dä?
A No sleigh-bell. Där är e bälle sem, dä va'r på en stra- på en lä'der-slastrap, å dem hängl de dem på häs'tane. <Jaha!> Unner bu'ken va'-nt
5
ä-reg <Ja.> Semlige var åppå'. Men dem ha, dem var lång', no dem var
lång' så dem hang, höng, så dem häng‘de2 unner bu'ken, så dem rik`tet
rang‘ka3 när dem, när dem sprang'. (Röster i bakgr.) 0', ja då' var dem
åp‘på (hos), på-på, ryg'gen. Uh-huh. Men när dem sprang' då så, vart
10
dä mera vä'sn må bäPlene, dä var så, dä låter fin't, när ä var snö' på
bac'ken å var rikket tys't å, å ä rik‘tet kna'pra i sno'n dä var så kall't.
H Ja, dä var fint dä!
A Ja, ä var finit. Uh-huh.
H Du tala åm att dä kunna va mycke snö på vintrarna, så ni fick fotta
15
över fensena.
A 0-h, ja, dä vart så mycke sno' vi kun‘na-nte,4 dem lära sket'ta em vi
skulle gå je-, ne'r vä-, em, på vä'gen, <Ja.> så vi lära fot‘ta te skolan.
Å då jeck vi jen't-öviver, vi jeck jen't, mä5 Bo'mans, å åpp te Ida Kro'nbers, sjedd' Liadi-dänne. Å-å em, dä va fl No'rströms sem le‘va i-i,
20
fa'rmen rätt nära sta'n å då, P. G. Stoneberg's hu'se jeck vi em å, Charlie
Piek's å, åpp' te6 skolan. Pap‘pa, måste, mesta delen åv ti'n7 jeck mä
ess för han jeck in' efter ti'ningen. Men, måne() gånear jeck' han bara,
harvvälges.8 Å ja minn's hur ja, bruka tycka lett'6 när han, vänd-ikring'11)
å jeck hem', å vi lära gå', te skolan, en'sam I men. Ja tyck't int em dä'.
25 H Hade ni massäck må er till skolan?

A 0' viss't vi lära bära mas'säck. Å ho! åpp'ty illa [o' ptula]" se-du (för)
dä var kall't! Vi hadde tjåek', tjåck', reck'-å, å då hadde vi en mys'sa
på å en hals‘dulk12 övver dä' å bö'nten [bointan]'» ikring halsn14 å. Å då
hadde vi, leggingsu på å, öv'versko'r å, my!, van'tar, å då, klun'set! Å
30
då lära vi bä‘ra, våranu masI säck' åekså. Å kansje nåre bö'cker åckså
sem vi tog hem' å stude'ra in',17 ja ve't int. <Ja.>
1 Gammaldags

uttryck, nu snart försvunnet. Egen uppt. i Hbo. Se Kommentar.
dial. numera hängde. Beträffande taks former jfr Rz 281 b, Ordb. Dal. II: 966b.
3 Hbo [rO'Bka] 'skallra (om t. ex. bjällror). Jfr sv. dial. ranka 'vackla, svikta, vicka
hit och dit'. Rz 524b, 532b. Jfr Sv: V11 735b, SAOB ranka v.1.
4 Eng. ordföljd.
5 Dial. må 'hos', ex. Hbo hon bor må måg 'hos mig'. Jfr SAOB med I:A:1 (M 532),
We I 514b.
6 Jfr eng. up to school. Här dock möjl. i egentl. betydelse, eftersom skolan kanske var
belägen på en höjd, Maple Hill.
7 Jfr eng. most part of the time. I dial. snarast för då mesta el. mestadels.
Hbo och Gästr. [halveiks].
9 Dial. »ja tyckte dä var så lett» 'tråkigt, obehagligt', Hbo egen uppt. Här eng. syntax.
2 1
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(bjällror) också. Ja, jag minns det var few, det var några som hade
sleigh-bells på, 0-h vad vi tyckte det var rart! Uh-huh. Vi hade inga.
H Var det sådana vita täcken det?
A No, sleigh-bell. Det är en bella (bell pingla, bjällra) som satt på en läderstrap (läderrem), och de hängde dem på hästarna. <Jaha!> Under buken,
5
var det inte så? <Ja.> Somliga (pinglor) satt ovanpå (högre upp). Men de
var långa, no de var långa så att de hängde under buken, så att de riktigt
rankade när de (hästarna) sprang. (Röster i bakgr.) 0-h, ja då var de
uppå, på ryggen. Uh-huh. Men när de sprang så vart det mera väsen i
bellorna, det låter så fint, när det var snö på backen (marken) och det
10
var riktigt tyst och det riktigt knaprade i snön; det var så kallt.
H Ja det var fint det!
A Ja, det var fint. Uh-huh.
H Du talade om att det kunde vara mycket snö på vintrarna, så att ni fick
fota över fensen.
15
A 0-h ja, det vart så mycket snö att vi inte kunde — de måste skotta, om
vi skulle kunna gå ner på vägen, så vi måste fota till skolan. Och då gick
vi gent över; vi gick gent vid Bomans och (upp) till Ida Kronbergs
sjedd (shed uthus). Och om — det var väl Nordströms som levde (lived
bodde) i farmen rätt nära sta'n, och P. G. Stonebergs huset gick vi förbi
20
också, Charlie Picks (?) också, upp till skolan. Pappa måste — gick
med oss största (mesta) delen av tiden, därför att han gick in (till
sta'n) efter tidningen. Men många gånger gick han bara halvvägs. Och
jag minns hur jag brukade tycka att det var illa när han vände om och
gick hem och vi måste gå till skolan ensamma. Jag tyckte inte om det.
25 H Hade ni matsäck med er till skolan?
A 0 visst, vi måste bära matsäck. Och ho! uppbyltade, ser du, för det var
kallt! Vi hade tjock, tjock rock också, och då hade vi en mössa på, och
en halsduk över den, bunden omkring halsen också. Och då hade vi
leggings på och överskor, my! Vantar också, klunsigt! Och då måste vi
bära vår matsäck också. Och kanske några böcker också som vi tog hem
30
och studerade i, jag vet inte.
lo I dial. numera snarast vänd-Om'. Jfr SAOB kring II: 2:b 'vända helt om' (K 2779).
Jfr även eng. turned round.
11 Dial. @la v. Hbo 16:o, Wbg 79b tylla v. 'linda'; tylla te 'hopskrynkla'. Vok y är här
snarast mellanljud mellan u och y.
12 Dial. [ha' gnek] Hbo 16:0 och egen uppt.
18 Väl felsägning i anslutning till pret. bank Y. dial. [btiNdn].
14 Ä. dial. [hån] Hbo 16:o och egen uppt.
18 Legging 'värmande skydd (plagg) på benet, vanligen från ankeln till knäet'. Coll.
Diet. 696b.
18 Dial. snarast *bära mas'säcken.(-våran) 41*. Se Kommentar.
17 Se Kommentar.
3 — 772402 Sv. Landsmål 1977
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II Ja, dä var mycke å bära på dä där.
A Å iblann' då när ä var fint vä'r då, fotta vi efter vä'gen, mä an‘dre ba'rn,
fot‘ta, men, annars, iblann' så fotta vi mä Edna Hal'varsonl å kåm hem',
på, väs‘tra, sidan em hem,2 an`nars vi, fotta vi mä, å dä va'r fl Å'kerströms å, ja ve't-int håcken a-, håcken dä va'r, Å'kerströms å, Catherine
Olson te sis't. Jaa, dä va'r-h, å då', dä var nå äppelträ', på vä'gen —
ses'r em sta'n, när vi jeck ös‘tra, vägen hem'. (Ä) var nå ä l ppel.trä' etter
ga‘tan.2 Då bruka vi, stan‘na4 å plåcka äpplen, på vä'gen. <Ja.> Å en'
gång när mam‘ma kåm efter ess mä häs't å båg‘ge, å, Catherine, Olson,
hon' var bara en5 li‘tn flic‘ka; dem hadde sålt nånting som hon ä'gde,6
å, å hon villa kåmma hem', å dä var lort'et å dem hadde sag't åt-nä hon
skulle stanna hos mos‘ter, moster Linn'ström här i sta'n. Å ändå' jeck
hon hem'. Å när vi kåm', vä [va]7 dä dä där äppelträ' vall., så hadde hon
fass‘na i lo'rtn!5 Hon kunna-nt kåm'ma, kåmma dä'n. Så vi lära, mamma
lit å dra u't-na ure, lo'rtn å sätt'-na i båg`gen å vi sjussa hem'-na. Å,
hennes mo'r,9 tala på'l° dä mång‘a gånear. Hon sa: »Tän'k em ni had'de-nten kåm'me, en där vä'gen, sa hon, å plAck(a) åpp'12 _ na, vi ha vöre
[vare] alldeles-(a), frå`ga efter hen'ne sa hon, för att, vi, dem var så
viss't13 att hon stanna mä14 mos‘ter i sta'n. Men hon var bum's15 hem' te
si' va hon feck', den da'n, hem‘ma. Ja ve't int em dem sål'de nån'ting
hon had`de heller va-rå va'r. Ja ja min'ns dä hur hon sto'g å dro'g på,
te för-, försö'ka kåmma ure lo'rtn. em hon hadde vo're mitt'-i' gåtan
kansje dä volre-nt15 så hå'rt men hon var jusisem på si'dan.17

H Ja, dä kunde ha gått illa ...
25 A Ja dä var i Ste'nbärs baclKane. <Stenbergs backane> ja, so'r em sta'n.
<Ja.>
H Jo, å kallt var det på vintern. Jag minns du sa att pappa hade haversäckar som ni värmde sängarna mä.
A Mam`ma! <Mamma.> Mam'ma jörde dem, uh-huh, u'tåv, overalls
heller nån, nå sta'rt [sta' t], (h)eller madras'stylg <Ja.> å då', hon sydde
1 Ovisst
2

om uttalet är eng. eller sv.
Jfr eng. the west side of our home (med här utelämnat our). I dial. snarast SM 888 el.

im vårat.
3 Ä. dial. gåta 'byväg särsk. mellan gärdesgårdar, fägata'. Jfr Ordb. Dal, gata bet. 1,
Danell 124, Isberg 91, SAOB gata 1. »Efter gatan», huvudsakligen norrländskt och finlandssvenskt. Ahlbäck 1956: 53.
4 Ä. dial. [skena].
5 Obest. artikel enl. svensk regel. Beckman 1959, § 50, Anm. 3.
6 Stav. 1 dial. rådde-om'.
7 Dial. [va(r)] jämte [Va(r)] 'varest' är här »kopiering» av eng. where.
8 Vokalens längd i lort(ig) svår att urskilja, snarast kort. Så i Hbo. Jfr Stenberg 1973.
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H Det var mycket att bära på det där!
A Och ibland, när det var fint väder, fotade vi efter vägen med andra barn,
fotade, men annars, ibland, fotade vi (en annan sträcka) med Eclita
Halvarsson och kom hem på västra sidan om (vårt) hem. Annars fotade
vi med Åkerströms också, jag vet inte vem det var, Åkerströms och
5
Catherine Olson till sist. Ja, det var då som det var något äppelträd på
vägen söder om sta'n, när vi gick östra vägen hem. Det var något äppelträd efter (längs) gatan (vägen in mot sta'n). Vi brukade stanna (där)
och plocka upp äpplen på vägen (hem). Och en gång när mamma kom
efter (hämtade) oss med häst och buggy (var Catherine Olson där).
Catherine Olson, hon var bara en liten flicka. De hade sålt någonting som
10
hon ägde, och hon ville komma (fort) hem. (Men) det var lortigt (på
vägen) och de hade sagt åt henne att hon skulle stanna hos moster,
moster Lindström här i sta'n, men ändå gick hon hem(åt). När vi kom
dit där (var where) det där äppelträdet var, så hade hon fastnat i lorten.
Hon kunde inte komma därifrån. Så vi måste, mamma måste ut (ur
båggen) och dra ut henne ur lorten och sätta henne i båggen och skjutsa
15
hem henne. Och hennes mor talade om det där många gånger. Hon sade:
»Tänk om ni inte hade kommit den där vägen och plockat uppn henne
hade vi varit alldeles — (och gått och) frågat efter henne, för att de var
så vissa på (säkra) att hon (skulle) stanna hos moster i sta'n. Men hon
var bums hem (sprang direkt hem) för att se vad hon fick hemma den
20
dagen. Jag vet inte om de sålde någonting som hon hade, eller vad det
var. Jag minns hur hon stod och drog för att försöka komma ur lorten.
Om hon hade varit mitt i gatan (mitt på vägen) hade det kanske inte
varit så hårt (hard svårt), men hon var liksom på sidan.
H Ja det kunde ha gått illa ...
25 A Ja det var i Stenbergs backarna <Stenbergs backarna> ja, söder om
sta'n.
H Ja kallt var det på vintern. Jag minns du sa att pappa hade havresäckar
som ni värmde sängarna med.
A Mamma! Mamma gjorde dem utav overalls eller något starkt (tyg) eller
madrasstyg; hon sydde ihop (upp) dem och de var olika; somliga var små
Se Kommentar, Pronomen.
Ä. dial. tala på', sprcaa pd"tala, berätta om'. Egna uppt.
11 Jfr eng. if you had not.
12 Jfr eng. pick up.
13 Felsägning eller osäkerhet om skillnaden mellan viss och visst.
14 Dial. må 'hos'. Se ovan s. 32 not 5.
15 Dial. bums Rz 65b, SAOB bums.
16 Ovisst hur vore skall uppfattas. Kanske som felsägning för då hadde-nt vore (dial.
*dä inte hadde vöre»). Om stamvok. i vara se Sundqvist 1955: 63 ff.
11 Dial. sisan.
15
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åppl. dem, dä var olika — dä va'-nte — semlige va små‘a å semlige
va sto'r. Å då' så häv-, hävde hon in ha'vra i dem. Å då', på, när hon
håll(t)2 på ko‘ka å —. Ja fast dä var e'l i stå'ven alltjäm't se ni men, hon
la in' dem då, på, i ung'en [ta' van], så dem skull bi varm' å iblann',
5
åf`ta så jeck' hon å, ruska åpp' dem så dem skulle, alle, allt ha'vra i
dem skulle bi riktet var'mt. Å då innan vi jeck i säng' då lära vi gå åpp'
å, slänga dä dä'r i säng'en så att säng'en vart var'm. Å då när vi kåm',
när vi kåm åpp' då te gå, gå i säng'en3 så, puffa4 vi ne'r dem då te
föt'terne så, att dä var var'mt åt föt'terne.
lo R (i bakgr.) Vi hadde en ste'n!
A Ja <Jasså> Ja-h, vi had‘de ingen ste'n men, innan, mam'ma, när, mam'ma
vart, ja ve't int var hon feck' den, men mam'ma var-h, när vi' va, tog
vara [-a-] på5 hen'ne så hadde vi' en ste'n som vi tylla åpp'8 för henne.
(...) Ja, no, vå‘ran va'-nt så lång. Vi ha'r en som är lång' å fla't men den,
15
dein som vi bruka åt mam'ma va-ut så lång' å fla't. Å vi tyll'a den den
mä — o my! va den vart he't! Vi den' åppå stå'ven. Å då, tylla vi den'
i, i tf ningar. Å dä var så hett' så att dem vart riktet bru'n, iblann'.
<R (i bakgr.: sve'na.7> Ja sve‘na. Å då rulla vi åpp'8 den i mycke ti'ningar. Å då hadde vi en, en, gro'v säck' som vi — sätte-in' den i då, så
20
vi kunna bä‘ra den. Uh-huh. Å mam'ma hadde den i hen'nes säng' för
fötterne va'r [-a-] natt. Vi lära, stolle mä dä'.
H Var ä då hon kasta ner dåm i trappan?
A O'h-h, ja dä' va u't på far'men! Hon ha'-, hon hadde läst en bo'k, å dä
var jussåm skråm'te." Å, senn hon vände-u't lam'pan, vi se'v förståss,
25
å senn hon vände-u't lanipan så, tyckte hon hör'de nånting fnas‘kan i
trap`pene, å hon, å hon tjän'de-s(ä) så, mör'krädd så hon tog ha'versäclane å daslial2 dem i-i trap'pene (skrattar) så hon skulle-, em dä
va'r nån som kåm' så skulle hon skrä'ma bårt' dem.
H Å pappa kåm i trappan!
30 A Ja han' se'v ne're! (skrattande:) (1) bet han un‘dra va dä va'r som das‘ka
så hå'rt, (skrattande) å då så sa' vi åt mam'ma: du kunna ha jört-ijäll3
pap'pa mä dä där ha'versäcikane! Ja ja skulle ha vare sä'ker14 dä va'-nt
nån som kåm', kåm åpp‘stäl ers sa hon. Hon va'-nte rädd', an‘nars, hon,
hon var, hon bruka, ja min'ns vi var rädd' Alva ja'g, så då', hon skulle,
1 Jfr

eng. sew up 'sy ihop'.
Dial. höll. Om hållt o. likn. former se bl. a. Huldån 1957: 218 ff., Ordb. Dal, hålla
st.v., G. Areskog 1936: 193.
8 Dial. sång'a. Den best. formen torde här bero på inverkan av de två best. formerna
strax före.
4 Dial. puffa 'knuffa' Wbg 54b.
5 Se ovan s. 26 not 16.
Se ovan. — Jfr eng. wrapped up for her.
Hbo twedna [Snbta] v. 'bli vidbränd'. Se Hummelstedt 1939: 19, Bu 139b svidna.
8 Dial. rulla in. Jfr eng. roll (wrap) up.
2
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och somliga var stora. Och så öste hon i havre i dem. Och då, när hon
höll på att laga mat (koka e,00k), var det alltid eld i ståven (the stove
järnspisen), så hon lade in dem i ugnen så att de skulle bli varma, och
ibland gick hon och ruskade upp dem så att all havre i dem skulle bli
riktigt varm. Och innan vi gick i säng så måste vi gå upp och slänga de
där i sängen, så att den vart varm. Och när vi kom upp för att gå i säng
så puffade vi ner dem till fötterna (fotändan) så att det vart varmt åt
fötterna.

lo R (i bakr.) Vi hade en sten!
A Ja. <Jasså.> Vi hade ingen sten, men när mamma vart (sjuk, då fanns
det en) — jag vet inte varifrån hon fått den — men när vi skötte henne
så hade vi en sten som vi lindade in för (for åt) henne. (...) Ja, nej, vår
(sten) var inte så lång, vi har en som är lång och flat, men den som vi
använde åt mamma var inte så lång och flat. Vi lindade in (tylla) den
15
med — 0 my! vad den vart het! Vi la den på ståven (the stove). Och så
lindade vi in den i tidningar. Och det vart så hett att de vart riktigt bruna.
<R (i bakgr.) Svednade.> Ja svednade (vidbrända). Och då rullade vi in8
den i mycket tidningar. Och då hade vi en grov säck som vi satte (lade)
in den i, så att vi kunde bära den. Och mamma hade den i sin säng vid
20
fötterna var natt. Vi måste ordna (stöka) med det.
H Var det då hon kastade ner dem i trappan'?
A 0-h, ja det var ute på farmen! Hon hade läst en bok, och det var liksom
spökaktigt (skråmtigt). Och sedan vände hon ut (turned aut släckte)
lampan; vi sov förståss. Och sedan hon släckt lampan tyckte hon att hon
25
hörde någonting tassa (fnaska) i trapporna, och hon kände sig så mörkrädd så att hon tog havresäckarna och daskade dem i (nerför) trapporna
(skratt). Om det var någon som kom, skulle hon skrämma bort dem.
H Och pappa kom i trappan!
30 A Ja han sov nere! (skrattande) Jag vill lova att (1 bet) han undrade vad
det var som ramlade (daskade) så hårt, (skrattande) och då sade vi åt
mamma: Du kunde ha slagit ihjäl (gjort ihjäl) pappa med de där havresäckarna! Ja, jag skulle ha försäkrat mig om (varit säker) att det inte
var någon som kom, kom oppstärs (upstairs uppför trappan), sade hon.
Hon var inte rädd annars. Jag minns att vi var rädda, Alfva och jag,
Dial. stöka 'sköta om, förrätta småsysslor'. Rz 694a, Dalin II 482b, Hq stöka.
Dial. skråmt n. 'spöke', skretmta v. 'spöka'. Wbg 64b.
Dial. fnaska 'smyga omkring' Hbo, egen uppt., Rz 157a, Wbg 17a fnasa 'sakta
ljuda', SAOB fnaska.
19 Dial. daska Wbg 10a, SAOB daska. Jfr eng. dash v.
19 Gjort ihjäl snarast tillfällig bildning. Ej i dial. som vanl. har haft (slagit) ihjäl. [Ej
do el. make i eng. E. Rangen.]
14 Dial. säker på att (då). Jfr eng. should have been sure there wasn't anybody.
9
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gå u't å, springa te stalle å knac'ka på väg'gen så hon visste sä'kert att
vi kåm di't; då skulle hon ji' ess nånting. <Ja.> Å ja sprang', (skrattande)
be'h! så hå'rt2 som ja kulina te stalle å-å, knurfa på de'rn så hon ho'rde
att ja va'r dä'r å sprang' teba'ks, dä va, kolsvart [k8',9va't], my! ja var
rädd'!

II Va var du rädd för då?
A Ja ja ve't-int! <Spöke?> Å ja', dä var mert' se ni, ja kunna-nt si'! Ja ha
ardre vo're, nå-, ja har all'tjäm't vore jussem mör'krädd'.
H Men när mamma kasta ner haversäckarna, trodde-nt du dä var spöke i
trappan?
A Nä ja ho'rde-nt, ja se'v! (skrattar.) Nå, hon bara läs'te så hon- hon
tjänI de så lite brydd's tänker ja. Då var fl nån, to'ke, story som hon
läs'te. <Ja.> Ja minn's hon sa': du ve't, innan dem sätte-in',4 cemen'tvälgen, ha'rdrål dn du ve't, so'r em ess. Då va'r int nå in te sta'n, si-ni
dä var bare, vi var u't på far'men då, å dä var, eannon-ball, trail,5 ett
mil so'r em ess. Å då' skulle dem låga den å-å, dem, dä var mycke te
la'ga på ga‘tan8 där, så då, hadde dem tjo'ra ett mil no'r, å kåm
ess', em vårat hem'.8 Å den' gatan va-nt nå våle bra' så mång'a gångar
var ä månge som tjoi rde fas't å, pap‘pa läi ra-u't å jälpa-lo's dem. Å
en' kväll när vi skulle äta kväll'smål8 — ja dä var mört' [m8'D — å nån
knacka på de'rn på nör'ra si'dan, på fren't-, på fram'sidan em hu'se å
mana' ma öppna de'rn å va-n ni'ger som sto'g där, å hon var rik'tet ha'j
för hon stå-, hon, hon, flo'g teba'ks-jussem! Vi hadde andre nå ni'grar
if -te-där. <Nej.> Å hon vart så, hon, hon (vart) riktet la'm [l' m] sa hon
senn'. Ja tän'ker ä, va nån'ting, ja tro'r pappa jeck u't å jälte Dce`ta]
dem. em dem hadde, villa ha gasoli'n heller va-rå var, dä va'-nte myc'ke.
Men dä är enda gång'en som ja minn's att dem sa dä var en ni'ger där.

H (berättar att i Sverige låg man i fårskinn i oeldade rum. Låg de så
här?)

1 Stsv. I dial. snarast (h)ock'en, dy, eng. which of. Obs, delvis eng. ordföljd i denna
och följ. rad.
Jfr eng. hord.
3 Dial. brydd 'förvirrad, bekymrad'. Rz 59a, SAOB brydd.
4 Ej dial. Trol, från eng. put in.
5 Tro!. egennamn på en väg.
Dial. gåta 'byväg', se s. 34 not 3.
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och då skulle hon (en gång för alla) hjälpa oss så att vi inte skulle vara
rädda, så hon frågade vilken av oss ville (skulle) gå ut (i mörkret) och
springa till stallet och knacka på väggen så att hon shulle veta säkert att
vi kommit dit. Då skulle hon ge oss någonting. <Ja.> Och jag sprang
(skratt) bö-h! så fort (hårt) som jag kunde till stallet och knuffade på
dörren,
så att hon hörde att jag var där, och sprang tillbaks; det var kol5
svart, my! vad jag var rädd!
H Vad var du rädd för då?
A Ja jag vet inte! <Spöke?> Å ja, det var mörkt, ser ni, jag kunde inte se.
Jag har aldrig varit — jag har alltid varit liksom mörkrädd.
10 Il Men när mamma kastade ner havresäckarna, trodde du inte att det var
spöke i trappan?
A Nej, jag hörde inte, jag sov! (skrattar.) No, hon bara läste, hon kände
sig väl lite orolig (brydd), tänker jag. Det var väl någon tokig story som
hon läste. <Ja.> Jag minns hon sade —. Du vet, innan de satte in (put
in anlade) cementvägen, hardråden (the hard road) du vet, söder om oss.
15
Det var inte något (ingen direkt väg) in till sta'n, ser ni, det var bara —
vi bodde (var) ute på farmen då — och en mil söder om oss fanns det ett
ca,nnon-ball trail (»Kanonkulevägen?», rullstensväg?). Och då skulle de
laga den (vägen), och det var mycket att laga på »gatan» där, så de hade
att (they had to måste) köra en mil norrut och då kom de förbi oss, förbi
vårt hem. Och den vägen (gatan) var inte särskilt (vådligt) bra, så
många gånger var det många som körde fast där, och pappa måste ut och
20
hjälpa lös dem. En kväll, när vi skulle äta kvällsmål — ja det var mörkt
— och någon knackade på dörren på norra sidan på front- (the front side
framsidan) på framsidan av huset och mamma öppnade dörren — och
då var det en neger som stod där, och hon vart riktigt haj (skrämd) så
hon liksom flög bakåt! Vi hade aldrig några negrer ute där. <Nej.> Hon
var så — hon vart riktigt lam (lame förlamad), sade hon sedan. Jag
25
tänker att det (bara) var någonting (obetydligt som de ville). Jag tror
pappa gick ut och hjälpte dem. Om de ville ha gasolin (bensin) eller vad
det var; det var inte mycket. Men det är enda gången som jag minns att
de sade att det var en neger där.
H (berättar att hemma i Sverige låg man i oeldade rum även på vintern.
Var det så här också?)

Dial. 8M, 'förbi'. Jfr stsv. köra om.
Torde vara påverkan från eng. our home. Dial. skulle snarast ha vm vårat el. våran
(vånn) get!.
Dial. Förr vanligen äta kväller. Se om amsv. benämningar på tider för måltider
Hedblom 1975: 56 med litt.
7
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A Näi, dem hadde sjinn‘jaci ker som dem, sätte på-ss'ä när dem jeck u`te,
sjinn'päls [Fnpce lj s] <Ja.> Ja sjinn'päls, Uh-huh,, men in'te att ja viss'tel
att dem haerde dem i säneene. <Nej.> Dem had'de, dem had‘de, hm —,
ulrtäcken
kan] som dem la', dem had'de-nte, la‘kan, a-h, va
å
kallar ni cotton? Cotton?! <I bakgr.: bomull.> Bom'ull! Ja dem hadde-nte
bom'ull-lalker,2 dem hadde yrle-la'ker, yrle-firtar <Ja.> som dem
hadde både, som dem lå'g på å hadde o'ver. <Ja.> Men inte viss't-ja
att dem had‘de nå-nå, <Fårskinn> få'rsjinn uh-huh, men dem hadde
pär.
sar.
lo H Ja. Men dåm hadde inte vita lakan i sängen?
A Inte på vin'tern! På sem‘marn hadde vi alltjäm't, men inte på vin'tern.
<Nej.> Ja dä var kall't!
H Men dem fick tvätta täckena ibland?
A 0 sure! (J i bakgr.) Vi' hadde-nt nå sånn't.
15 H (talar om bakning som A berättat om; mamma bakade?)
A Hon ba‘ka alltjäm't. Pappa bruka järpa-na tre' åpp3 de'gen. Uh-huh.
Dem, på en' ti4 hadde dem en, jussem en pel (pail), mä ställ`ning på,
så han, han bara, hadde5 en, crank <En vev>, ve'v ja, å tred‘de åpp
de'gen för-na.8 Uh-huh. Alinars jorde hon dii sjärv.
20 H Veva hon på veven själv då?
A Ja iblann', men han', hon' bruka tre-åpp' den på, på kvärin <Ja.> å då
bruka han jo'ra dä, järpa-na. Å senn' då, minn's ja hon hadde ett sto'rt
fal t mä hann'tag på å ett lock' övver. Hon bruka tre' opp' de'gen i dä'.
Å ja minn's hon, hon skrat‘ta mycke, em7 dä'. Vi bruka vara ut- i sjän'te
25
på sem'marn. Å då kåm, moster Letsta å, uncle E'rik, å moster Let‘ta,
dem hadde tri/8 ba'rn,8 en' flic‘ka å två' pej'kar. Å han' vart utan ar'be'te,
så <R i bakgr.> No', va'-nte, dä var E'riks, Let'ta, most-, farbror E'riks,
Let‘ta. Å, uncle E'rik å perkane kåm' å va'r hos ess' å, å Let‘ta å Hope
var hos e'r. Va'-nt hon dä'r va-nt dem dä'r en ti'? å då jeck dem te
30
Fred Ber'gströms" åckså. Jamen dem kåm o'ver,11 te vå‘rat en da'g då,
å manima skulle, manima hadde, la'ga te, baka bro'. Å hon hadde en
ste'nburk.12 Å då' så sa Hope att, hon' visste hur te, te tro'-opp' de'gen.
Hon, hon' villa jo'ra dä. Ja'a, sa mam'ma du få'r je‘ra dä. Så hon, sa
å't-na va dä va'r, å hon, to lg-å'v lec'ke å så sa hon: 0 aunt Pauline,
35
it's boiling! sa hon. (Skratt.) För, för dä bubbla sir du, hon hadde i jäs't
i å dä, dä var re'dit te tre'-åpp' å lägga i' mera mjol å allting. Hon hadde
Inte att ja vet, korrekt enl. dial. Visste 'minns' se s. 46 not 2.
Plur. sannolikt en tillfällig bildning.
3 Dial. trs v. 'tråda, trampa, knåda (deg)'. Wbg 78a, Rz 757b.
4 Jfr eng. at one time 'en gång i tiden, förr'. Dial. har knappast på här.
5 Ordföljden, jfr eng. he just had.
8 Jfr eng. for her.
7 tim, snarast felsägning för dial. at 'åt'.
1
2
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A Nej, de hade skinnjackor som de satte på sig när de gick ute, skinnpäls
(sade man). <Ja.> Ja skinnpäls, uh-huh,, men jag visste inte att de hade
dem i sängarna. <Nej.> De hade ulltäcken och de lade (i sängarna), de
hade inte lakan, vad kallar ni det, cotton? <I bakgr.: bomull> Bomull!
5
Ja, de hade inte bomullslakan, de hade yllelakan, yllefiltar, <Ja.> som
de hade både (över och under), som de låg på och hade över. <Ja.> Men
inte minns jag att de hade något fårskinn, uh-huh, men de hade pälsar.

io H Ja. Men de hade inte vita lakan i sängen?
A Inte på vintern! På sommarn hade vi alltid, men inte på vintern. <Nej.>
Ja, det var kallt!
H Men de fick tvätta täckena ibland?
A 0 sure! <J i bakgr.> Vi hade inte något sådant.
15 H (talar om bakning, som A tidigare berättat om. Mamma bakade?)
A Hon bakade alltid. Pappa brukade hjälpa henne att tråda upp (knåda)
degen. Uh-huh. En tid hade de en — liksom en pail med ställning på,
så att han bara hade (vevade på) en crank <En vev> vev ja, och trådde
upp degen åt (för) henne. Uh-huh. Annars gjorde hon det själv.
20 H Vevade hon på veven själv då?
A Ja ibland, men hon brukade tråda upp den på kvällen. <Ja.> och då
brukade han göra det, hjälpa henne. Och sedan minns jag att hon hade
ett stort fat med handtag på och ett lock över. Hon brukade tråda upp
degen i det. Och jag minns att hon skrattade mycket åt det. Vi brukade
vara ute i sjänte (shanty uthus, oftast med sommarkök). Och då (en
gång) kom moster Lotta och uncle Erik (dit), och moster Lotta — de
25
hade tre barn, en flicka och två pojkar. Och han vart utan arbete, så
<R i bakgr.>. No, det var Eriks Lotta, farbror Eriks Lotta. Uncle Erik
och pojkarna kom och var (bodde) hos oss, och Lotta och Hope var hos
er. Var de inte där en tid? De gick till Fred Bergströms också. Ja men
de kom över till oss (vårat, vårt hem) en dag, då mamma skulle baka
30
bröd. Och hon hade en stenburk (keramik-). Och då sade Hope att hon
visste hur det gick till att (how to) tråda upp degen. Hon ville göra det.
Ja, sade mamma, du får göra det. Så hon sade åt (talade om för) henne
vad det var, och hon (Hope) tog av locket och så sade (utropade) hon:
0 aunt Pauline it's boiling! sade hon. (Skratt.) För det bubblade, ser du,
35
hon hade jäst i och det var redigt (ready färdigt) att tråda upp och att
Ej i dial., som har tre. Se Kommentar, Räkneord.
Uttalet av sv. barn tycks snarast vara hämtat från am.-eng. barn 'uthus'. Se Kommentar, Konsonanter.
10 Obs. hårt -g-. Se Kommentar.
11 Jfr eng. came over.
12 Så dial. 'burk av keramik'. Jfr sv. stengods.
8
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ardre sitt dä. Å då' så sa mamma: Jaa, sa hon, ja un‘drar va slags bro' dem
had‘de em dä var boiling sa hon, em dä bubb'la sa hon å hon viss'te-nte
att dä var jäs't som va re'di. Så hon skratt'a eml dä. Tyckte dä var
rolet! <Ja.> Å hon baka skar‘pbrö2 åckså. <Skarspbrö> på semma-, ja,
på vin'tern så — »skasj'pbro» säger du' <Ja.> skar'pbro l säger vi'. <Ja.>
Ja, ja hon ba‘ka dä myc'ke. Ja kan' inte förstå'3 hur hon kun‘na jo'ra-rä
en'sammen, hon baka, ho'g, ho'g efter ho'g som sto'g på bo'rde, å hon
jo`rde dä allt eni sanimen. Hon sku'ra ung'en å å hon låga till', de'gen.
Å då', hadde hon ett sto'rt lång't bo'rd, som hon rulla u't, å jeck öv'ver
må hac`kan, en rull'ha`cka te jora he'l i dä då så dä skull-inte va Ira4
sto're blå'ser på. Å då la hon unb den in' den på, hon hadde-n, pa`del,
va kalla(r) ni? — n spa‘de likt,6 (en) träspade <Ja.> som hon la' den på
då, å la' hon den i u-, la bro' som hon ha ka l va u't då i ung'en. Å (då)
jeck hon teba'ks te bo'rde å kal va u't n-ann'. Ja kan-nt si' hur hon
kunna jolra all't en'sami men. <Nej.> Vi har förs-, ja aPdre7 jo'r-dä.
Al'va hal l'. Å hon har järp var gång hon jo'r-ä, så dä, dä gå'r så fo'rt
dem lärer vak`ta dä all'tjämt <R i bakgr.> Did you? <Ja.> Ja men jo'rde
du så tunn't som manima jorde? <Var dä ...> Ja. Å iblann' då vart-dä-h
blå`ser på, så då vart dä -hm-filare ändå'. Å ja minns Verna BowmanAnderson bruka kåm'ma övv-er: Ji' mis en blå‘sa! sa hon.

H Var dä sånt där tunnt brö såm är nästan såm papper?
A Ja, men dä va-nte, dä va-nt så tunn't som pap'pe'r. Uh-huh,. <Nej.> Men
dä var tu/filare än rye crisp å såna där, sla'g, Uh-huh.
H Minns du åm dåm baka skarpbrö, runna kaker mä ett hel i mitten?
25 A No, dem aldre jorde he'l i mitt'n. Uh-huh. Dem tala-på' dä minns ja
för hon sa hon kunna hänga åpp' dä i, i sjän'te i, åpp-i, åpp-i ta'ke. Å då'
så (skrattande) sa mana‘ma, sa hon: »Å tän'k va flu`gor9 vi ha'r i som-, på
sem'marn, vi sätter fell full' åv flu'ger», så vi al‘dre hängde åpp' dä.
Men hon, hon, hon la' dem i n-där störa pan‘nan som hon trodde åpp
30
de'gen i å sätte lock' på. <Ja.> Dä jörde hon.
H Ja. Dä där skarpbrö ... var dä vetmjöl
A Ja, dä va'r — No, dä var ve‘tmjol l å då', la hon in'" lite, re'ginjo ll. <Ja.>
Å myc'ke, ja tänker hon hadde myc'ke, la'rd i, för dä var, dä var rik`tet,
skar'pt.
Se s. 40 not 7.
Dial. [skåpbro']. Jfr VII 806a.
Uostei]. Snarast tillfälligt uttal.
Ordföljd: jfr eng. shouldn't be. Om vara se Kommentar.
Felsägning.
Ej i dial. Eng. like a spade. Snarast tillfällig omkastning av ordföljden.
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lägga i mera mjöl och allting. Hon hade aldrig sett det. Och då sade
mamma: Ja, jag undrar vad slags bröd de hade om det var boiling! sade
hon, om det bubblade! sade hon, och hon (flickan) visste inte att det var
jäst som (gjort degen) redig (ready färdig). Så hon skrattade åt (om) det.
Tyckte att det var roligt! <Ja.> Och hon bakade skarpbröd (hård, torrt
bröd) också, <Skarspbrö.> på somma- på vintern så —. »Skarspbrö» säger
du. <Ja.> »skarpbrö» säger vi. <Ja.> Ja, hon bakade det mycket. Jag kan
inte förstå hur hon kunde göra det ensam, hon bakade hög efter hög
som stod på bordet, och hon gjorde allt ensam. Hon skurade ugnen och
hon lagade till degen. Och då hade hon ett stort, långt bord, som hon
rullade ut (degen på), och gick över den med hackan, en rullhacka att
göra hål i den (med), så att det inte skulle bli stora blåsor på (degen).
Hon lade in den (i ugnen) på — hon hade en padel (paddle spade), vad
kallar ni (den)?, likt en spade, en träspade <Ja.> som hon lade den (brödkakan) på och lade brödet, som hon kavlat ut, i ugnen. Och hon gick så
tillbaks till bordet och kavlade ut en annan. Jag kan inte se (see förstå)
hur hon kunde göra allt ensam. <Nej.> Vi har (försökt); jag gör det
aldrig. Alfva har (gjort det). Men hon har hjälp var gång hon gör det,
så det går fort; de måste vakta det (brödet i ugnen) hela tiden (alltjämt).
<R i bakgr.> Did you? <Ja.> Ja men gjorde du så tunnt (bröd) som
mamma gjorde? <Var det —> Och ibland så vart det blåsor på (brödet)
så det vart ändå tunnare. Och jag minns Verna Bowman-Anderson
brukade komma över (vid baket): »Ge mig en blåsa!» sade hon.
H Var det sådant där tunnt bröd, nästan som papper?
A Ja, men det var inte så tunnt som papper. Uh-huh. <Nej.> Men det var
tunnare än rye erisp och sådana slag. Uh-huh.
H Minns du om de bakade skarpbröd, runda kakor med hål i mitten?
A No, de gjorde aldrig hål i mitten. Uh-huh. De talade om (på) det, minns
jag, för hon (mamma) sade att hon kunde hänga upp det i sjänte (shanty),
uppe i taket. Och hon sade: »Å tänk vad flugor vi har på sommaren, vi
sätter väl (brödet?) fullt av flugor!», så vi hängde aldrig upp det. Men
hon lade dem (brödkakorna) i den där stora pannan som hon trådde upp
degen i och satte lock på. <Ja.> Det gjorde hon.
H Ja, det där skarpbrödet, var det av vetemjöl ...
A Ja det var —. No, det var vetmjöl och hon (mamma) lade i (in) lite rågmjöl (i det). <Ja.> Och mycket, jag tänker hon hade mycket lard (fett) i,
för det var riktigt skarpt.

Eng. ordföljd.
Trol. kontamination mellan dial. ji' mä och eng. give me.
Hbo har fie‘ga men socknen ligger i gränszonen mellan e-vokal i norr och
u-vokal i hela Gästr. och Dalarna. Se bl. a. Bucht 1924: 163.
10 Jfr eng. put in (into).
7
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H Men hon baka inte brö utav bara »barley»?
A Int dä ja ve't.
H Så var det vitt brö, förståss?
A (Ja) bullar! <Kaffebullar?> Å' ja. Uh-huh. Å pie, å cake å. (Mummel,
skratt.)
5
H Ja du nämnde nånting intressant, å dä är sjänte.
A Å sjän'te! (Skrattar.) <Dä hadde ni på farmen.> Ja. Då var en li'tn
jussem stu'ga, dä var, ja minns int-n, åre när, dem byggde—på', sjän'te,
den den var, em dä reg'na så vart vi, lära vi gå u't i vä're, dä var-h,
10
bro', som, en litn saj'dwål k of, som jeck från bro'n te, te sjän'te. Å då'
se tyckte dem att dem skulle, bygga på' så att sjän'te kåm unner ta'k
så dem, byggde på' sjän'te, å då sätte dem ta'k millan, hu'se å sjän'te så
dem kunna gå fram' å teba'ks å inte, kåm ut i vä'-, när ä reena å
sno'ga å nånting. Men, på sem' marn så flytta vi ju u't di't, (h)ä var fl
15
kansje i april'? <Ja.> Å, då to'g vi alle köksa ikernel u't i sjän'te, dä
ha-, hon hadde en stå'v där å bo'rd-å, å stolar-å, å vi had'de ingen i'sbåx
heller nånI ting då' ser ni, vi bara ba'r ner i tjänarn var dä var kall't,
spåra, ma't å så. <En vanlig jä‘rnstål v då?> Yes! <Ja.> uh-h,uh. Å
som hon köka på. -Ute där.

20 H Ja, å så var dä kers`teln där då?

A Å'-ja. Dä va kers‘tei n. Å då var ä, dä var, vägg' imillan så i ba‘krum lme
då hadde hon, kablaar i ett' hö'rn å kel, iblann', men, dä vart slu't,
på, på hös'tn, iblann', så vi då hadde vi kablar ut i ett sjädd', å Alva
å ja'g lära spring‘a efter kablaar alltjämt. Å ke'l hadde dem u‘te,2
25
ba'kem sjän'te, ve sjap'pen. <Ja.> (Å) så hon' hadde tvätt'-ställ Ining i
balirumi me på sjän'te, <Ja.> på sem‘marn.
II Så där tvätta hon?
A Ja, å då, te sis't så feck' dem en masji'n så pap‘pa hadde, en gaselin
engine som run‘na den. Å då lära mam‘ma, lära sä te, te sta'rta engine
30
å, å runna vas‘kmasjil n. Å ja minn's hur den pus‘ta å stång‘ka å rölete.
Å iblann' då kun'na-nt vi få' den, te gå'. Ja lä'rde må åcleså, te, te
runn'a den.
H Ni hadde två rum i sjän'te då?
A Ja två' rum i sjän'te.
35 H Du sa ni hadde kabbar där, var det karnkabbar?
A Ja kå'rnkablar, som vi byggde, e'l mä. <Ja.> Uh-huh. Å då hadde
vi kel te bränn-, brän‘na må' dä'. Å så iblann' var ä ve', iblann'
1 Snarast

tillfällig bildn. Jfr sv. lek-saker och eng. cooking-things.
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H Men hon bakade inte bröd av bara »barley»?
A Inte vad jag vet.
Så var det vitt bröd, förståss?
A Ja bullar. <Kaffebullar!> Å ja. Uh-huh. Och paj och cake också. (Mummel,
skratt.)
5
Ja, du nämnde något intressant, sjänte!
A Å sjänte! (shanty; skrattar.) <Det hade ni på farmen.> Det var liksom en
liten stuga, det var — jag minns inte året när de byggde-på (till) sjänte,
det var —. Om det regnade så vart vi (blöta), vi måste gå ut i vädret
(när vi gick till sjänte). Det var som en liten sajdwåk (sidewalk trottoar,
lo
trol. brädspång) som gick från (förstu)bron till sjänte. Och då tyckte
de att de skulle bygga-på, så att sjänte kom under tak (dvs, under
samma tak som huset), så de byggde-på sjänte och satte tak emellan
huset och sjänte, så att de kunde gå fram och tillbaks, och inte (behövde) komma ut i vädret när det regnade och snöade och så vidare.
Men på sommaren så flyttade vi ju ut dit; det var väl kanske i april?
<Ja.> Då tog vi alla koksakerna (köksattiraljen) med ut i sjänte. Hon
15
(mamma) hade en ståv (stove spis) där och bord och stolar också. Vi hade
ingen isbox (icebox) eller något sådant då, ser ni, vi bar bara ner i källarn,
där (var where) det var kallt, när vi sparde mat och så. <En vanlig järnstäv då?> Yes! <Ja.> Som hon kokade på, ute där.
20 H Ja, och så var det skorsten där då?
A Å-ja. Det var skorsten. Och så var det — det var vägg emellan, så i bakrummet (the back room inre rummet i sjänte) hade hon kabbar (corn
cobs majskolvar) i ett hörn, och kol ibland. Men det (kolvarna) tog slut
på hösten, men ibland så hade vi kabbar ute i ett sjädd (shed skjul),
och Alfva och jag måste då alltid springa (dit) efter kabbar. Också kol
hade de ute, bakom sjänte vid sjappen (the shop en bod, uthus). <Ja.>
25
Hon hade tvättanordning i inre rummet i sjänte <Ja.> på sommarn.
Så där tvättade hon?
A Ja, och till sist så fick de en (tvätt)maskin, så pappa hade en gasolin
engine (bensinmotor) som runnade (ran drev) den. Och då måste mamma
lära sig att starta engine och runna vaskmaskin frun the washing mashine
30
driva tvättmaskinen). Och jag minns hur den pustade och stånkade och
rökte. Och ibland kunde vi inte få den att gå. Också jag lärde mig runna
(run) den.
Ni hade två rum i sjänte då?
A Ja två rum i sjänte.
35 H Du sade att ni hade »kabbar» där, var det »karnkabbar»?
A Ja, kårnkabbar (majskolvar) som vi byggde eld (built a fire gjorde upp
eld) med. Och så hade vi kol att bränna tillsammans med dem (kab2

Ä. dial. tita.
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så hadde vi, nå, ve' som han, som pap‘pa hadde, lagt åpp' som vi
brän‘ de.
H Jick han i skogen å högg ve' då?
A Nä', vi hadde så månge trä'n hem`ma där tänker ja så han, så'ga fl åpp'
5
nån som, nå trä'n som han tog ne'r. Ja tro'-nt att dem jeck te sko'gen,
kansje dem jördel innan ja viss‘te2 nånting men ja ve't-int.
H Det var nån som sa att dåm hadde andelar i Röd-ok-skogen.3
A 0 yes', dem bruka gå' —, andre fen bru'lla gå' där å, dem hadde lann'
där så att dem jeck di't å tog ner trä'n å, å tjoi rde hem' mä dem. Å då',
10 em dem hadde lann' där så kunna dem, far‘mane som, så tog dem
krä'k där4 på vart, hös't. <Ja.> — No, inte på hös'tn var-ä? <R i bakgr.:
vårn.> på vå'rn! Ja, på vå'rn! Första maj', feck dem gå te sko'gen mä
krä'k. <Ja.> Å då hadde dem där, dem dä'r hela sem‘marn tell, septem'ber tror ja dä var, å då lära dem ta hem' dem ure sko'gen.
15 H Var det såna kräk såm inte mjölka?
A Ja, uh-huh. Å mång‘e gångar har dem karva ut i sko'gen där så när
dem tog hem' dem hadd dem månge me'ra3 än, än dem, tog u't dit.
<Ja.> — Å iblann' va-, nä, vi jeck å, å plåclka ro'ser6 å, å iblann', vi jeck
int en'sami men förståss men —. Å då', ja ve't-int var ä på, i July va'r
20
ä? Vi jeck å plåcka kru'sbär? <R i bakgr. June.> June, was it June? <Ja
krusbär.> 0, seletende ju'ni, ja. Ja hela, hela Big-Jånn's famirja7 jeck,
små‘e å all leho'pa. <På en' gång?> Ja på en sönMaseftermid lda var ä,
va'-nt ä -rä? På -n sön‘daseftermidI da? Vi tog kaf'fe mä', å jeck u't.
R (i bakgr.) ... ja vet inte ... va gång du mener.
25 A Ja men ja minn's när uncle8
jeck mä'. Ja, dem hadde en', pe'/,3
den var, pap'pe'r tror ja, pap'pers-pe/, dä var, dä var li'kt en vate-pe/
men dä var pap'per. Ja ve't-int håcken had'de den. Å då', uncle P.,
uncle 0. W. jeck int å plåc'ka, kru'sbär. Å mam`ma hadde ess" plå&ka
mä henne. Å då', vakta han klå&kan, å vi hadde alleho'p hadde en
30
pe'l, å vi sk(ull)-plå&ka i den'. Å när han sa' va ti dä var så skulle vi
kånima, teba'ks te han' å to'ma i den där pap'perspeln, allehopa, så
pe'ln vart ful'1. Å när vi jeck å plåcka me'r då så, la han u't, gräs'-strå ln
unner hatt'n sin. Å då när vi alleho'p kåm å hadde kaf'fe kunna vi, dra
u't en, grä'sstrå,' å den som feck länesta feck n-där pe'ln mä, kru'sbär i.
<R i bakgr. Dä minns int jag alls.> Minn's (du) inte? 0', ja', ja minn's
1 Jfr

eng. maybe they did.
Pret. visste (av veta) har i sv. dial. ibland betyd. 'minnas, komma ihåg', t. ex.
»då visste jag [att] vi hade en hund med» 'jag minns att...' ULMA, Dalmålsordb.
veta v. bet. 3. "Ja vet aldre åv att vi ..." 'jag minns inte att'. Hbo. ULMA bd
1489. Jfr ovan s. 16 not 8, s. 26 not 6a, s. 40 not 1.
Sv. Röd-ok [ro'cloik], eng. Red Oak, skogsparti väster om Bishop Hill.
4 Jfr eng. they took cattle there.
5 Jfr eng. much more.
2
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barna). Och ibland var det ved, ibland så hade vi något ved, som pappa
hade lagt upp, som vi brände.
H Gick han i skogen och högg ved då?
A Nej, vi hade så många träd hemma här, tänker jag, så han sågade väl
upp några träd som han tog ner (fällde). Jag tror inte att de gick till
5
skogen, kanske de gjorde det innan jag visste något (före mitt minne),
men jag vet inte.
H Det var någon som sade att de hade andelar i Röd-ok-skogen?
A 0 yes, andra folk (people personer) brukade gå där, och de hade land
(land markområden) där, så de gick dit och tog ner träd och körde hem
dem. Och så, om de hade land där, så kunde de, farmarna" — så tog de
lo
dit kräk (kreatur) varje höst. No, inte på hösten, var det <R våren> på
våren! Första maj fick de gå till skogen med kräk. <Ja.> Och då hade de
dem där hela sommaren, till september, tror jag det var, och då måste de
ta hem dem ur skogen.
15 ii Var det sådana kräk som inte mjölkade?
A Ja, uh-huh. Många gånger har de kalvat ute i skogen där, så när de tog
hem dem, hade de många fler (kräk) än dem som de tog ut dit. <Ja.> —
Ja och ibland va-, vi gick och plockade blommor (rosor) också, vi gick
inte ensamma förståss men—. Och då, jag vet inte, var det i July (juli)?
Vi gick och plockade krusbär? <R i bakgr. June.> June, was it June?
20
<Ja, krusbär.> 0, sextonde juni, ja. Ja, hela Big Johns familj gick, små
och allihop. <På en' gång?> Ja, på en söndagseftermiddag var det, var
det inte det? På en söndagseftermiddag? Vi tog kaffe med och gick ut.
R (i bakgr.) ... jag vet inte ... vilken gång du menar.
25 A Ja men jag minns när uncle 011e gick med. Ja de hade en pel (pail hink),
av papper, tror jag, pappers-pel, det var likt en vatten-pel men det var
papper. Jag vet inte vem som hade den (med sig). Och uncle Pi-, uncle
0. W. gick inte och plockade krusbär. Mamma hade oss att (lät oss)
plocka (tillsammans) med henne. Och han vaktade (watched höll ett öga
på) klockan. Vi allihop hade en (varsin) liten pel, och vi skulle plocka i
30
den. När han sade vad tid det var (what time it was hur mycket klockan
var), så skulle vi komma tillbaks till honom och tömma i den där pappers-pelen allihop, så att pelen vart full. När vi gick och plockade mer,
lade han ut grässtrån under sin hatt. När vi allihop kom för att dricka
(hade had) kaffe, kunde vi dra ut ett grässtrå, och den som fick längsta
Dial. ro' er 'blommor'. Rz 540a, Gotl. Ordb. 771b, Danell 329a, Isberg 259a.
Sv. familj har i ä. sv. även formen familia. SAOB familj.
Ovisst om ordet har sv. eller eng. uttal.
Snarast sv. uttal. Vokalen är dock möjligen svagt diftongerad. Se Kommentar.
" Jfr eng. have him come here (Cell. Diet. have 7, 555a) och Ordb. Dal, hava, betyd. 8
'förmå': »jag har haft honom till det».
n Troligen pl. av farm. Pl. av farmare borde heta farmrane.
6
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dä'! Uh-huh. Då va'r nån', som feck dä lång'esta strå' då, som feck
n-där pe'ln så —. Å mam‘ma lära, manima, sa vi lära plAc‘ka å jällpa
hen'ne ser du. Iblann' hadde vi en litn pe'l som vi plåc'ka i annars hadde
vi fö'rklä höpknultn (i), så att dä va'r jussem en fic‘ka, å la in' kru'sbär(e)na. Å', va vass' dem var! Iblann' var-rem sto'r å fi'n å iblann'
var-rem litn.1 Å då när vi kåm hem' då lär(a) vi sitta å nub‘ba2 dä dä'r,
små:e å aPlehop, så då' skulle hon köka kru'sbärsmos. <Ja.> <R Å paj'.>
Å paj'. No, ja minn's hit att vi hadde pa'j, ja' ja tän'ker vi jörde,3
missis Bo'man jorde, kru'sbärspajl . Uh-huh. <Krusbärsmose ....> Ja dä
va gett'. Ja dä va gett'. Mam‘ma bruka, lägga in' mycke såe'ker å då',
tög hon' — cornstarch, å jorde tjåc'kt, liksom krä'm <Ja.> Då var gett'.

H Jo, sjänte. Du sa att där åt ni på såmmarn.
A 0' yes. Vi hadde bo'l, stolar å, dis'ker å allting å skå'p, så vi jeck u't
där å å't. Å hon' jeck u't å köka, å då fhiger ser du! Dä var myc'ke
15
fhiger så vi hadde, behölva-nt ha' dem i hu'se då. Så då jorde hon re'n
hu'se4 å, på sem‘marn när dä var, hett' så var ä, bekvä'mt5 i hu'se så vi
jeck in di't å vila då, efter vi hadde mid'da6 å, ka‘rane [kce -] kunn(a)
gå in å lig'ga å, på gölve å, å dä var, sjön't (jåsontr inne dä'r. <Ja.>

H (till R) Hadde ni likadant å? <No.>
hadde inge sjän'te.
A Dem hadd-ett sto'rt tjök. <Ja.> Ja dem hadd-ett tvätt'huls.8 Vi hadd-int
nån tvätt'hu's, bara balk i sjän'te.
H Du såg sjän'te där hos Doris (och Richard), det var nånting liknande då?
A Ja'a, men vå‘rat var myc'ke (mer) stör're. <Var det?> 0' ja, myc'ke
25
stör're. Ballrumlme på vå‘ran sjän'te var nä'rapå
som hela Doris'
å Rollie's sjän'te. <Aj då!> Uh-huh. Å ja vi' hadde, vi' hadde rum' för en
soffa, i sjän'te, vi hadd-ett skå'p inåm de'rn å, vi hadd-en serfa, på en'
sida,6 dä va brett no'g så vi hadde rum' för bo'rde åc'kså. Å då hadde vi,
målige stötar, sto'rt börd! Å då på en' sid(a), hadde hon en ett lång't
30
bo'rd som hon ar'beta, på, å hadde,
dc:nano," å vi' tvätta dis'ker
där å all't. Å då ha-, men vi lä'ra bä`ra vatt'n, <Ja.> in'," alltjämt. Å, då
20 R (i bakgr.)

1 Korrekt

dial.
Ej känt i Hbo. Jfr no. dial. nubba Ross 550a, nuppa Aa 542b, jfr även Torp 464b
nuppa, SAOB noppa.
Jfr eng. 1 think we did.
4 Dial. har ej normalt hus i denna betyd. Trol, från eng. howse. Motsatsen till sommarstugan (brystun) är i dial. (stora) ON, byggningen o. dyl.
5 Ej dial. Oversättn. av eng. eomfortable? Jfr obekväm ovan.

Hälsingemål i Amerika 49
(strået) fick den där stora pelen (the pail). <R i bakgr. det minns inte jag
alls.> Minns du inte? 0, ja, jag minns det, uh-huh. Det var någon som
drog det längsta strået då som fick den där pelen. Mamma måste —
mamma sade att vi måste plocka och hjälpa henne, ser du. Ibland hade
vi en liten pol som vi plockade i; annars hade vi förklädet hopknutet,
så att det var (was blev?) liksom en ficka och lade i (in) krusbären. Å,
vad vassa de var! Ibland var de stora och fina, och ibland var de små
5
(liten). Och när vi kom hem måste vi sitta och nubba (noppa) de där,
små och allihop; då skulle hon koka krusbärsmos. <Ja.> <R och paj!>
Och paj. No, jag minns inte att vi hade paj, ja, jag tänker att vi gjorde
(paj); Mrs Bowman gjorde krusbärspaj. Uh-huh. <Krusbärsmos?> Ja
det
var gott. Ja det var gott. Mamma brukade lägga i (in) mycket socker,
lo
och då tog hon cornstarch (majsstärkelse) och gjorde det tjockt, liksom
kräm. <Ja.> Det var gott.
H Ja, sjänte (shanty). Du sade att ni åt där på sommarn.
A 0 yes. Vi hade bord, stolar och diskar (dishes tallrikar) och allting och
skåp, så vi gick ut där och åt. Och hon (mamma) gick ut där och kokade
(cooked lagade mat), och då (så mycket) flugor, ser du! Det var mycket
flugor (i sjänte), så vi behövde inte ha dem i huset (boningshuset). Så
15
hon gjorde ren huset då. På sommaren, när det var hett (hot varmt), så
var det bekvämt (comfortable?) i huset, så vi gick in dit och vilade då,
sedan (efter) vi haft (had ätit) middag. Och karlarna kunde gå in och
ligga på golvet (i huset); det var skönt därinne.
H (till R) Hade ni likadant också? <No.>
20 R (i bakgr.) Vi hade inget sjänte (shanty).
A De hade ett stort kök. <Ja.> Ja de hade ett tvätthus (washhouse tvättstuga). Vi hade inte något tvätthus, bara (rummet) bak i sjänte.
II Du såg sjänte där hos Doris (och Richard), det var något liknande då?
A Ja, men vårt var mycket, mycket större. <Var det?> 0 ja, mycket större.
Bakrummet (the back room) i vår sjänte var närapå så stort som Doris'
25
och Rollie's sjänte. <Oj då!> Uh-huh,. 0 ja vi hade rum för en soffa i
sjänte, vi hade ett skåp innanför dörren, och vi hade soffan på en sida,
och (där) var det brett nog, så vi hade rum för bordet också. Vi hade
många stolar och stort bord! Och på en sida hade hon ett långt bord
som hon arbetade på och där hon hade sina olika saker (delar), och där
30
tvättade vi disker (dishes vanl. bordsporslin, tallrikar) och annat. Men

Jfr eng. alter we hael dinner. I dial. snarast: »etter senn vi hadde äti micr da» el. likn.
Tillfälligt uttal av ett ovant ord?
8 Jfr eng. washhouse. I dial. i regel brystu, el. tvättstuga.
Dial. sisa.
10 Dial. del 'sak, ting'. Ym'se de'lar 'olika saker'.
11 Eng. ordföljd.
4 — 772402 Sv. Landsmål 1977
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hadde, va stå'ven på en' än‘na, då på, på sjänke <Ja.>, å, ve kerske'n
[bi tst§' n]. Å då, kersi te'n jeck int än‘na ne'r te gerve, dä var, ett skå'p
unner kerske'n. Då hadde vi, kaffekva'rna å-å kar febur'ken bakom,
bakom, stå'vpil pan. <Ja.> Å vi hadde, stry'kjairn [-ja'n], i den skå'pe å,
å vi hadde, nåre, sa'ker som vi, bruka te, ro'ra i grykene, sje'er å, sto're
sje'er å-å potalisstam'penl å såna där delar, på hylla2 bakom stå'ven.

H Då var bra dä där förståss. Kararna såm var ute på såmmarn drog mä
så en massa lort in!
A Ja vi hadde tvätt'ställining3 utom de'rn. Ba'k-. Då va två'-, dä va två'
10 de'rer på balanI nan på, sjänke. Å en' var på ös'tsi'dan å vi hadde,
jussem en bro', lite bro', litn bro' där, så vi hadde, tvätt'ställ ining där så
dem jeck di't å, tvätt'a så innan dem kåm in'.
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H Då behövde dåm inte dra in lort i själva huse. <Nej, Uh-h,uh.> Å fritt
från fluger!
A Ja flu`ger hadde vi i sjänke! (skratt.) 0 my' va vi bruka fo'sa flu‘ger!
Mam`ma hadde, hadde gardi'ner som hon, drog ne'r över fön'stre, å då
täppte hon ijen' de'rene å allting. »Kåm' nu» (sa) hon. Hon jo-, jo Irde
flu`gferisare åv gamle, curtain shades, gardi'ner som vi dro'g åpp å ne'r
de där gro'ne, <Ja.> så vi lära gå' å järpa-na fo'sa flu‘ger. Då lära vi täpp
ijen' de'rene senn så vi feck int nå mer flu‘ger in'.4 <Nej.> Å pap`pa
jorde en-en flu`g- trap. Va är en trap? <Te fånga —> Ja, uh-huh, te få'
flu`ger i, å då', dä va'r, jort åv nä't, å då va'r ä, så vi kunna öpp`na den i
tep'pen. Men, vi sätke un'ner då, dä var jussem en, en — <... en ypp`na
där> a funnel. What do you Gall a funnel? <Tunnel.> Ja en tun'nel i'ni',
<eller tratt> å då var ä, tratt', åv, å dä var hel i tep'pen ser ni. Å då var
ä, nä't ikring all't, som var tä't [ta't]6 å ett lock' eppå'. Å då sätte vi ett
fa't unner mä, em dä var sec'ker å-å nånting sött' eller som dro'g flu'ger.
0 my! va n-dä'r, vart full åv flu'ger! Va'r [-a-] da'g. Vi lära to`ma dem
närapå va'r [-a-] da'g. Då tömde vi, hekvatt in på den <Ja.>, å jorde
alle flu‘gene å tömde u't dem. <Ja.> Å hö'nsene bruka äta åpp, dö`e
flu`gene! (skratt.) <Då va kalasmat!> Ja dä var kala'sma lt åt flu‘gene!
[menar hönsen!] Å då när dä vart kan, på hös'tn, så ta'ke på på'rttjen, på bro'n,6 var rik'tet svart' mä flu'ger, då bruka mam'ma ta
kvas'tn å, å sopa riktet hå'rt i ta'ke på bro'n, å hon feck, söpsjyf ifeln
riktet full' åv flu‘ger. <Åj då!> Ja tyck'er vi hadde så många flu`ger
föru't så. Ja tro'r-nt vi ha'r så mång‘e nu'. <Nej.> Vi ha'r int nå flu'ger
Dial. [po`k.staimpan].
Ä. dial. hill f., bsg.
i dial.
4 Jfr eng. any more 'lies in.
6 Tät, med långt ä, är trol. felsägn. Formen kan dock vara hämtad från nordligare
dialekter. Se Hedblom 1948: 47.
6 Dial. bro yttertrappa, förstukvist. Rz 54b, Ordb. Dal I:195a, We I: 79a, SAOB bro, 5.
3 Så
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vi måste alltid bära in vatten. Och då var ståven (the stove spisen) på
ena ändan av sjänte, vid skorstenen. Och skorstenen gick inte ända ner
till golvet; det var ett skåp under skorstenen. Vi hade kaffekvarnen och
kaffeburken bakom ståvpipan (the stove pipe skorstensröret, av plåt).
<Ja.> Och vi hade strykjärn i skåpet, och vi hade (där) några saker (red5
skap) som vi brukade till att röra i grytorna, skedar, stora skedar och
potatisstampen och sådana där saker (delar), på hyllan bakom stäven.
H Det var bra det där förståss. Karlarna som var ute på arbete på sommarn, drog med sig en massa lort in!
A Ja vi hade tvättställning (anordning, bänk, för tvättning) utanför
lo dörren. Det var två dörrar på bakändan av shanty. En var på östra
sidan, och vi hade liksom en bro, en liten bro (brygga, golv, gång av
bräder), där vi hade tvättställningen, så de gick dit och tvättade sig
innan de kom in.
H Då behövde de inte dra in lort i själva huset. <Nej, uh-huh.> Och fritt
från flugor!
15 A Fluger hade vii sjänte (skratt)! 0 my! vad vi brukade fösa (jaga) flugor!
Mamma hade gardiner som hon drog ner över fönstret, och så täppte
(stängde) hon igen dörrarna och allting. »Kom nu!» sade hon. Hon
gjorde flugfösare av gamla curtain sh,ades (rullgardiner), gardiner som vi
drog upp och ner, de där gröna. <Ja.> Vi måste gå och hjälpa henne att
fösa flugor. Då måste vi stänga (täppa) igen dörrarna, och sedan (efter
20
att vi jagat flugor) så fick vi inte in några fler flugor. <Nej.> Och pappa
gjorde en flug-trap. Vad är (is heter) en trap (på svenska)? <Att fånga —>
Ja, uh-huh, att få flugor i då. Den var gjord av nät, och så, att vi kunde
öppna den i toppen (the top upptill). Vi satte (lockbete) under (den); den
var gjord liksom en — <... en öppning där då> a tunnel. What do you
call a funnel? <Tunnel?> Ja en tunnel <eller tratt> (uppochnervänd)
tratt och det var hål i toppen, ser ni. Och det var nät kring allt, och det
25
var tätt, och det var ett lock ovanpå. Och då satte vi ett fat under med
— om det var socker eller någonting sött (eller annat) som drog flugor
dit. 0 my! vad den där vart full av flugor! Varje dag! Vi måste tömma
dem (flugtrattarna) närapå varje dag. Då tömde vi hetvatten på den
<Ja.> och gjorde (hade) ihjäl alla flugorna och tömde ur dem. <Ja.>
Hönsen brukade äta upp de döda flugorna! (skratt.) <Det var kalasmat!>
30
Ja det var kalasmat åt flugorna (felsägn., menar hönsen). När det vart
kallt på hösten, så att taket på pårtchen (the porch förstukvisten, yttertrappan, verandan), på bron (förstutrappan) vart riktigt svart av flugor, då brukade mamma ta kvasten och sopa riktigt hårt i taket på bron,
och hon fick sopskyffeln riktigt full av flugor. <Oj då!> Jag tycker vi
35
hade så många flugor förut. Jag tror inte vi har så många nu. <Nej.>
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så, iblaian' har vi nå‘re ini hu'se, men vi har hit nå fhiger (likt) vi bruka
ha' länee senn'.1
H När hon sopa take fick hon väl må nån »der'gva lgel»?
A 0' ja, der'gvalge1.2 (skrattande) Tänk ändå! Hon bruka ha la‘tpi lger3
i, ta'ke sa hon iblannl <Ja.> Där var hennes la‘tpi lger, vi lära ta' å so`pa
ne'r dem'.
H Var det sånt såm spindlarna —?
A Ja, å dom hänede, änna ne'r. Dem vag‘ga då i ta'ke, änna ne'r, å då sa
hon vi' var la`tpil gene ser ni sa hon. Vi lära gå å sopa ne'r dem då. Vi
10
var hennes la‘tpil ger å dem häng‘de i ta'ke (skrattar).
II Sa hon »dergar» åm spindlar, minns du dä?
A Der'gar. Vi hadde der‘gvalgel. <J i bakgr.
used to catch flugor i en
flaska.> Ja, ja tro'r pap`pa hadde nånting sån't å en gång'. En, nån, en
flas'ka. Men dä var-ute sto'rt nog. Vi hadde mer flu'ger än (dä) jeck i-n
15
flas‘ka! (Skrattar.) <Ja.> Å då hadde vi en', en', dä va'-nt en brunn', va
kalla ni, som, va'r, grä'ven4 å plas'tra, in-i'? Cistern, va var dä? Renglvattsbrunn'. <Ja.> Ja dä var rätt' dä(r) på bro'n <Ja.> å dä var lock'
på`sä(tt). Å då had‘de, dä va'r, liksom en tun‘na, på top'pen, så dä var
ve'. Å dä sätte dem i sprkar i dä, å då hadde hon, pelar å, å-å gry`ter
20
å var ä va'r, på et re'p, å då så hini ka hon ne'r dä i-i, rengIvattsbrunn',
å vi fass`na re'pe då på, på spikane ikring' toppen på brunn'. Å dä var
relrigerator! <Ja.> (denne) da‘gar.5 Å då minns ja, dem bruka ha, grarinas
gubl ben, å nån kåm å sjacl ka ho', ha yra. Å dä var så hett' på seml marn,
my! dä var hett'! Å vi' hadde-nte hålvattn6 i våran brunn', dä var,
25
jussem saf't, vatt'n så, som vi kunna tvät‘ta i å dä va'-nte, vart en
skum' på mä så‘pa, dä va —. Så, fen° tyckte-nt-em' dä nå bra', å dem
drack' så mycke vatt'n, dem, jussem vart lite sju'k åv dä. Så mam`ma
bruka, jo`ra, ä-h, hunimeldricl ka <Ja.> på sem‘marn. Å då', hadde hon
dem, hadde hon dem i en ker'g å, å hissa ner dem i i den här brunn'.
30
Å då, iblann', så, vart-ä reneväl er å, å så att dem kunna-nt hell på' i,
la-, mä7 ve'te å all'ting så; dem lå'g fl där ... tänker ja (skrattar), å
kur‘kane8 flo'g å'v (skrattar). Ja minn's, minns att vi, feck, feck sånt
där hum‘meldricka i brunn'.
H Hummeldricka, koka hon dä då?
35 A Ja hon ko'ka åv humla, uh-huh å hadde, dä va fl jäs't i å, ja, å nån, för
dä ku'rken flo'g å'v när ä vart gam'malt <Jo‘rd-den?> An‘nars var ä
5

1 Ä. dial. lång`e-senn I (utan föreg. för).

Wbg 10b, Rz 108a. Jfr SAOB dvärg H.
OII1 latpigor 'spindelnät' se Kommentar, Ordförråd.
4 Dial. gräva starkt verb.
6 Jfr eng. in those dags.
6 StSV. hårdvatten. Obs. sammansättn. enl. nordsvenskt bruk.
2
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Vi har inte några flugor (numera), ibland har vi några ini huset, men vi
har inte några flugor såsom som (likt like) vi brukade ha för länge sedan.
11 När hon sopade taket fick hon väl med någon »dörgvagel» (spindelnät)
också?
A 0-ja, dörgvagel (skrattande). Tänk ändå! Hon brukade ha latpigor i
taket, sade hon ibland! <Ja.> Det (spindelnäten) var hennes latpigor; vi
5
måste ta och sopa ner dem.
H Var det sådant som spindlarna —?
A Ja, och de hängde ända ner. De vaggade (vajade) i taket ända ner, och
då sade hon att det var vi som var latpigorna. Vi måste då gå och sopa
ner dem. Vi var hennes latpigor och de hängde i taket! (skrattar).
in
H Sade hon »dörgar» om spindlar, minns du det?
A Dörgar. Vi hade dörgvagel. <J i bakgr. used to eatch flugor i en flaska.>
Jag tror att pappa hade något sådant en gång. En flaska. Men den var
inte stor nog. Vi hade mer flugor än som gick i en flaska! (Skrattar.) Och
då (på den tiden) hade vi en — det var inte en brunn — vad kallade
15
ni en som var grävd och plastrad (plastered rappad, beklädd) inuti?
Cistern, vad var det? Regnvattensbrunn. <Ja.> Ja det var rätt (right
alldeles, strax) där vid bron (yttertrappan), <Ja.> och det var lock påsatt
(på den). Det var liksom en tunna på toppen (the top upptill) så det var
av trä (ved). De satte i spikar i den, och så hade hon pelar (paus ämbar)
och grytor, och vad det var, på ett rep, och så hissade (hinkade) hon
20
ner dem i regnvattensbrunnen, och vi fastnade (fastened fäste) repet på
spikarna kring toppen (the top) av brunnen. Och det var refrigerator
(kylskåp) på den tiden! Jag minns att de brukade ha grannas gubben
och någon (som) kom och sjackade (shocked skylade) hö, (nej) havre.
Och det var så hett (hot varmt) på sommaren, my! det var hett! Och vi
hade inte hårdvatten i vår brunn, det var liksom saft (soft mjukt) vatten
25
som vi kunde tvätta i (men inte dricka), och det vart ett skum på det,
(som) med såpa. Så folket tyckte inte bra om det, och de drack så
mycket vatten; de blev liksom lite sjuka av det. Så mamma brukade göra
hummeldricka på sommaren. <Ja.> Och då hade hon dem (flaskorna) i
en korg och hissade ner dem i den här brunnen. Ibland vart det regn30
väder, så att de inte kunde hålla på med vete och allt annat. Då låg de
väl där, tänker jag, (flaskorna låg för länge kvar i brunnen; skrattar)
och korkarna flög av! Jag minns att vi fick sådant där hummeldricka
(i vattnet) i brunnen.
H Hummeldricka, kokade hon det?
35 A Ja hon kokade (lagade, bryggde) av humle, uh-huh, och hade jäst i, och
det var därför som korken flög av när det varit gammalt. <Gjorde den?>
7

8

Dial. [(2)-la-Mce] 'tillsammans med'.
Dial. kurk. Jfr SAOB kork. Envall 1930: 234f.
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sött', jussem sött' tror ja. Ja tyckt int em' dä, husj'! <Ja.> Ja dä var, dä
var (ryslet) bes'kt [beskt], ja.
II Minns du åm ni plantera humla?
A Nä-ej, va feck dem humla? Efter fen'sen nån gå-, nån plass' tänker ja
5
dä väx'te. <R i bakgr.
Va'r-ä?> Vä'-nerst [va'nsi,s]?' <R i bakgr. on,
the garden fence.> 0 va'r- ä? Ja har en henima, men dä ä inte (skrattar).
<R ... har då planta nu(?)> Hadde hon? Ja ha'-nte plan'ta2 dem (ä)
hem‘ma men dä ha(r) kåmme åp'p men nu ve't-nt (ja) var ä ä'r. Dä ä
näm'ma3 äp'pelträ' (skrattar). Hör du ja lärer (då) plåöka dä (em) vi
lo ska ha nå humla. Ja villa fösöka jöra hum‘meldricka en' gång; in'te
dä ja vill' dricka dä men ja unnra(r) em ja kun'na. <Ja.> För ä va'r,
när hon sty'rde riletet mä dä så vart' ä så kla'rt-å, å fin't så. <Ja.> Ja ve't
nån som kan jöra dä', å dä är, (...) Ja'kebsen. Men vi bruka ha' en, ha'
en, stör, stönburr k, bakom stå'ven, så dä jä'ste, å då', skumma hon å'v
dä va'r da'g [va' -cidg], å-å då sila hon dä, å sätt dä4 i flas'ker.
1 Hbo [va'ne,st]. [a] och [tt] växlar i dial,
Väl av eng. plant v. Jfr dock bl. a. VII 702 b och SAOB planta v.
Dial. nämma prep. 'nära'. Rz 477a. Jfr SAOB nära 1:b (N 1080).
4 Jfr eng. put it.
2

3
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Annars var det (drickat) sött, liksom sött, tror jag. Jag tyckte inte om
det, husch! <Ja.> Ja, det var rysligt beskt.
H Minns du om ni planterade humle?
A Nej, var fick de humle? Efter fensen (the fence staketet), på någon plats,
tänker jag att det växte. <R i bakgr. ...> Var det? Var någonstans?
5
<R i bakgr. on the garden fena.> 0 var det? Jag har en (humleplanta)
hemma, men det är inte (skrattar). <R ... har då planta nu(?).> Hade
hon? Jag har inte planterat dem (humlestockarna) hemma, det har
kommit upp (av sig självt), men nu vet jag inte var det är. Det är nära
äppelträdet (skrattar). Hör du, jag måste plocka det om vi ska få (ha)
lo
något humle. Jag ville försöka att göra hummeldricka någon (en) gång.
Inte för att jag vill dricka det, men jag undrar om jag kan (kunde). <Ja.>
För det var — när hon (mamma) styrde (höll på) riktigt (som bäst) med
det där (drickat), så blev det så klart och fint så. Jag vet någon som kan
göra det (nu), och det är (...) Jacobson. Men vi brukade ha en stor sten15
burk (keramik-) bakom ståven (the stove spisen) så det jäste (bra), och
då skummade hon av det varje dag och silade det och satte (hällde upp)
det i flaskor.
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Kommentar
Det sydhälsingska folkmål, väsentligen hanebomål (Bibo), som möter oss i
Bishop Hill i tvillingsystrarnas svenska talspråk tillhör utan tvekan de i
andra och tredje emigrantgenerationerna bäst bevarade nord- och mellansvenska dialekter som utgivaren träffat på i Svensk-Amerika. Icke desto
mindre framstår detta mål, i jämförelse med den äldre dialekten i ursprungsbygden i Sverige, som ett språk i upplösning. Den nedbrytning och omformning som det sedan mer än ett århundrade utsatts för har framkallats
av samma faktorer som med olika styrka alltid verkat i Svensk-Amerika:
standardsvenskan och den amerikanska engelskan. Förändringarna har
smugit sig in på språkets alla områden, fonetiska, morfologiska, syntaktiska,
lexikaliska och stilistiska. Ibland är dessa förändringar medvetna för den
talande, ibland inte. Talrika exempel på det förra finns i ovanstående utskrift i form av talarens egna avbrott, tveksamhetspauser, upprepningar
och korrigeringar. Tvekan och osäkerhet har givetvis sin grund också däri
att svenskan inte längre är i dagligt bruk som familjespråk. Även talsituation
och samtalsämne har sin givna betydelse. Tveksamheten blir mindre och
den gamla dialekten dominerar när talaren blir ivrig att berätta barndomsminnen o. likn.
Kommentaren avser att mot bakgrunden av kortfattade upplysningar
om några viktigare drag i ursprungsdialekten i dess äldre form belysa de
överensstämmelser och avvikelser som talarens språk uppvisar, och som
kan vara av betydelse för tolkningen av texten ur olika forskares synpunkter. Viktigast har det synts vara att fästa uppmärksamheten på sådana
karakteristika som ej lätteligen observeras av den som inte är förtrogen
med folkmålen i sydöstra Hälsingland. Att denna kommentar ingalunda
avser att lämna någon utförligare redogörelse för ursprungsdialektens
grammatik och inte heller någon närmare beskrivning eller analys av tvåspråkighetsproblemen torde knappast behöva framhållas. Beträffande den
amerikasvenska tvåspråkigheten i allmänhet hänvisas till Nils Hasselmos
bok Amerikasvenska (1974). Utgivaren har också velat ge den utomstående
läsaren en uppfattning om vilka äldre drag i talarens språk det är som tillsammans åstadkommer det allmänna intryck av gammaldags äkthet som
hennes tal — alla förändringar till trots — gjort på de äldre dialekttalande
personer i södra Hälsingland som vid upprepade tillfällen lyssnat på ljudbandet. Kommentaren avser vidare att ge en sammanfattning av några av
de fakta som ovan behandlats i noterna och översättningstexten. En del
upprepningar har därvid inte kunnat undvikas.
Utgivarens egen kännedom om ursprungsdialekten i Sverige grundar sig
på erfarenhet från undersökningsresor i Hälsingland alltsedan mitten av
1930-talet, på upprepade besök i Hanebo sn åren 1974-77 för kontroll av
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föreliggande text, på uppteckningar, grammofonskivor och ljudband i
ULMA samt på hans egen, närstående, dialekt från östra Gästrikland.
De exempelord som inte återfinns i texten ovan är hämtade ur den här ej
publicerade delen av samtalet eller ur övriga inspelningar av tvillingsystrarnas talspråk.
Accent och kvantitet
Till det omedelbara intrycket av genuin, äldre dialekt bidrar i hög grad
bibehållandet i det stora hela av sydhälsingskans ord- och satsaccent,
tryckfördelning, tonalitet och rytm. Likaså av dialektens från standardsvenskan avvikande kvantitetsförhållanden. (Med sydhälsingska avses här
främst målen i Hanebo, Segersta, Skogs, Mo och Söderala socknar.)
I fråga om accenten kan noteras att akut, mot bruket i standardsvenskan i
Mellansverige men i enlighet med accentuering i norrländska mål, förekommer i namn av typen Erickson och Halvarson. I Amerika stämde detta
med engelsk accentuering. Med målen i socknarna i sydöstra Hälsingland
och östra Gästrikland (här betecknade »dial.») överensstämmer också bruket
av gravis ifall av typen ta'!-åm [ta'-om'] 'omtala, berätta'.
Liksom i Hälsingland, Gästrikland m. fl. landskap är vokalen lång i
ord som e'l 'eld', cle'r 'dörr', re'm 'rem', sno'n 'snön', so`ma 'sy', to'm 'tom',
?da '90', m. fl. (Se Hesselman 1905: 20, Envall 1930: 119 ff.)
Äldre lång vokal förkortas i regel framför vissa konsonantgrupper i fall
som fin't 'fint', grön't 'grönt', ren't 'rent', bMs`te, qås't, fös`te 'föste', tjöt' te
'köpte', lene, åle`te, åk't m. fl. (Jfr Envall 1930: 123.)
Såsom i dial. förkortas vokalen och förlängas konsonanten i sammanställningar som mei-s'sä [mce' -se] 'med sig', på-s'sä 'på sig', si-n'ne 'ser ni'
o. likn.
Dial:s långa o i do`ter 'dotter' behålles (K7: 2).
Dial:s övver 'över', med kort, öppen vokal, växlar i texten med stsv. o'ver
såsom i yngre språkbruk i Häls. och Gästr. (Se härom Envall 1930: 260,
266 med litt.)
Vokaler
I talarens språk behålles i stort sett sydhälsingskans vokalkvaliteter.
Följande må noteras.
a Långt a har i regel kvaliteten [a] i t. ex. da'g, ha`vra 'havre', va'r (pret.
av vara). I några fall har långt a den öppnare kvaliteten [a], ex. ja'rn
'järn' (ä. dial. [jr]), Uran() 'karlarna', va'r 'varje', våra (inf. och
subst.), ta våra på. övergår ibland till ä [skgr] 'skall'.
Korta växlar i uttalet mellan [a] och [a], ex. tvart 'tvärt'. Försvenskade
lånord följer dialekten, ex. sjaelca 'skyla (havre)' [5åka].
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Långt e uttalas [e]; ex. e'l 'eld'. Kort e har dialektens öppnare uttal [a].
Det är oftast så öppet att det sammanfaller med kort ä (se nedan. Jfr
Envall 1930: 163). Någon gång kan kort e ha sluten artikulation, [besk]
'besk'. (Jfr Hq besk.)
Kort i får, liksom i dial., öppnare uttal, som i vissa fall går vidare till e:
feck 'fick', jeck 'gick'. Med långt i substitueras den eng. diftongen ai i
sli`da v. 'åka skridskor (slide)'. Detta enligt mönstret eng. bite: sv. bita,
eng. line: sv. lina, eng. side: sv. sida.
FIanebomålets och andra hälsingedialekters långa u är s. k. bergslags-u
[ut] och bibehålles i regel: bru‘ka, ful hu' 8, sju' k, u't. Utbytes ibland mot
stsv. u [hus, fku‘ga]. Tal:s korta u uppvisar ofta den i dialekterna i
nedre Norrland i vissa förbindelser vanliga kvaliteten [u], ibland nära
y, ex. hunn 'hund', luk'ta, tum' la, ull. (Se Hesselman 1905: 9, Bogren
1921: 66 ff.) I hup5a 'hoppa' följer tal. ej Hbo, som har [o], utan granndialekterna i öster och söder som har u (liksom i regel Dalarna).
y Dialektens vokal behålls i bl. a. mys‘sa 'mössa'.
Standardsvenskans mer eller mindre öppna, långa ä-vokal [e] i ord
som bräda, kläder, träd, äta, motsvaras i systrarnas tal i regel av ett
öppet e [a, bra'da, tref] etc. Detta är inte normalt för det äldre målet i
centralbygden i Hanebo, men man uppger där att folket i de södra
skogsbyarna i socknen, »Finnskogen», förr »talade på e». Att man inom
systrarnas släkt i Bishop Hill var medveten om denna vokalkvalitet
visar den i texten citerade ordleken: »gul lera, svart lera, grå lera och
katolska lera» (s. 18. Jfr Wessen 1970: 35). — Hit hör även läka v. 'vara
läck' [leka]. (Jfr SAOB läcka v.)
Långt ä kan ibland substitueras med vokal från ett fonetiskt och semantiskt närstående eng. ord: släde uttalas med diftongen ei (s. 30)
omväxlande med ä [e, a]. Dessa varianter kan ofta vara svåra att urskilja vid avlyssningen. Motsvarande gäller eng. pail 'hink' och sketa
(eng. skate) 'åka skridsko', där uttalslatituden sträcker sig från klar
diftong till e. Det bör emellertid erinras om att diftongen i den engelska
som talas i Mellanvästern i regel är rätt svag, ibland på gränsen till e.
Kort ä sammanfaller med e liksom i östta Mellansverige, typen fem,
häst etc. Se även under e och e.
ö Långt ö har behållit ursprungsdialektens slutna kvalitet [0], ex. ho‘rde,
jo`ra 'göra', sno're, so'r 'söder', to`ma 'tömma'. Samma slutna ö har tal.
i regel i supinum varit, vo're. Ibland är kvaliteten något öppnare.
Hanebo har numera normalt [va‘ra], både i starkton och svagtonigt, i
löpande tal. Det uppges dock att man tidigare haft det slutnare uttalet
»Uti-byg'da» (trakten av Kilafors och Lilltjära). Det bör observeras att
en avsevärd variation i uttalet av supinum varit förekommer både i
Mellansverige och södra Norrland. (Se Bucht 1924: 142, 147.)
i
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e Det mycket öppna ö-ljud som är Hanebomålets och de flesta sydnorrländska dialekters motsvarighet till äldre kort o och u har hos tal. i regel
kvaliteten [s] (här betecknat med e), ex. ho'! 'hål', ne'r 'norr', se'va
'sova', te'r 'torr', torv. Det förekommer ofta som reducerad vokal i
ändelser och efterstavelser och i svagton i övrigt, där det varierar i
riktning mot e, ii eller [9], ex. ba'rene 'barnen', de'rene 'dörrarna',
krii'kene 'kreaturen', e‘gene 'ögonen'.
Konsonanter
Såsom i ursprungsdialekterna övergår d till r ifall som reg‘na-rä 'regnade
det', va' -nt-ä-rä 'var det inte det?', va' r-rem 'var de'. Ibland är det snarast ett övergångsljud mellan d och r som tal. artikulerar. Liksom i dial.
faller d mellan vokaler ifall som si' a 'sida'. I nd assimileras d, ex. un'ner
'under'.
g Klusilt g kvarstår i fall som ker'g 'korg', sii‘ga och tär' ga 'skifta färg'.
Här torde dialekten ha stöd av engelskans uttalsregler. Jfr eng. uttal
av Bergstrom, Lindberg etc. Dial:s g behålls också i sva'ge! 'svavel'.
j I svenska ord behålles j, ex. jo‘ra, pej'k, Jann‘-Janni s. Eng. ord och
namn behåller sitt uttal med affrikatan [4] i fall som June, John,
Johnson.
1 L-ljudet är dels dentalt, dels kakuminalt,! [1], fördelat enligt vanliga
sydnorrländska regler. Även kakuminalt 1<ä. rd bibehålles, ex. to‘kts
'tordes', bo'k 'bordet', gå'! 'gård', folare 'fortare'. Även tonlöst 1 uppträder ibland, ex. sidde.
I vissa fall har amerikaengelskt uttal av långt 1, här betecknat 1,
, kväl, kiirta, pärs, är st.
trängt in i svenska ord, ex.
p P>/ såsom i Häls. och Gästr., ex. tjöff te 'köpte', sliiff te 'släppte',
knätt' te 'knäppte'.
r R behåller i de flesta fall sin sydnorrländska kvalitet. Amerikaengelskt
r, här tecknat r, intränger dock ofta i svenska ord och namn, ex. fa'rs,
La'rs, Fer's, Fer' ses 'Fors", varsi'ne, två å'r-senn, jörde, hå'd, ra'rt,
sto'rt, alltså i fall där svenskan har supradental. Det finns även i lågfrekventa svenska ord, ex. moe for. Ett intillstående eng. ord kan också
dra med sig r, ex. en sto'r båj'ler (boiler). Detta uttal av r växlar hos tal.
med det i dial, normala alltså [ban, las] etc. Omvänt visar lånordet kårn
(corn) supradental [kan].
Dialektens -r i skar el. skär 'skall', motsvarande äldre kakuminalt 1
(Levander 1909: 84. Jfr Tiselius 1902: 116), behålles, ex. Hur ,skä'r ä bi'
'hur skall det bli' (Fil 73). Jfr Hbo [ska ut] (Fil 75). Liksom i dial.
reduceras slutljudande -r kraftigt i löpande tal och bortfaller ofta helt.
sje Detta ljud har liksom i hälsingskan den bakre kvaliteten [5] ofta rundad,
ex. [it_t_tk] 'sjuk', [5a‘nte] 'shanty', [iap] 'shop', och i ortnamnet [bil 5op-
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'Bishop Hill'. Men när ortnamnet uppträder i eng. kontext får
det givetvis eng. sje-ljud.
tje I systrarnas tal är t-förslaget betydligt kraftigare än i ursprungsdialekten. Det torde ofta vara identiskt med initialkonsonanten i t. ex.
chicken, ch,alk etc.
S. k. norrländsk lörmjukning, typen rydd' jen 'ryggen', drttje 'dike',
drön' jen 'drängen', vanlig i äldre hälsingska, förekommer bara i enstaka
fall. Detta beror säkerligen på standardsvensk utjämning. Så är även
fallet i den tidigare publicerade nordhälsingska texten (SvLm 1969).
I föreliggande text, liksom annars i amerikasvenskan, är det ofta
svårt att i det löpande talet urskilja om uttalet av ett ljud eller en ljudföljd är svenskt eller engelskt. Vi rör oss här inte med klart avgränsade
artikulationsprodukter utan med kontinua som uppvisar förskjutningar
i olika riktningar. Att t. ex. enbart på auditiv (akustisk) väg avgöra
om det är dial. åv 'av' eller eng. of som hörs från talaren eller om oftast
svagtoniga ord som no 'nej' och uncle 'farbror' uttalas på svenskt eller
amerikaengelskt vis är oftast ogörligt. Här får sammanhanget vägleda.
Motsvarande gäller t. ex. de ovan nämnda namnen E'rickson och
Hal'varson. Det kan också noteras att ett slags »homonymi» eller fonetisk närhet mellan engelska och svenska ord gör att uttalet av t. ex.
sv. barn ibland blir identiskt med eng. uttal av barn 'uthus'.
Slutligen må erinras om att svensk ordböjning och accentuering inte
utgör något hinder för eng. uttal, ex. chores-a (tjära) 'sköta kreaturen
(do the chores)', cut' ter-n 'släden'. (Flera ex. i Hedblom 1977: 60.)
Substantiv
Ursprungsdialektens paradigm behålles i stort sett. Några exempel från
Hanebo:
Maskuliner: hits't, häs'tn, häs`tar, häs`tano
sme' , sme'n, smeer, sme ene
bac`ka (y. bcteke), bac`kon, bac`kar, bac`kano
stega, stegen, ste`gar, stega»,
gar`vare, gar`varn, garerar, garerano
Femininer: do'r, cle'rn (ä. do' ra), do'rer, do'reno
gry`ta, gry`tan, (ä. gry`ta), gry`tor, gry`tono
Neutrer:

be'n, be'ne, be'n, be'nono
trä', trä', trä'n, keine»
drke (ä. drtje), drke, di' ken, drkeno

Tal:s språk ger emellertid många prov på osäkerhet och vacklan. Åtskilliga
gånger rättar hon sig själv ifråga om genus och böjning. En del äldre for-
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mer, som skiljer sig från standardsvenskan, byts ibland ut. På samma sätt
som i yngre dialekt i Hälsingland får fem. sg. på -a vika för former på -n.
Det heter på några ställen i texten kva'ra 'kvarnen', mo'ra, vag'na,
men i regel säng' en, gåtan etc. Det bör också erinras om att Hanebo med
grannsocknar ifråga om best. sg. fem, ligger i en gränszon mellan typerna
säng' a och säng' en. (Jfr kartor i Modeer 1946: 19 ff.)
I fråga om pluralböjningen märkes hos tal. former som dan' sar, gång`ar,
kan'tar, leetar, p!as'sar. Dessa former kan ofta beläggas i äldre svenska.
(Se SAOB.) De utgör alltså inte exempel på amerikasvensk övergång till
-ar-deklinationen. (Jfr Hasselmo 1974: 249 och Hedblom 1975: 57 f.)
Beträffande vissa genusväxlingar, såsom starlen och starle, en brunn och
ett brunn, må observeras att de sedan gammalt finns i norrländska folkmål.
(Bogren 1921: 137, Larsson 1929: 142ff.)
I övrigt uppvisar texten en ideligen vacklande genuskänsla, ett skåp, den
sk,å' pe, ett tvätt' hus, nån tvätt' hus o. likn. Ibland ändrar sig tal.: li‘te bro, li‘tn
bro. Eng. lånord behandlas på samma sätt, av böjning och pronomina att
döma: vå`ran el. värat sjän'te. I regel är sjän'te (shanty) neutrum, likaså
sjedd (shed). (Jfr Unonius 1862: 231 ff.: en shanty.) Fens (fence) är oftast
femininum, men tal, säger ett hedf fens (hedge fence). Dis'ker, pl. (dishes)
är väl snarast femininum. Cob, /arm, pail och shock tycks vara maskulina.
Om svensk best. artikel vid ord med engelskt uttal (typen cutter-n o. likn.)
se ovan s. 60.
Den äldre dialektens obestämda artikel, typen en häst, e ko, e bar 'barn',
är sällsynt i systrarnas tal. Den har utjämnats i enlighet med standardsvenskan.
Genitiven uttryckes i äldre dial. ofta med preposition, ex. mo'r at Gus‘tav
'Gustavs mor', binslene at ju'rene 'djurens bindslen'. Detta bruk har i tal:s
språk betydligt modifierats i enlighet med stsv. men åtskilliga ex. finns:
mo'r te påj'ken 'pojkens mor', sj eif tene på båg‘gen 'buggyns skaklar' o. likn.
(Om genitivbegreppet se bl. a. Janzen 1936: 82 f.)
I fråga om ordbildningen må observeras exempel på sammansättning,
mer eller mindre tillfällig (juxtaposition), mellan svenskt och engelskt ord,
där det senare helt bibehåller sitt uttal: ki'der-strap 'läderrem' och fitig-trap
'flugfångare'. I val-e -pel är det senare ordets uttal i betydande mån försvenskat.
Adjektiv

I predikativ ställning är adjektivet hos tal. oböjt, såsom normalt i nordsvenska dialekter och regionalt talspråk: dem var snål, hur ganima dem
var.
Attributiv ställning, några ex.: en lång' tjäpp' , kall't vdr 'kallt väder',
han' ses störa ker'g, gaml me! skolan '(den) gamla skolan', dä lång'esta strå'
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'det längsta strået'; mång‘e delar 'många (skilda) ting', störe &kor, dö
här Knebrtano, clo‘e fiu'geno '(de) döda flugorna'. Märk accentueringstypen
[stol -cla' n] '(den) stora dagen, stordagen'.1 (Om denna typ, vanlig i Gästr.
och Häls., se Tiberg 1957: 15.) — Utjämningar i enlighet med stsv. förekommer ofta.
Dialektens komparation behålles i regel: gam‘mal, gam‘ktro, gam'kst;
lång, läng'er, lång' est (dö lång'esta strå); ung, yng' er, yngst. Ibland intränger
dock stsv. former: cil'dre, Ost m. fl.
I stället för adjektivattribut föredrar tal., såsom i nordvenska dialekter,
ofta sammansättning, ex. häkaten 'hårt vatten', skar‘pbröl 'hårt (torrt)
bröd', på gam‘meldagano 'på gamla dar'. Även lånord följer mönstret:
h,a`rdret I cln 'den permanentbelagda vägen', meNtingl en 'huvudsaken, the
main thing'. Ibland slår engelskans mönster igenom: han tog hanses ganime!
rurlare 'sin gamla vält (eng. roler)'. På äldre dialekt skulle det senare snarast ha hetat »gammelvälten sin».
I fråga om adjektivens bildning kan man lägga märke till att den i
vanliga avledningen -en behålles i ord av typen duk‘ten 'duktig', ill'mairen
'illmarig', knepen 'knepig', knis' pen 'svårhanterlig' m. fl.
Pronomen
Personliga
Dialektens objektsformer i starktryck mäg, dög och säg tycks ej förekomma
i de inspelade texterna. Föreliggande text har stsv. mäj. Svagtrycksformerna mä och sä är vanliga: mä-m'mä 'med mig', på-s'sä 'på sig'.
Du, ni, er. I ä. dial. användes du i tilltal till yngre och jämnåriga, ni till
äldre, även föräldrar. Enstaka ex. finns i tal:s språk: »Vill Ni kånal ma ... å
ä`ta mä ess'?», »jag kan jälpa klä,' Er» (sagt till en person).
Den äldre formen av hon, ho [ho], är sällsynt i systrarnas språkbruk.
Men de enklitiska objektsformerna av honom och henne, -(e)n och -na är
levande: vi sa å't-n, ja skerva på' -n 'jag luggade honom', jäPpa-na, dra
ut' -na. I ä. dial. var femininformen -a: på' -a, (sköt) ijeq-a.
Dessa former ersätts hos tal, ofta av standardsvenskans honom och
henne: »jö'ra speta'kl åv hånom», »hennes mo'r bodde mä, henne» (i ä. dial.
»mo'r-henInas bod‘de mäl -a»). Även han nyttjas, i enlighet med dial., som
objektsform: »kåmma teba'ks te han'». Möjligen kan det fonetiskt närliggande eng. him tänkas verka konserverande, ex. »dä va hårt för han te
andas»: it was hard for him.
Sig, dial. sä, ex. »ja järpte-n gä'-sei», ersätts ofta med han, (-n), hon och
dem: »Han hadde bössan mö'-n», »dem hadde grann'ma mä dom» 'farmor
(mormor) med sig'. Även här har det eng. mönstret gjort sig gällande.
1 »Stordagen» firas ännu i Bishop Hill varje år den 24 september till minne av de
första kolonisternas ankomst 1846.
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Det har den dialektala formen dö, resp. ä och -rä: »ja visst-int dö», »när ä
reena», »en' gång reena-rä» 'regnade det'.
Den. Såsom redan framhållits är hos tal. dialektens gamla tre-genussystem i upplösning ifråga om s. k. grammatiskt genus. Standardsvenskans
den ersätter ofta han och hon. Ibland växlar han och den: »em han (havreskylen) stog åpp till dem trös'ka ...», »när ä reg‘na, å den (skylen) vart
riktet blo't». Ibland rättar hon sig: »(Om ett döende träd) ja vill'-int att
han, att den ska do (K7: 2)». Den torde för tal, framstå som standardsvenskans motsvarighet till eng. it.
Det bör i detta sammanhang också erinras om att han i nord- och mellansvenskt talspråk ofta fungerar som ett slags reale. Tal. sade en gång när
hon slagit ihjäl en fluga: »Ja smälld-i' för-n» (FH 73). (Se vidare Hedblom
1975: 57.)
Possessiva
Av den äldre dialektens former har systrarna bevarat han' ses 'hans', ex.
h,an'ses far, men det äldre hen'nas har ersatts med stsv. hennes. Ä. dial.
mo'r-hennas blir hen'nes mor. Det äldre Hanebomålets venn, 'vår' har jag ej
funnit i systrarnas språk men väl vånn, vanligt i granndialekterna, ex. vånn'
pejk, pej'ken-vånn.1 Vanligast hos tal, är aran, arat, väre, ex. på veiran
gg, säng' en-våran, nerom vå‘rat 'nedanför vår gård'. (Jfr s. 39, not 8.) Bevarat är även e'ran, ex. på eran lrna 'på er telefonlinje'.
Sin är, liksom i amerikasvenskan i allmänhet (Hasselmo 1974: 218),
undanträngt av hans, hennes och deras (de' res) men förekommer i enstaka
fall: unner haten-sin.
Interrogativa
Vilken motsvaras i tal:s språkbruk oftast av håc'ken, ibland av åc'ken, ex.
»håc'ken är ä där?»; »ja vet-int h,åcken an‘na då var» 'vilken annan det var';
»åc'ken jeck mä'-na?» 'vem gick med henne?'. Växlingen av former med och
utan h- är väl känd från Häls. (Se Wbg 27 b ho'cken och 50a o'cken,.) Samma
växling förekommer bl. a. i dalmål och västgötamål. (Levander II: 155;
Landtmanson 1950: 98.)
Indefinita
Man finns inte i ä. dial. I stället användes du eller dom. Så även i tal:s
språkbruk: »Men du hä'vde-nt nå såc'ker mä dem» 'man öste inte något
socker på dem (bären)' (K9: 1). Om han 'man' se Hedblom 1957: 57.
Räkneord
Tre har i texten ibland formen tri i stället för den i Hälsingland och Gästrikland normala formen tre. Tri förekommer emellertid i dialekter före1 Se om detta pron. S. Fries i SyLm 1958 s. 158 ff.
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trädda i Bishop Hill såsom dalmål (Levander I: 152, II: 208) och uppländska (Tiselius 1902: 147). Denna form har givetvis fått stöd av eng. three.
Arton behåller den ä. dialektformen a‘rtan, ex. drtanförtiete
Verb

Verbens böjning stämmer i allt väsentligt med dial. För de enskilda verben se ordregistret. Vissa konjugationsväxlingar, t. ex. i fråga om leva
(pret. leva el. leede), ringa (pret. ring`a el. rang), gifta, heta m. fl. har motsvarigheter i dial. och i äldre svenska. övergång till pret. enligt första svaga
konjugationen synes vara vanlig i ä. Hanebomål och behöver ej innebära
påverkan från engelskan. Om växl. i ä. tid se SAOB. Lån (överföringar,
kopieringar) från eng. följer första svaga konj. (typen kasta, -a, -a, -a).
Infinitivmärket är, liksom i ä. dial., till (tell, te), ex. te bju"att bjuda',
te gå, te pgtc`ka m. fl.
Adverb
Alltjämt [åltjcel mt] förekommer påfallande ymnigt i texten i betydelserna
'jämt och ständigt, ideligen, fortfarande, alltid'. Ordet tillhör den ä. dialekten, t. ex. »han såga ve' alltjämt'» 'han sågade ved jämt och ständigt',
uppger man i Hanebo. Men även där har man vid avlyssning av bandet lagt
märke till det överdrivna bruket av detta ord. I texten placeras det i regel
före predikatet i huvudsats. Detta kan kanske — jämte ordets flitiga användning som ersättare för andra adverb, särskilt alltid, som har närstående betydelse — röja inflytande av eng. always. Jfr SAOB alltjämt
bet. 1 och 2.
Något motsvarande gäller tal:s rikliga bruk av stsv. också. Dial. har här i
regel ett efterställt kort, mer eller mindre betonat å. Även i detta fall torde
engelskan ligga bakom; hos tal. fungerar stsv. också som en motsvarighet
till eng. too.
Inne och ute, uppe och (delvis) nere har i ä. dial. slutvokalen -a, in`na
etc. (Se bl. a. Högberg 1956: 11.) Liksom i texten har i y. dial. -a formerna i
regel utjämnats i enl. med stsv. Systrarna nyttjar den ä. formen ibland, ex.
u`ta-hönne 'ute här' (Am 61).
Upp har i tal:s språk i regel formen åpp, ibland opp. Båda finns i s. Häls.
men inte i Hanebo som har [op]. Möjligen har eng. up bidragit till att oformen försvunnit.
Prepositioner

Den äldre dialektens prepositionsbruk behålles i de flesta fall. Några ex.:
liv 'av' växlar med utåv såsom i mellansvenska och norrländska folkmål.
(Se bl. a. Vestlund 1923: 89 f.) Om dial. åv och eng. of se s. 60.
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Den ä. dial:s et‘ter växlar med den stsv. formen efter.
har prepositionell användning i betyd. 'före', i
Innan, ä. dial.
exempel som innan Manuel 'före, tidigare än, M.' innan dö' innan dess'.
Se ovan s. 16, not 11.
Näm'ma, stsv. (i Mellansverige) närma 'nära', är prep. i dial. ex. nänima
äp'pelträ"invid äppelträdet'.
Med, dial. mä, behåller betydelsen 'hos', ex. mä moster 'hos moster'. (Se
äv. Lundström 1939: 159; Söderwall II mäp, bet. 7; SAOB med I: A: 1.)
Eng. (stay) with har väl varit ett stöd för, men knappast orsaken till denna
användning av med. (Jfr Hasselmo 1974: 227.)
Även när har (ibland), liksom i dial., betyd. 'hos', ex. när moster Liva.
(Jfr SAOB när, N 1053, Lundström 1939: 160.)
Genom, dial. jon`nom, förekommer i uttryck som ner jon?" baeken, ner
jon?" trap`peno i enl. med ä. dial. (Jfr SAOB G 237.)
På 'om', i dial. i uttryck som på da'n, på »ten, »två lass på da'n» (26).
På, i uttryck som tåla på, spreeka på 'tala om, omnämna' (utan pejorativ
bibetydelse) ex. »alle folk som dem spräka-på 'alla människor som de
talade om' (Am 59), tillhör också de karakteristiska dragen i sydnorrländska mål.
Ur behåller diats form u're.
Konjunktioner
Det, dial. dö, fungerar, liksom i ä. dial., som konjunktion, motsvarande
stsv. att och för att, ex. »Han tyckte dö all‘tihop var däsanima»; »ja bett dö
vi se`gla» 'att vi seglade'; »ja bett dö Topsy vart haj» 'blev skrämd'; inte dö
ja vet 'inte såvitt jag vet'; »inte dö ja vill dricka» 'inte för att jag vill dricka'.
Jfr Ordb. Dal. det konj., SAOB det konj. (D 1082).
När. Här följer tal. stsv. Den ä. dial. har når. (Om konjunktionerna då
och när se Vallmark 1936: 119 ff.)
Till 'tills'. Dial. har tell, te (tä), tess.
Några syntaktiska förändringar enligt engelskt mönster
De från engelskan härrörande inslagen i tal:s språk, såväl språkväxling i
egentlig mening, då hon övergår till engelska i längre ordföljder, som lån
eller »överföringar» av enskilda engelska ord eller »kopieringar» (översättningslån, loanshifts) av typen ready: redig, har i åtskilliga fall angivits ovan
i noterna, översättningen eller kommentaren. Där har ibland även syntaktiska konstruktioner enligt engelskt mönster noterats. Här nedan lämnas
en kort sammanfattning och ytterligare några exempel. De överensstämmer
i de flesta fall med normalt bruk i den amerikanska standardsvenskan,
varom se Hasselmo 1974 s. 214 if. Ibland kan mönstren te sig komplicerade
och deras tolkning oviss. Exemplen återges här i standardsvensk form.
5 — 772402 Sv. Landsmål 1977
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Verb, pronomen, adverb. Såsom preteritum av verbet stsv. bliva fungerar
i dial. vart. Det utbytes i tal:s språk ofta mot var: »Vad år var (vart) hon
gift?» (s. 22); »(När skylen blivit blöt) då var (vart) inte havren så bra» (24);
»(Vattnet frös till is) så det var (vart) riktigt halkigt» (20). — Infinitiven vara
ersätter dial:s bliva [bi] i: »(man pickade hål i degen) så det skulle inte vara
stora blåsor på (brödet)». Strax efter (42 rad 18) säger tal. »då vart det
blåsor». I det förra exemplet har möjligen den fonetiska närheten mellan
eng. be och dial:s [bi] spelat en roll för bytet av verb.
Av en något avvikande art är kanske fall som »Hon var över till vårat
(22). De bör hållas samman med sådant bruk av verb i dial. som »Jag var
dit då' jag» 'jag gick (for) dit då'.
Anledningen till utbytet av vart mot var (was) får väl främst sökas i den
fonetiska och semantiska närheten mellan pret. vart, var och was. (Jfr
Hasselmo 1974: 221.) Kanske är företeelsen vanligast hos talare med bakgrund i mellansvenska dialekter, där pret. blev saknas i äldre mål. (Se
Markey 1969: 157 med karta.)
Utelämning av pronomen eller adverb förekommer i åtskilliga fall efter
påstående eller fråga: »Ni hade en cutter?» »Pappa hade (se. en, el. likn.; 30)».
»Jag tror inte de gick till skogen; kanske de gjorde (se. det el. så; 46)». »(Hon
hade) en padel, vad kallar ni (se. den, en sådan; 42)?». »(Var han lika gammal
som Clarence), vet du (se. det) Ruth?» (16). »Vi brukade hjälpa (se. till; 26)».
Possessiv form nyttjas mot bruket i dial., i fall som »(vi måste) bära
våran massäck också» (32).
Exemplen på tillägg av upp i verbens s. k. särskilda förbindelser (SAOB)
är i tal:s språk vida fler än i dial. och stsv., såsom ladda upp, rulla upp, sy
upp, tråda upp. Hit hör även komma över »hon kom (var) över till vårat»
(16, 22).
Mellan verb och partikel kan ett objekt placeras, ex. »(Vi måste) bära
vatten in alltjämt» (48). »Vi fick inte några mer flugor in» (50).
Sv. var 'varest' nyttjas som relativt adverb, ex. »när vi kom var dä där
äppelträdet var» (34).
Som vanligt i amsv. vändes ordföljden i fall av typen »När det var is på
vintern han skodde-na (märren)» (28). »Tänk om ni hade inte kommit» (34).
»Jag aldrig gör det» (42). »Hon aldrig, hon sällan hade tid» (26). »Mamma,
jag tror, körde ibland» (30).
Prepositioner. »(Pappa) trådde upp degen för-na (mamma)» (40). »(Hon
var gift) i nittiofyra» (22). »(Flickorna) halkade ner där ini vattnet» (20).
Jfr »då var dom ini där och samm» (20). »(Böcker som vi) studerade in» (32).
»Han körde-na (märren) till buggyn» (28). »(Då måste vi) kliva upp backen»
(26). — Preposition utelämnas i fall som: »De levde (på) nästa farm» (16).
»Jag skulle ha varit säker (på att) det var inte någon som kom» (36). »Han
var (i) samma ålder som» (16).
Konjunktioner. »Det allmänt underordnande att» utelämnas i »Det vart
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så mycket snö (att) vi kunde inte (gå fram till vägen)» (32). »Vi käftade (att)
hon skulle gå med oss» (24).
Efter fungerar som konjunktion i fall som »(Vi vilade i shanty) efter vi
hadde middag» (48).
Satsförkortningar: »Hon visste hur till (att) tråda upp degen» (40) och likn.
fall.
För ytterligare exempel på engelskinfluerad syntax i texten se fotnoter
och register.
Om »språkavståndet» mellan engelskan och svenskan

Det har i facklitteraturen ofta framhållits att engelskan i olika avseenden
står de nordiska språken relativt nära. Det vill ibland synas som om avståndet' mellan engelskan och svenskan i vissa enskildheter är kortare
när det gäller dialekterna än ifråga om standardsvenskan. I en del fall rör
det sig om mer eller mindre parallella utvecklingar i sen tid, i andra om
språkdrag behållna från äldre skeden. Det är sådana likheter som givit
anledning till den ofta framförda folkliga föreställningen om »släktskap»
mellan engelska och dalmål.2 När dialekterna omplanterats i Amerika bör
snarlikheter av denna art dels ha kunnat bli till stöd för enskilda dialektdrag dels ha kunnat underlätta överföringar (lån) och kopieringar från
engelskan.
Exempel på det senare har utg. lämnat i en tidigare framställning (Hedblom 1977: 60 f.). Den betonade vokalen i t. ex. eng. buck 'motstå' och
reverse 'vända' identifieras lätt med hälsingskans e i lock 'lock' och kors
'kors'. Affrikatan i eng. clutch 'klo' stämmer i stort sett med dialektens
»förmjukade» konsonant i fall som rot' tjen 'rocken', bötitjen 'bäcken' m. fl.
Ordet försvenskas lätt till Ideetjen (best. sg.). Även »norrländsk förmjukning» i ord av typen ryd'djen 'ryggen' underlättar anpassningen av t. ex.
verbet amsv. enge'djer (eng. engages) 'griper tag i' m. fl. liknande exempel.
Vid avlyssningen av en text som ovanstående händer det att man i detaljerna tvekar om vilket språk man hör. Ibland rör det sig om fonetiska
sammanfall och snarlikheter. Ex. härpå utgör prepositionen av, som i dial.
har formen åv, och som i löpande tal ofta är svår att auditivt skilja från
det likbetydande eng. of (ovan s. 60). Om interjektionen eng. 0!, sv. Å!
uttalas med engelsk eller svensk artikulation är ofta omöjligt att bestämma.
Motsvarande gäller eng. till och dial. tell. Det är givetvis sammanhanget
1 Om termen »language distance» se bl. a. Gumperz i »The Ethnography of Communication» av J. Gumperz och Dell Hymes. American Anthropologist. Special Publication. Vol. 66, Nr 6, Part 2, Dec. 1964. Haugen, som redan tidigare behandlat frågan
om betydelsen av immigrantspråkens olika avstånd från engelskan i här berörda avseenden, nyttjar termen »language differential» (Haugen 1969: 380 ff.).
2 Se härom J. Boöthius—S. Björklund i verket Orsa, del III s. 617.
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som får avgöra. Om taks marka 'märka, sätta märke på' (s. 24) är dial:s
verb eller en kopiering av eng. mark kan på grund av den fonetiska och
semantiska närheten inte avgöras. I det senare fallet kan steget från »original» till kopia knappast bli kortare. Här samverkar svensk dialekt och
amerikansk engelska. (Jfr SvLm 1969: 30 not 7 marka ner. Själva förbindelsen torde här vara kopiering av eng. to mark down.) — Amerikaengelskt
uttal av rg är ett stöd för tal:s bibehållande av dial:s klusila g ifall som korg
'korg' och Ber' gstrom. — När tal. säger »dem hadde spredd u't sä» 'spritt
ut sig' växlande med »spritt ut» (K10: 1) underlättas troligen överföringen
av eng. spread därav att dial. har s. k. d-supinum. (Typen »jag har sydd en
klänning». Se Hulden 1957 och 1959 med litt.). Närheten till eng. swam
'simmade' torde vara ett stöd för bibehållandet av den starka pret.-formen
sam, av simma. Om närheten mellan eng. be och dial:s bi 'bliva' se ovan s. 66.
Det finns åtskilliga ord som stå varandra nära — ofta etymologiskt identiska — och som är lätta att associera. Så t. ex. sv. daska och eng. dash
'slå, slänga', se s. 36 not 12. Sv. dial. lika 'tycka om' och eng. like har
samma betydelse. »No skulle ja lika gå tebaka» 'nog ville jag gärna resa
tillbaka' (SvLm 1969: 36). Sv. dial. nödig, eng. needy 'behövande, nödställd'. »(Man gav hjälp) åt ferke som var »'de» 'åt de nödställda (efter en
eldsvåda)' (K10: 2; Rz 464a, SAOB nödig bet. 4). Även ifråga om kopieringen av eng. trust 'lita på' till sv. trösta, »dem trös`ta inte dåk'tårn» 'de
litade inte på läkaren' (K7: 2), bör det observeras att verbet trösta i vissa
dialekter har ett vidare betydelseomfång än i standardsvenskan ('ge tröst'),
t. ex. »ja trös‘ta-nt ti ga» 'jag kunde inte förmå mig att tiga' (Häls. Järvsö
m. fl. snr. ULMA 16:o. Se äv. Dalmålsordb.). Verbets användning i flera
betydelser i dial. bör ha kunnat underlätta kopieringen.
Substantiveringen av pronominet vårat i betydelsen 'vår gård, vårt hem'
har sin motsvarighet i eng. ours (s. 22 not 6). Frasen »över till vårat» är
dock uppenbarligen kopierad från engelskan.
När tal. (s. 22 not 7) säger att »hon var just, rå på (det infekterade)
benet» kan ingendera ordet i denna sammanställning ha sitt ursprung i vare
sig standardsvenska eller amerikansk engelska. Det förklaras enklast ur
dial:s jus‘sem, 'liksom', som korrigerats till det stsv. just, och eng. raw, som
kopierats till sv. rå. Jussom rå' torde föresväva tal, när hon säger »just
(paus) rå».
Några hithörande fall är av syntaktisk natur. Standardsvenskans ha
bråttom heter i dial. vara bråttom (s. 20 not 7). Med tanke på eng. be in a
hurry bör det kännas naturligt att inte byta ut verbet vara mot stsv. ha.
Rutinfraser i dial. som va-nt hon? 'var hon inte?' (s. 16) och va-ni ä-rä?
'var det inte?' motsvaras i stsv. i regel av eller hur?, inte sant?. Dial:s fras,
som ännu är i levande bruk, står eng. wasn't it? närmare. En kopiering
sådan som »mamma hade oss plocka (bär) med henne» (s. 46 not 10); eng.
had us pick) får stöd av dial:s ha te 'förmå (ngn) att (göra ngt)'.
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Ifråga om prepositionsbruket kan man notera att dial. må 'med' i betydelsen 'hos' står närmare eng. with än stsv. hos, varom se ovan s. 65.
Beträffande ordförrådet må observeras hur eng. skye 'himmel' står
ordbruket i dial. närmre än stsv. himmel. »Sjyn var så ro» 'himlen var så
röd' heter det i fortsättningen av samtalet (K10: 1).
Exempel som ovanstående visar hur man vid tolkningen av det inspelade
talet ofta rör sig i en »grå zon», där man känner tvekan huruvida de ljud,
ord och fraser som man hör har sitt ursprung i engelskan eller i talarens
ärvda dialekt eller i bådadera. Försiktighet vid bedömningen torde vara
rekommendabel.
Men det finns i vår text också exempel på fall där engelskan och standardsvenskan samverkar mot dialekten. När tal. oftast säger hennes mor och
min syster i stället för dial:s fortfarande brukliga mo'r-hennas och syeter-min
känner hon sig ha stöd av eng. her mother och my sister. Motsvarande gäller
utbytet av dial:s å'v-n mot av honom, eng. of him. (Jfr s. 62.)
Ur Bishop Hill-hälsingskans ordförråd

Valet av ord, former av ord, fraser och idiomatiska uttryck tillhör de komponenter i Bishop Hill-hälsingskan som i främsta rummet är avgörande
för det intryck av folkmål från 1800-talet som systrarnas tal gör på åhörare
i ursprungsbygden i Sverige. Här några exempel:1
beeta 'bryta (bröd i soppan)' (FH73); bjuda i uttrycket »Dä var nånting
te bju'-på dä-där» 'det var just något att komma med!' el. 'det var just
snyggt!'; bNs't 'vissling', »han gav en b.» (FH73); blyetra 'vissla' (FH73);
botten. bett'n 'botten, vind, övre våningen' (Am66); bro 'yttertrappa', »dem
sått hänne på bron»; brydd 'bekymrad', »jag är int b. för dä'»; bråd. »två
vecker breeare» 'tidigare' (Am60), brått 'tidige bulna. [by‘na] 'bulna, svälla',
»fön'stre har 'helna» 'fönstret har svällt, på grund av fukt' (FH73);
del, särsk. pl. delar 'saker', ex. »ymse de`lar» 'olika saker', »ymise delane»
'varjehanda', »dem bare tjaider (kjacklai) på samme delar» 'de talar
(tjatar) ideligen om samma saker' (FH73); dimpa 'falla' (pret. damp, sup.
dem' pe); dorg (dvärg). derg 'spindel'; der' gval gel 'spindelnät';
fnysela 'fnittra (särsk. om flickor)' (FH73); frat 'flygfän, flyg. insekter'
(FH73); fo'sa 'fösa (om flugor)', »dem fösste-u't dem ure byggningen»;
gata i betydelsen 'väg, byväg (mellan stängsel)', »Jann-Janns-ga`tan»
1 Urvalet, som här måste bli subjektivt, grundar sig på utgivarens förstahandskunskap om närstående sockenmål och på utsagor av dialektkunniga personer i Hanebo.
De ord i förteckningen som inte återfinns i det här publicerade textavsnittet är hämtade ur övriga inspelningar av systrarnas språk (i ULMA) och ur utg:s primäranteckningar i Bishop Hill. De senare, märkta »(FH73)», har gjorts efter spontant tal, endast
undantagsvis efter utfrågning. — Dialektformen får här fungera som uppslagsord, när
den inte, eller blott obetydligt, avviker från motsvarande riksspråksform.
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Bild 1. Shanty (sjän'te) vid Malmgrens hus i Bishop Hill 1973. Ett av de få som ännu
finns kvar. Används nu som redskapsbod. Detta slags byggnader fungerade förr både
som sommarkök, tvättstuga och förrådsbod. Innehöll ofta två rum, med ingångar från
vardera gaveln. Det bakre (baskrumme) som hade ingång genom bortre gaveln, tjänstgjorde som förvaringsplats för redskap, ved, kol, majskolvar o. dyl. och som tvättstuga. Där hade berätterskans föräldrar en hemgjord tvättmaskin.
Det främre rummet var sommarkök. Där lagade man maten, där åt man och där
bakade man. Detta rum var försett med spis och skorsten, se bild 3. I ett skåp under
skorstensmuren (se bild 2) förvarade man porslin, knivar, skedar m. m. Därinvid en
hylla med plats för kaffekvarn, kaffeburk, slevar m. m. Rummet var så stort att det
utom stolar och bord rymde en soffa och ett långbord vid ena sidan, där man bl. a.
diskade och bakade. Det fanns gardiner för fönstren och flugfångare (fkUW0Sare).
Mellan boningshuset (hu'se) och »sjänte» hade man på föräldrarnas farm en brädgång
(bro) med tak över, för att inte bli våt och smutsig om fötterna vid dåligt väder. Man
byggde senare in denna täckta gång med väggar så att boningshus och sjänte förenades.
»Huset» hölls städat och svalt. Dit kunde karlarna gå in och vila middag på köksgolvet.
— Vid sidan av sjänte hade de en tvättetällning, där man höll till när man tvättade sig. —
En del gårdar hade inget sjänte; de hade då i stället ett särskilt tvätthue.

'vägen fram till J.-J. :s farm'; gnar‘lca 'knarra', »dä gnarller (i bordet)»
(FH73); göra-nog Do'ra-no'g] 'nätt och jämnt', »ja kunna g.-n. följa-mä'»;
huvud-, hugg' stupa 'huvudstupa' (K7: 2); hy'va 'kasta'; Iteg, pl. -ar 'kanten, änden, på limpan' (FH73); hdkt 'orka'; »em ja häler»; hdva 'sätta,
ställa, lägga' (m. fl. betydelser), »hon hävde-på' bridle (eng., 'betsel') på
hästen» (Am62), »han hävde-i' (tobak i pipan)»;
itu'g 'itu' (K7: 2);
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Bild 2. Interiör av ett f. d. shanty (.0n:te) eller summerkitch,en (semsmerkittj) utanför
Cambridge, Minnesota, 1976. I ovanstående text berättas att skorstensmuren inte nådde
ända ner till golvet utan man hade ett skåp under muren. Bilden visar hur man kunde
ha en förvaringshylla där. Ovanför denna synes muren med hål för spisröret. — Av allt
att döma var det mest nordsvenskar och dalfolk som hade särskilt sommarkök, men det
förekom även på farmer som ägdes av folk med bakgrund i södra Sverige och även i
Tyskland. Man får härvidlag hålla i minnet att farmerna ofta skiftade ägare.

Jerusalem: »då såg ut som J:s försto'rning i hu'se» (Am239); jus`som

'liksom';
kackelhöna [ka`kalrhol na] 'pratmoster' (FH73); kjackla. tid/4a 'tjata, tala
om samma sak ideligen', »dem tja‘kler» (sagt om skator). Jfr även ovan
under del; gos‘sa 'groda' (FH73); kräk (pl. krä'kene) 'kreatur, boskap',
»dem släffte-ut' k. första maj» (FH73);
latpiga 'spindelnäei led. lett 'tråkigt, obehaglige ljunga »då jung‘er»
'det blixtrar' (F1173); lära. (pres. lä‘rer, pret. /dra) 'måste';
1 Latpigor bör sammanställas med liknande, skämtsamt kritiska benämningar eller
uttryck, »Det luktar lata pigor» kunde man säga när lukter i ett rum vittnade om dålig
rengöring (Osterg. och Värml. ULMA 1756: 2 s. 28, 1071 s. 2). »Där sitter pighedern»
'där sitter ett spindelnät!' kunde man säga, antydande att den som städar är lat.
(Gästr., Årsunda sn. Egen uppt. 1978.) Friare kallades spindelnät som hängde ner
från taket (Gästr. Järbo sn. Egen uppt. 1938). För denna benämning se bl. a. Gotl.
ordb. friare, bet. 2 och Ordb. Vallda friare, bet. 2. Om det vid slarvig spinning hängde
tätar ned från rockhuvudet kunde man säga till döttrar och pigor att det hängde
»fästmän», »friare» eller »mågar» på spinnrocken (ULMA, Dalmålsordb.). Friarkuddar
kallade man sopor som lata kvinnfolk sopat in under mattorna (Gästr. Valbo sn. Egen
uppt. 1938).

72

Folke Hedblom

Bild 3. Interiör av ett shanty (sjän'te) på en farm utanför Bishop Hill (ägd av R.
Spiegel) 1973. Är sedan länge redskapsbod. 1 skorstensmuren synes på mitten hålet där
plåtröret från järnspisen gick in i muren. Dörr till ett inre rum.

mus' sa 'mumsa', »dem mus' sa å åt»; miring 'liten myra', »dem sprang
som my'ringar» (om varandra, sagt om en hop turister) (FH73);
nänima adv. och prep. 'när(a)';
ro 'länd', »hon bräcka (bröt) ron»; ro' ser 'blommor i allm.', »plåcka ro‘ser»
'plocka blommor' (FH73); rumla. »så ä rum' ler!» 'så det dundrar (om åskan)'
(FH73);
sinne 'arg, förargad', »hon är s. på må»; skar' pbrol 'hårt, torrt, bröd';
skem‘ning 'norrsken' (FH73); skra' vol 'skräp, sopor, grismat' (FH73);
skrciveYtanina 'sophink' (FH73); skrånite 'spökaktigt'; skorva. sker' va 'dra
i håret, lugga'; sky. sjyn 'himmeln' (K10: 1); slog 'skicklig, finurlig', »ä-nt dä
slo'kt!»; smälla-i'slå till', »ja smälld-i' för-n» 'slog till honom' (FH73);
snicka 'snickra' (Am66, F1173); 8Wka 'sköta djuren i lagården'; svena
(svedna) 'vidbränna'; syr'pa 'sörpla' (FH73); sys'Icctn 'syskon' (K7: 2);
säsf a 'syrsa' (FH73); so‘ma 'sy' (K10: 1);
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Bild 4. Jann-Janns farm vid Bishop Hill i sept. 1973. Boningshus, vagnbod, stable
och infartsväg. Vid övre ändan av vägen oljecistern.

Bild 5. Fence kring svingården. (Motivet är beläget omedelbart till höger om bild 4.)
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tut 'mun', »ja kunna-nt håll tu'tn» 'kunde inte tiga'; tyna 'linda, veckla
in'; täppa-igen 'stänga', »dem täpper ijen' klocka fem'» (FH73); täppa-åpp'
'öppna', »täpp'-åpp de'ren!» 'öppna dörren';
va' -nosjt 'var någonstans?'; ve-la'g 'vid lag, ungefär', »ä va' fl ve-la'g
klockan tre' (K10: 1); vo'n 'förhoppning, möjlighet', »dä jeck långt' öv-ver
vo'n» 'det gick betydligt bättre än jag hade väntat» (FH73); ve7a 'lyda'
(FH73); väte 'förstärkningsord, »vå‘le bra'» 'mycket bra';
öga, pl. o'gono 'ansiktet', »tvätta e‘gene».
Ordförrådets begränsning
En annan egenhet i Bishop Hill-hälsingskans ordförråd, som snart träder
i dagen när man talar med dessa tredje-generationare, är dess avsevärda
begränsning. Detta gäller i första hand dialektord som blev överflödiga i
Amerika, därför att det som de betecknade inte fanns där, t. ex. hela den
rika terminologi som tillhör sådana betydelseområden som fäbodväsen,
linberedning och naturförhållanden. Men det gäller även sådana standardsvenska ord och uttryck (lexem) som man sedan länge är van att höra även
äldre dialekttalare i Sverige använda i sitt dagliga tal i stället för, eller vid
sidan av, de äldre dialektorden. I dessa ord skiftar uttalet i folkmålen i
Sverige men betydelsen är i regel densamma både i dialekt och standardsvenska. Några ex.: blåsbälg (Bishop Hill: smepust), boskap (kräk), fjäril
(eng. butterfly), flitig (eng. diligent el. synonym), fortfarande (alltjämt),
har den äran! (eng. uttryck), hundkoja (hunn-huse), kofta (sweater), konstigt
(unnelet), långsam (okänt i betydelserna 'vara 1.' el. 'ha långsamt'. Endast
använt i: »jag är 1-» 'jag längtar'.), tidigt (brått), viktigt (eng. important el.
synonym), laglig 'lagenlig' (eng. legal), växla (change) m. fl. Det är alltså
fråga om både inhemska arvord och om lånord som sedan länge haft fast fot
i standardsvenskan. — Naturligt är att mera sällsynta ord som gagn är på
väg att glömmas bort. Man läser fortfarande den svenska bordsbönen »I
Jesu hamn gå vi till bords ... Dig till ära oss till gagn ...», men vad gagn
betyder vet man inte. Man läser bönen snarast som en ramsa, och man gissar
att ordet hänger ihop med eng. again (Am63).
En av förklaringarna till att sådana från standardsvenskan (riksspråket)
till hemmadialekterna överförda ord saknas i Bishop Hill kan vara den att
de ännu inte hade fått fotfäste i hälsingska folkmål vid mitten av 1800talet. Ett ord som konstig var förmodligen då begripligt för de flesta men
hade inte hunnit införlivas med deras aktiva ordförråd. I Hanebo bekräftar
man, nu på 1970-talet, att den äldre generationen normalt sade un'nerli,
unn'let. Själva avsaknaden av ord av detta slag, boskap, konstig etc., i
svenskan i Bishop Hill och andra emigrantsamhällen kan med viss rätt
betecknas som ett konservativt drag. Det har sin grund i »språköns» hundraåriga isolering. Där har man ingen säker standardsvensk talspråksnormal att
jämföra med och att hämta motsvarande ord ifrån. Antingen behåller man
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de gamla dialektoi den så långt de ännu känns gångbara eller också lånar
man nya från engelskan.
Ord kan också falla bort generationerna emellan. Så t. ex. visste inte vår
talare vad kinkig var, när jag använde ordet. Men hon erinrade sig att
mamma (född i Bishop Hill) hade brukat ordet om »kinkande» barn. Ovisst
är väl hur starkt fäste ordet hade i ursprungsdialekten vid tiden för emigrationen. (Jfr SAOB kinka.)
Förhållanden som dessa öppnar vissa perspektiv på frågorna om ordförrådets successiva förändring i de svenska dialekterna. Våra ordböcker
och arkivens ordsamlingar ge här sällan erforderliga besked. Mera givande
är ett närmare studium av de fritt inspelade texter som finns sedan mitten
av 1930-talet och — inte minst — av de amerikasvenska inspelningarna.

Om amsv. fota v. 'gå till fots'

Detta i litteraturen om amerikasvenskan omdiskuterade verb förekommer
på åtskilliga ställen i vår text, uttalat [fo'ta] och alltid i betydelsen 'gå till
fots', i motsättning mot amsv. gå som betyder 'fara, resa, åka', en kopiering
på eng. go. Den korta vokalen gör att man gärna associerar till det eng.
subst. foot och det därtill bildade, intransitiva verbet foot, som kan uppträda i betydelsen »to walk; go on foot (often fol. by indefinite it)» (Coli.
Diet. 472a, bet. 19). Dess förekomst i denna betydelse tycks emellertid
vara begränsad i amerikanskt språkbruk. Det amsv. verbet, även uttalat
[fdta] kan dock knappast vara medfört från Sverige i betydelsen 'gå till
fots'. Den är inte säkert belagd vare sig i ULMA:s ordsamlingar eller i de
samlingar som finns hos redaktionen för Ordbok över Sveriges dialekter i
Uppsala. Den är dessutom okänd för tillfrågade erfarna dialektforskare.1
Verbet förekommer dock i närliggande betydelser och fraser. I en inspelning
från Västergötland (Horreds sn i Marks hd 1956) säger talaren (f. 1876) på
tal om ungdomens nöjen förr: »Ja dä va te [fo‘ta o ga3 te en mötesplass»
(ULMA Gr 6808A. Utskrift av S. Bengtsson s. 1752). I Värmland — där
'gå till fots' allmänt uttryckes med bengå v. — förekommer fota ofta i förbindelse med betonad partikel, i t. ex. »du måste fota-på' nu (under gång)».
Samma eller liknande partikelförbindelse är belagd i en rad socknar i Götaland, Svealand och Norrland. Andra betydelser, som uppges i enstaka fall,
är t. ex. 'ta till fötter' (Areskog 1936: 203) och 'stående med ena foten på
meden till en kälke sparka fram denna' (ULMA, Häls. Bergsjö). Vanlig i
Dalarna och nedre Norrland är imperativen [fo'ka], som brukas som lyst1 R. Broberg (Värml.), G. Hedström (Smål.), I. Ingers (Skåne), V. Reinharnmar
(Jämtl.). — Ett av Hasselmo (1974: 192) anfört fota från Västergötland härrör från
ett frågelistsvar från en ortsmeddelare där frågorna uppenbarligen påverkat svaren.
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ringsord till en häst som man vill få att lyfta på foten, t. ex. när den trampar på tömmen. (Utg:s dial. Se bl. a. Ordb.Dal., Ordb.Lau. Jfr äv. danska
fode v. 0 DS . )
Eftersom amsv. fota 'gå till fots' tycks vara spritt över hela SvenskAmerika vågar man anta att ordet är gammalt där. Kanske har det i anslutning till det ovan anförda eng. hot v. bildats av tidiga immigranter som
kände det svenska verbet i ovan angivna och andra närliggande betydelser.
Detta överensstämmer i så fall med Hasselmos förmodan om »ett samspel
mellan engelsk påverkan och svensk dialektvariation» (1974: 193).
Ett parallellt problem föreligger ifråga om norskan i Amerika. Där motsvaras det amsv. fota av travla med betydelsen 'walk'. Denna betydelse
»cannot be easily explained by any Norwegian usage» (Haugen 1969: 49;
se äv. s. 387, 602). — Också i amerikasvenskan finns enstaka belägg på
travla 'gå till fots' (Am 81: 2).
I Sverige är verbet travla väl känt. I Gästr. betyder det 'gå och
trampa, med täta steg, ideligen' t. ex. »dem travlar och går», »dä var då ett
ryslet travande!». Kan sägas t. ex. då man hör det oavlåtliga trampet av
många personers steg utanför sin dörr (utg:s dial. Se äv. Rz 750a, Wbg
77b). Jfr norska dial. travla i uttryck som »travla o gaa» (Ross 831 a, Torp
802b traav). Både ifråga om fota och travla föreligger det en iterativ eller/
och intensiv betydelse som det bör ha legat nära till hands att anknyta
till, när immigranten fann att han måste hitta ett nytt verb för begreppet
'gå till fots' i stället för sitt i Amerika omöjliga gå. Ett ev. *wåka, *våka
eller *vaka (walk) måste ha känts helt främmande. — För amerikatyskans
del tycks motsvarande problem inte ha aktualiserats (set. ex. Gilbert 1970:79,
inspel. text från Texas).

Sammanfattning
En granskning av skilda detaljer i vår dialekttext från Bishop Hill ger vid
handen att det omedelbara intryck av äldre konservativt folkmål som den i
vår tid gör på åhörare i ursprungsbygden i Sverige endast delvis träffar rätt.
Tal:s språkmönster domineras klart av den ärvda sockendialekten och det
är den som bestämmer helhetsintrycket. Men lika litet som någon annan
europeisk dialekt i Amerika är hälsingskan i Bishop Hill identisk med målet
i utvandrarbygden, vare sig det äldre, såsom det talades vid tiden för emigrationen vid 1800-talets mitt, eller det yngre som talas ett århundrade
senare. Detta märker man lätt när man jämför tal:s språkbruk med språket
hos folk som omkring sekelskiftet emigrerat direkt till Bishop Hill från
södra Hälsingland. De som därute ärvt mormors dialekt har tillägnat sig ett
sockenmål som redan varit utsatt för »språköns» annorlunda verkande krafter, konserverande och förändrande, under större delen av ett århundrade.
Texten illustrerar hur förändringsprocessen alltjämt pågår; vår talare
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vacklar ofta, medvetet eller omedvetet, mellan olika former och uttrycksmöjligheter. Hennes gamla hälsingmål visar bilden av en dialekt stadd i
omvandling, delvis i upplösning. En del av de utjämningar av äldre dialektdrag som standardsvenskan åstadkommit märks dock inte så mycket av
den nutida åhöraren, eftersom de är desamma som drabbat målet i hembygden under det århundrade som gått. Kända exempel på detta är bortfallet av femininformen på -a (sola) och den »norrländska förmjukningen»
(myt' tj e 'mycket').
Fonologien är utan tvekan ett av dialektens mest resistenta områden i
tredje generationens tal. Språkljudens kvalitet och kvantitet samt prosodien, accent i ord och sats, tonalitet, tryck, rytm etc, är i det stora hela
bevarad. De av engelskan orsakade förändringar som ovan redovisats
begränsas i stort sett till enstaka fall av amerikansk artikulation, oftast av
1-, r-, tje- och o-ljuden samt sporadiskt inträdande amerikansk satsaccent.
I fråga om morfologien märks trycket från standardsvenska och engelska
främst ifråga om upplösningen av dialektens tre-genussystem. Best. fem.
på -a, typen mo'ra, har till större delen försvunnit. Pronomina han, hon, den
och det förblandas ideligen när de syftar på sakord. Där samverkar standardsvenska och engelska. Särskilt det ymniga bruket av den förråder att
eng. it härvidlag spelar en roll. Men för övrigt behålls i allt väsentligt den
gamla böjningen av substantiv, adjektiv och verb. Även sådana, särskilt
för den som talar standardsvenska, påfallande dialektala former som
ko' nene 'korna', trä' nene 'träden', bin' slene 'bindslena', krä' kono 'kreaturen'
behålls genomgående och även eng. lånord intvingas i samma paradigm,
själ' tons 'skaklarna, the shafts'. I Hanebo m. fl. socknar i Hälsingland och
Gästrikland säger man sedan länge ko'ne och trdne för att komma standardsvenskan närmare. Adjektivet behåller dialektens deklination och komparaÄven verbtion. Som supinum är det oböjt, typen »då vart sko'nene
böjningen, både stark och svag, behåller dialektens system och former, även
när dessa så starkt avviker från standardsvenskan som dem' ps 'fallit',
leg' ge 'legat', stOte 'stjälpte' m. fl.
Känsligare för trycket från engelskan har syntaxen varit. Där bör man
dock observera att vissa företeelser i engelskan stämmer bättre med dialekten än vad standardsvenskan gör. Se därom ovan s. 65 f.
I fråga om sitt lexikon visar tal. i en rad fall en större konservatism än
våra dagars dialekttalare i hemtrakten i Sverige. I Bishop Hill lät varken
ord eller böjningsformer ålderdomliga; man hade ju ingen säker talspråksnorm att jämföra med. Skriftspråkets former var här utan betydelse, eftersom man inte kunde läsa svenska. Därtill kommer att vissa standardsvenska
ord, vanliga i hemmadialekten, inte fått fäste i målet före utvandringens tid
och därför saknas. Ett betydande bortfall i det gamla ordförrådet har ägt
rum; ord och fraser som inte blev aktuella i den nya tillvaron sjönk i glömska
i brist på användning. Ordfrekvensundersökningar i systrarnas språkbruk
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skulle troligen avslöja en betydande begränsning i valet av ord och fraser
jämfört med det som en sentida invandrare från Sörhälsingland visar upp. —
Ordlånen från engelskan är i texten inte särskilt många och i flertalet fall
av samma art som de i amerikasvenskan vanliga. (Se därom Hasselmo
1974: 187 passim.)
Vi finner alltså att konservatismerna i språket finns både i fonologi,
morfologi och lexikon. Avgörande för det intryck av ålderdomlighet som
man får, när man i ursprungsbygden lyssnar till emigranternas ättlingar, är
att det är andra språkdrag än hos de dialekttalande i Sverige som därute
motstått standardsvensk utjämning. Det fanns i samhället knappast någon
kritiker, mer än möjligen den kyrkspråkstalande prästen, som hade erkänd
kompetens ifråga om »fin», korrekt svenska. Det bör vidare erinras om att
dessa äldre ord och former i stort sett inte hindrade begripligheten. Annorlunda var det med dalmålet, som lätt fick prägeln av hemligt språk med de
risker för social isolering m. m. som detta förde med sig. (Se ovan s. 9.)
Man kan sammanfattningsvis hävda att detta hälsingmål i farmarsamhället Bishop Hill, trots alltmera försämrade livsbetingelser och avsevärda
förändringar, väl hävdat sin identitet ända till slutet, till den förintelse som
stundar vid tredje generationens bortgång. Det har inte tunnats ut till
någon form av dialektfärgad amerikansk standardsvenska eller blandats
med andra dialekter, och de engelska inslagen är relativt måttliga. Det behåller ännu klart och omisskännligt hanebomålets karakteristika; undantagen är obetydliga. Det tycks till och med vara möjligt att lokalisera enskilda drag i tal:s språk till vissa byar, bl. a. i socknens södra skogsbygd
(s. 58). 1970-talets dialektdrag i Amerika kan möjligen återspegla en
fonetisk variation mellan byar i ursprungssocknen ännu efter drygt ett
århundrade.
Några av de karakteristiska dragen i vår talares dialekt och språkbruk
framstår än klarare om man jämför med den text på nordhälsingska från
Minnesota som publicerades i Svenska Landsmål 1969, och med det korta
avsnitt av samma persons talspråk som utg. tidigare återgivit (Hedblom
1977: 56 ff.). Även denne talare är tredjegenerationare, och hans dialekt är
klart konservativ. Den visar ännu starkare motståndskraft mot både
standardsvenska och engelska; ljud- och formsystemet är fast och stabilt,
standardsvenska inslag obetydliga. Även han bevarar vad han har bruk
för av dialektens ordförråd men utnyttjar dessutom engelskans lexikon
hart när utan begränsning när svenskan inte räcker till, t. ex. då samtalet
förs in på tekniska ting. Det intressanta är här att iaktta hur långodset
obetingat pressas in i bergsjömålets ljud- och formsystem. Ett kort exempel:
(Man talar om en gammaldags tröskverkslokomobil.) »Då du sta`rter in'järn
å dra'r på-n-här lev'vern, då enge'djer n-här klet'tjn ... Du reve'sjer rote'sjn
på ju'le hänne Å se är ä en annan reve'sjlevver, då, som du tje`ntjer tar mflinga hänne.» (över.s. Då man sätter igång lokomobilen (the engine) och drar
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i den här spaken, så griper den här klon tag (the clutch engages). Man vänder
rotationsriktningen på hjulet här. Och så är det en annan backningsspak här
som man ändrar justeringen med.)
Meningarna är i detta avsnitt så till bredden fyllda av engelska som de
gärna kan bli. Endast ett subst. (hjul) och ett verb (draga) är svenska. Men
trots detta är det givetvis bergsjömål, inte engelska, han talar. Ljudskick
och böjning är helt dialektens och det dialektala tonfallet är slående äkta,
även i de engelska orden. När han säger taj' mninga 'the timing' är både
ordbildning, uttal, genus och böjning bergsjömålets. Ämnet föranleder
honom inte att växla över till engelska. Hans sätt att utnyttja engelskans
lexikon är av en helt annan art än emigrantens valhänta och mer eller mindre
regellösa »mixning» av språket. Engelska talar han visserligen lika lätt som
svenska — engelskan är hans familjespråk — men hans uttal är färgat av
det svenska substratet. Det ärvda bergsjömålet är den enda form av svenska
han behärskar. Standardsvenskan är honom i stort sett främmande; hans
utjämningar mot den är fåtaliga.
Vår talare i Bishop Hill är en vida bättre bilingval. I ett fall som ovanstående skulle hon utan tvekan ha övergått till engelska, som hon talar
perfekt. I texten är det i regel kusinens inpass på engelska som utlöser
hennes växling av språk, den s. k. trigger-effekten.
Den språkliga olikheten mellan dessa två, ungefär jämnåriga, amerikahälsingska dialekttalare i tredje generationen bör främst ses mot bakgrunden av såväl social miljö som personlig läggning. Den nordhälsingske
talaren har vuxit upp i en rätt sluten bondemiljö i Minnesota, där de flesta
i omgivningen talade samma mål. Han lämnade farmen, som hans morfar
odlat upp på 1860-talet, när han var i 35-årsåldern och var sedan under lång
tid industriarbetare i helt engelskspråklig omgivning. Sedan drygt ett årtionde är han tillbaka i sin barndomsbygd. Med sina talrika gamla vänner
talar han helst sin svenska. Varken han eller flertalet av dem torde ha
några ambitioner beträffande »finare» svenska.
Vår berättare i Bishop Hill däremot visar en ej obetydlig språklig medvetenhet, även om denna inte leder till några större ansträngningar i fråga
om korrekt standardsvenska. Tvillingsystrarnas inställning till sitt ärvda
talspråk kännetecknas i det stora hela av självklar traditionsfasthet men
också av insikt om den gamla dialektens begränsade uttrycksmöjligheter
och tvivelaktiga sociala status.

Summary
Dr Folke Hedblom, professor, former director of the Institute of Dialect and
Folklore Research, Uppsala, Sweden, has transcribed, edited and translated into
standard Swedish part of a conversation recorded on sound tape between himself and a woman of Swedish descent. The recording was made in Bishop Hill,
Illinois, USA, in 1973.
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The town of Bishop Hill (population approx. 200) was founded in 1846 by
religious dissenters from central Sweden, mainly from the province of Hälsingland. The woman and her twin sister are the only remaining speakers of the
Hälsingland parish dialect originally brought to Bishop Hill in the 1850's by
their grandmother. She is a very good narrator and recalls various incidents from
her childhood in the old-fashioned rural society. She went to school there and
her American English is perfect. For many years, English has been the everyday
language of the community. She cannot read or write Swedish. The author states
in his comments that this third-generation speaker's Hälsingland dialect sounds
strikingly conservative to anyone from the area in Sweden from which her forefathers emigrated. This applies to phonology, morphology and vocabulary. Some
dialectal features, however, e.g. the gender system and the feminine inflexion,
have been levelled out and brought into some confusion through the influence of
standard Swedish and English (Standard Swedish was the language used in
church services until about 1930). As for the woman's dialectal words and inflexional forms, the author finds that some of them have been preserved contrary to the speech habits of conservative dialect speakers in the Swedish home
parish. On the other hand, she has dropped many conservative words and forms
which have been mostly kept in Sweden. The impact of English has had only a
moderate effect and does not exceed the norm among second- and third-generation American Swedes. English influence is clearly noticeable in the syntax.
The author concludes that this south Hälsingland parish dialect has preserved
its own identity very well right up to the end. It has not been mixed with
features of other dialects spoken in the community, nor been seriously threatened
by standard Swedish. The next generation does not speak Swedish at all. The
author also emphasizes the often considerable differences between individual
speakers of the same dialect in America, depending on the linguistic and social
environment in which they grew up and lived. Scholars should take this factor
into consideration to a greater extent than hitherto.
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Larsson, S. 1929. Substantivböjningen i Västerbottens folkmål. Uppsala.
Levander, L. 1909. Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och syntax. (Svenska
Landsmål IV: 3.)
Levander 1,11 = Levander L., Dalmålet. Beskrivning och historia. 1-II. Uppsala
1925-28.
Levander, L. och Björklund, S. 1961-. Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna.
I-. (Skr. utg. gm Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Serie D: 1.)
Uppsala.
Lindgren, J. V., 1940. Ordbok över Burträskmålet. (Skr. utg. gm Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A: 3.)
Lundström, G., 1939. Studier i nyländsk syntax. (Svenska Landsmål B. 38.)
Markey, Th. L. 1969. The Verbs varda and bliva in Scandinavian. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Philologim Scandinavicm Upsaliensia 7.)
ModeSer, I. 1946. Studier över slutartikeln i starka femininer. (Uppsala universitets årsskrift 1946: 2.)
Nelson, H. 1943. The Swedes and the Swedish Settlements in North America
1-II. (Skr. utg. av K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund XXXVII.)
Nordl. =Nordlander, J. 1933. Ordbok över Multråmålet. Uppsala.
Norman, H. 1974. Från Bergslagen till Nordamerika. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 62.)
- 1976. Swedes in North America. (i: From Sweden to America. A History of
the Migration. Editors: H. Runblom and H. Norman Acta Universitatis
Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 74.)
ODS = Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og LitteraturSelskab. 1-27. Kbhvn 1918-54.
Olsson, N. W. 1967. Swedish Passenger Arrivals in New York 1820-1850.
Chicago, Ill. The Swedish Pioneer Historical Society. (Acta Bibliothecae
Regim Stockholmiensis VI.)
Ordb. Dal. se Levander-Björklund.
Ordb. Lau se Klintberg-Gustavson.
Ordb. Vanda se Peterson.
Orsa. En sockenbeskrivning under red. av 0. Veirulf. Del III. Sthlm 1957.
Peterson, P. N. 1946. Ordbok över Valldamålet. (Skr. utg. gm Landsmålsarkivet
i Lund 3.)
Rietz, J. E. 1867. Svenskt dialekt-lexikon. Lund. Reg. och rättelser av E. Abrahamson. Lund 1955. (K. Gustav Adolfs Akademien.)
Ross, H. 1895. Norsk Ordbog. Christiania. (Med senare tillägg.)
Rz se Rietz.
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. 1-. Lund
1898-.
Stenberg, P. 1966. Ordbok över Umemålet. Utg. av G. Widmark. (Skr. utg. gm
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A 12: 1.)
Sundqvist, A. 1955. Studier i svensk moduslära. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 12.)
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SvLm = Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv. 1878—. (Serier: Band I—XXI
med Bih. 1—IV. Årshäften 1904— med bilageserien B. 1—.)
Lund 1884-1918.
Söderwall, K. F. Ordbok öfver svenska medeltidsspråket.
Supplement Lund 1925-1973.
Tiberg, N. 1957. Från den estlandssvenska undersökningen. Adjektivtypen
»sten död». (i: SvLm 1957.)
Tiselius, G. A. 1902-03. Ljud- ock formlära för Fastemamålet i Roslagen.
(SvLm XVIII: 5.)
Torp, A. 1919. Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania.
Unonius, G. 1862. Minnen från en sjuttonårig vistelse i nordvestra Amerika.
Stockholm. [English translation by N. W. Olsson: A Pioneer in NorthMinneapolis
west America 1841-1858. The memoirs of G. Unonius.
1950-60.]
Vallmark, S. 1936. Fördelningen av de temporala konjunktionerna då ock når i
svenskt talspråk. (i: SvLm 1936.)
Wbg = [Wennberg, F.] Ordbok öfver Allmogeord i Helsingland, utg. af Helsinglands Fornminnessällskap. Hudiksvall 1873.
We se Wessman.
Webster =Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Second Edition. Collins World 1977. USA.
Vendell, H. Ordbok över de östsvenska dialekterna. H-fors 1904-07.
Wess6n, E. 1970. Våra folkmål. Lund.
Wessman, V. E. V., Samling av ord ur östsvenska folkmål. 1-2. H-fors 1925-32.
Vestlund, A. 1923. Medelpads folkmål. (SvLm B. 48.)
1711 se Vendell.

Övriga förkortningar
Am61 (etc.) = ljudbandserie i ULMA
amsv. =amerikasvenska
Dalmålsordb. =manuskript in 8:0 i ULMA
dial. = dialekten i Hbo och närliggande sur i Häls. ach Gästr. (Se s. 57)
FFI73 = konceptanteckningar av F. Hedblom i Bishop Hill 1973
Hbo Hanebo socken(-mål)
K7:2 (etc.) kasettband i ULMA (tillfällig serie)
stsv. =standardsvenska
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Jfr även s. 13 ff.
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Textens sakliga innehåll
(Sidsiffrorna hänvisar till översättningstexten)
Om Edvardsån. Pojkarna åkte kana på isen s. 17. Man åkte skridskor där 21.
Kvinnorna badade där; någon kastade »lortldunsar» på dem 21. Man dansade på broarna 21. Om »Lillestavattnet», ett grunt ställe i ån, där man
kunde köra över och dit man gjorde utflykter för fiske, kaffedrickning
m. m. 23.
Om vägar och färder. Slädar. Om skolvägens sträckning: man räddade en
flicka som fastnat i lorten 35. Mycket snö på vintern; vägen till skolan,
barnens tjocka klädsel 33. Om slädfärder, cutter-släde, slädbjällror 31. Om
fars resor till stan, när hans pipa exploderade, om hästen Topsy och hur
hon klarade isiga backar 29. Om vägarbeten 39.
Skördearbete. Hur man skylade havre 25. Barnen hjälpte till att plocka
majs 27.
Bärplockning. Om krusbärsplockning vid söndagsutflykt i skogen; man
plockade i »pelar» (pails) och drog lott om dem 47. Om krusbärsmos och
krusbärspaj 49.
Vedhuggning i skogen 47.
Husdjursskötsel. Om arbetsfördelningen mellan far och mor 27.
Betesgång 47.
Sommarkök och tvättstuga. Om »sjänte» (shanty), byggnaden och dess inredning, möbler 45, 51. Eldstaden; man eldade med »kabbar» (c,orn cobs) och
kol som förvarades i ett shed 45. Om tvättmaskin 45. I »sjänte» lagade man
man och åt under sommaren. I stora huset var det svalt och fritt från
flugor. Mer om inredning och möbler i »sjänte» 49, 51. Om flugor och fluggångare 51, 53. Spindelnät 53.
Bakning. Tråda upp (knåda) degen 41, 43. Jäsning, kavling, gräddning 43.
»Skarpbröd» 43, 45.
Mat. Krusbärsmos och paj 49.
Dricka. Tillredning av »hummeldricka»; förvaring och kylning 53, 55.
Plantering av humle 55.
1 kyla och mörker. På vintern gick man klädd i »skinnpäls» 41. I sängarna
hade man »ulltäcken», yllefiltar, inte bomullslakan som på sommaren 41.
Man värmde sängarna med varm havre eller med varma stenar 35. En gång
slängde mamma havresäckarna ner i trappan, när hon trodde att det
spökade 37. Flickorna var mörkrädda; mamma försökte vänja dem vid
mörkret 39. Själv blev mamma skrämd när en neger knackade på en kväll
39.
Sjukdom. Om utslag som man fick av ohyra på stängsel (fence) m. m.
(poison ivy) 23.
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Ordregister
Av Carin Hedblom
Registret är ej uttömmande. Formord, hjälpverb och andra högfrekventa ord förekommande på de flesta sidor har i regel förbigåtts. Det anges ej heller om ett ord,
såsom ofta är fallet, uppträder flera gånger på samma sida.

Svenska ord
bjuda 24, 26, 69
aderton 64
bliva 36, 59, 66
aldrig 26, 38, 42, 66
blyst 69
allihop(a) 20, 46
blystra 69
alltihop 18
blåsa s. 42
allting 48, 52
alltjämt 18, 22, 26, 28, 36, blåsa y. 24, 28, 57
blåsbälg '74
38, 40, 42, 44, 48, 64
blöt 16, 18, 24, 77
annan 20, 22
bok 32, 36
annars 24, 34, 36, 40
bomull 40
april 44
bomullslakan 40
arbeta 20, 48
bord 42, 44, 48, 59
arbete 40
boskap 74
att konj. 66
botten 22, 30, 69
automobil 28
bred 24, 48
av 60, 64, 67
bro 20, 44, 50, 51, 61, 69
broms 30
bruka 20, 22, 26, 28, 32, 34,
backe 26, 28, 32, 60, 65
36, 50, 52, 58
bada 20
brun 36
baka 40, 42
brunn 52, 61
bakfot 28, 30
brydd 38, 69
bakom 44, 50
bråd 26, 69
bakrum 44, 48
bråttom 20, 68
bakända 50
bräcka ut 22, 24
bank 28, 29
bräda 58
bara 20, 30, 34
bränna v. 44, 46
barfota 16
barn 16, 24, 26, 34, 40, 59, bröd 40, 42
bubbla v. 40, 42
60
buk 32
behöva 48
bulle 44
bekväm 48
bulna 69
ben 22, 60
bums 34
bengå 75
bygga 44
besk 54, 58
bäck 16, 18, 24, 67
betta v. 69
bägge 28
bibel 16
bära 28, 32, 36, 44, 48
binda 32
börja 20
bindsle 77
bössa 28
bit 16, 62
böss-skott 28
bita 58

dag 22, 26, 34, 52, 54, 57,
65
dans 61
dansa 20
daska 36, 68
deg 40, 42
del 48, 50, 62, 69
den 62
det konj. 65
dike 60
dimpa 69, 77
dit 22
doktor 22, 24
dorg 52, 69
dorgvagel 52, 69
dotter 57
draga 34, 50
dräng 18
du 62
duktig 20, 62
där 38
död adj. 62
dörr 38, 48, 50, 57, 59, 60
eder 62, 63
efter prep. o. konj. 22, 24,
34, 65, 67
eld 36, 57, 58
emellan 44
enda 38
ensam 32, 42, 46
fader 59
familj 46
farbror 40
farlig 18
farm 16, 17, 33, 36, 37, 38,
46, 61
farmare 18
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fast adv. 38
fastna 34, 52
fat 40, 50
ficka 28, 48
fin 20, 32, 34, 54, 57, 62
fiska 22
fjäril 74
flaska 52, 54
flat 36
flicka 20, 34
flitig 74
fluga 42, 48, 50, 52, 58, 62
flugfösare 50
flug-trap 50, 61
flyga 20, 28, 38, 52, 54
flytta 44
fnaska 36
fnissla 69
folk 30, 46, 52
fort 42, 59
fortfarande 74
fot 24, 36
fota 22, 24, 26, 30, 32, 34, 75
framfot 28, 30
framsida 38
framända 26
frat 69
friare 71
friarkudde 71
fråga v. 34
främmande 30
ful 58
full 18, 42, 46, 50
fuller adv. 42, 46
få v. 58
fårskinn 40
färga 59
föda v. 26
födelsedag 18
följa med 24
fönster 50
för prep. 66
förkläde 48
förstå 42
förståss 36
försöka 34, 54
förut 30
fösa 50, 57, 69

gammaldag 62
gardin 50
garvare 60
gata 34, 38, 61, 69
gen a. 32
genom 16, 26, 28, 30, 65
gift a. 16, 22
gifta 22, 64
giva v. 42
gnarka 70
god 48
golv 30, 48, 50
grannas 52
gris 26
grov 36
gryta 50, 60
grå 18
grässtrå 46
gräva 20, 52
grön 50, 57
gubbe 52
gul 18
gå 16, 28, 44, 58
gå (sprängas) 28
gång 22, 24, 28, 30, 34, 38,
46, 61
gård 59
gömma 16
göra v. 16, 18, 20, 26, 34,
36, 42, 46, 48, 50, 52, 54,
58, 59
göra-nog s. 26, 70

hacka s. 42
haj a. 28, 38
halka v. 20
halkig 20
hals 32
halsduk 32, 33
han 62, 63
handtag 40
hans 63
hatt 46
hava 16, 24, 46, 48, 68
havre 22, 24, 36, 52, 57
havresäck 36
hel 18
heller 18, 38, 44
hem 26, 28, 32, 34, 46
gagn 74
hemma 16, 26, 34, 46, 54
gammal 16, 18, 20, 54, 61, 62 hennes 63

het 36, 48, 52
heta 64
hetvatten 50
himmel 69
hinka v. 52
hissa 52
hiva 70
hjälp 42
hjälpa 26, 30, 38, 40, 48, 50
hon 28, 62
hopknyta 48
hoppa 58
hotell 59
humle 54
hummeldricka 52, 54
hund 58
hundkoja 74
hur 20
hus 26, 44, 48, 52, 58
huvud 28
huvudstupa 70
hylla s. 50, 61
hyra ut 18
Nicken. 20, 34
hål 42, 50, 59
hålla 30, 36, 52
hård 22, 24, 26, 34, 38, 50,
59
hårdvatten 52, 62
häl 70
hända 18
hänga 32, 42, 52
härda 70
härna adv. 22, 26
häst 28, 30, 34, 60
häva 28, 36, 63, 70
hö 52
hög s. 42
höns 26
höra 36, 38, 58
hörn 44
höst 16, 44, 46, 50
ibland 24, 26, 28, 34, 36,
40, 44, 52
idag 30
ihjäl se göra ihjäl
ikring 28, 32
illmarig 62
illröd 22
in adv. 66
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kol 44
ingenting 30
kolsvart 38
ini 20, 50
innan adv. o. prep. 16, 22, komma v. 16, 18, 22, 24, 26,
34, 36, 54
36, 65
komma v. (över till) 16, 40
inne 64
konstig 74
insida 22
korg 52, 59, 61, 68
is 16, 18, 28
kork 52, 54
isflak 18
kors 67
iskaka 18
krusbär 46, 48
itu 70
krusbärsmos 48
jag 62
krusbärspaj 48
juni 46
kräk 46, 59, 71, 77
just 68
kräm 48
justsom 30, 34, 36, 38, 40,
kunna 16, 26, 32, 34, 38,
44, 48, 50, 54, 68, 71
44, 54
jänta 20
kusin 18
järn 57
kvarn 61
jäst s. 40, 42, 54
kvart(s) 26
kvast 50
kaffe 22, 46
kväll 24, 38, 59
kaffeburk 50
kväller 39
kaffekvarn 50
kvällsmål 38
kaka 18, 62
källare 44
kalasmat 50
kälta 24, 59
kalk 24
känna (sig) 36, 38
kall a. 16, 18, 32, 40
käpp 16, 61
kalla 42
kök 48
kalva 46
köpa 57, 59
kant 61
köra 22, 28, 30, 38, 46
karl 48, 57
kasta 20, 26
ladda upp 28
kavla 42
laga 38, 40, 42
kinkig 75
laglig 74
kjackla 69, 71
lag-med 52
klar 54
lakan 40
klia 22
lam 38
kliva 16, 22, 26
lampa 36
klossa 71
land 46, 47
klunsig 32
lass 26
kläda 62
latpiga 52, 71
kläder 20, 58
led a. 32, 71
knacka 38
leka 16, 24, 57
knapra 32
lera 18
knepig 28, 62
leva 16, 64
knispig 18, 62
ligga 24, 26, 40, 48, 52, 77
knuffa 38
lik a. 24
knäppa 59
likt konj. 53
ko 24, 26, 77
lika v. 68
kofta 74
lina 58, 63
koka 36, 44, 48, 54
liten 34, 44, 61
koksak 44
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ljunga 71
lock 40, 42, 50, 52, 67
lort 20, 34
lortig 34
lortkluns 20
lott 61
lukta 58
lång 16, 32, 36, 42, 46, 48,
61, 62
långsam 74
låta (ljuda) 32
läcka v. 58
läder-strap 32, 61
lägga 36, 40, 42, 46, 48
länge 22, 24
länge-sedan 52
lära s. 18, 58
lära v. 44
lära (måste) v. 16, 22,26, 32,
34, 36, 38, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 71
läsa 36, 38
lördagskväll 20
lös 18, 38
madrasstyg 34
maj 46
mamma 20, 22, 24, 26, 34,
36, 40, 42, 48, 50, 52
man pron. 63
marka 24
maskin 44
mat 44
matsäck 22, 32
med prep. 32, 34, 57, 65
medicin 22, 24
mellan 28, 44
mera 46
middag 26, 48
mil 16, 26, 38
minnas 20, 22, 24, 30, 32,
36, 38, 40, 52
mjöl 40
mjölka 26
moder 18, 61, 69, 77
morfar 59
morgon 26
moster 16, 20, 22, 24, 26,
34, 40
mull 20
mussa 72
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mycket 16, 18
myring 72
må 22
mången 20, 62
måste 32
märka 68
mörkrädd 36, 38
mörkt 38
mössa 32, 58

planka 20
plats 26, 54, 61
plocka 26, 34, 46, 48, 54
pojke 16, 18, 20, 40, 59
porträtt 30
post 26
potatisstamp 50
puffa 36
pusta 44
på 57, 61, 65, 66
påsatt 52
päls 40, 59

sida 22, 34, 48, 58, 59
sila 54
simma 21, 68
sin pron. 63
sinnig 72
sist 18, 44
sits 30
sitta 28, 48
sjuk 18, 52, 58, 59
sjunga 20
natt 65
sjungskola 20
ned 22, 28, 50
själv 40
neger 38
skaft 77
nere 16, 64
ranka 32
skarpbröd 42, 62, 72
neri 22
rar 59
sked 50
ni 62
redig 40, 65
skemning 72
nittio 57
regn 18
skinnjacka 40
nittiofem 22
regna 16, 24, 44, 59
skinnpäls 40
nittiofyra 22
regnvattensbrunn 52
skjuta 28
nog 18, 24, 48
regnväder 52
skjutsa 34
noppa se nubba
rem 57
sko s. 16, 24
norr 38, 59
ren 57
sko v. 28, 66
norra 38
rep 52
skog 46
nubba v. 48
riktig 18, 20, 22, 24, 32, 36, skola s. 16, 32, 61
någon 20, 22, 50, 52
42, 50, 54
skola v. 57, 59
någonting 20, 34, 38, 44
ringa v. 64
skorsten 44, 50
når konj. 65
rinna 24
skorva v. 16, 18, 62, 72
när konj. o. prep. 34, 65
ro s. 72
skott 28
närapå 48
rock 32, 67
skotta 32
närma adv. o. prep. 28, 54 rolig 18, 22, 26, 42
skratta 40, 42
65, 72
ros 46, 72
skravel 72
nästa 16, 18
rulla 36, 42
skravelkanna 72
nät 50
rullare 62
skråmtig 36, 72
nödig 68
rullhacka s. 42
skrämma 36
nöta 16
rum 44, 48
skum s. 52
rumla 72
skunk 29
obekväm 24
rund 30
skura 42
ohyra 22
runter-ikring 29
sky 72
oj interj. 26
ruska 36
skynda 26
olika 36
rygg 32, 67
skåp 48, 50, 61
om prep. 38
ryslig 54
skön 48
ond 22
råa. 68
slag 18, 20, 42
onkel 46
rågmjöl 42
slut 44
ordning 26
rädd 16, 22, 36, 38
släda v. 30
otäck 28
rätt adv. 28, 30, 52
släde 30, 58, 59
röka 28, 44
slänga 36
pappa 26, 30, 32, 38, 50, 52 röra v. 50
släppa 59
papper 42
slög 72
pipa s. 28, 50
se 18, 30, 34, 38, 42, 57
smed 60
piska s. 18
sedan 38, 59
små 36
planta v. 54
september 46
smälla 28, 72
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snicka 72
snål 61
snö 32, 57
snöa 44
snöre 58
socker 48, 50
soffa 48
somlig 36
sommar 18, 22, 40, 42, 44,
46, 48, 52
sopa 50, 52
sopskyffel 50
sova 36, 38, 59
spade 42
spara 44
spektakel 16
spik 52
sprida 68
springa 32, 38, 44
språka 65
stad 26, 28, 34, 38
stall 38, 61
stanna 26, 34
stark 34
stege 60
sten 36
stenburk 40
stilla v. 27
stjälpa 77
stol 44, 48
stor 16, 18, 26, 36, 40, 48,
59, 61, 62
stordag 62
strumpa 24
strykjårn 50
strå 30, 61
studera 32
stuga 44
stundtals 28
stygg 16, 28
styra 54
stå 24, 28, 34, 38, 42
stånka v. 44
ställning 40
stöka 26, 27, 36, 72
svart 18, 50
svavel 59
svedna v. 36, 72
sy 34, 36, 68
syrpa v. 72
syrsa 72

trubbel 18
tråda 40, 42
trä 60
träd 46, 58, 77
träspade 42
tröska 24
trösta 68
trött 26
tumla se tymla
tung 24
tunn 42
tunna 52
tur 28
tut 74
tvärt 28, 57
tvätta 48, 50, 52
tvätthus 48, 61
tvättställning 44, 50
tycka 16, 18, 22, 32
taga 16, 22, 24, 26, 28, 40, tycka om 18, 26, 32, 52, 54
tylla 33, 36, 74
46, 48
tymla 16, 18, 24, 58
tak 42, 44, 50, 52
tyst 32
tala 16, 34, 42, 57
täcke 30
tand 28
tänka 16, 18, 20, 34
tegel 22
täppa v. 50, 74
tegelsten 22
tät 50
tid 28, 32, 40
tömma 28, 46, 50, 58
tidig 26, 74
töras 16, 18, 59
tidning 36
till prep. o. konj. 24, 28,
ugn 36, 42
61, 65, 67
ull 58
till inf. m. 64, 67
ulltäcke 40
tillbaks 30, 38, 44
under 32, 44, 50
tillhopa 16, 20, 28, 30
underlig 74
timme 26
undra 22, 36, 42, 54
tio 18
ung 62
titta 16, 28
upp 64, 66
tjock 32, 48
uppe 64
tobak 28
upp-i 28
tokig 38
upptylla 32
tolv 59
uppå 24, 32, 36, 50
tom 57
ur prep. 34, 46, 65
topp 24, 30, 50, 52
ut 58
torka v. 22, 24
utav prep. 64
torr 59
ute 44, 64
trampa v. 24
utom prep. 50
trappa 36, 65
vagga v. 52
tratt 50
vagn 26, 30, 61
travla 76
vagnbox 26, 30
tre 63
vakta 42, 46
tro 24, 30, 38, 66

syskon 72
syster 69
såpa 52
säck 36
säga 16, 20, 24, 34, 59
säker 36
sälja 34
sällan 26, 66
säng 36, 40, 61
sätta 20, 24, 28, 30, 34, 38,
40, 44, 50, 52, 54
söder 34, 38, 58
sömma 57, 72
söndag 20
söndagseftermiddag 46
söndagskväll 20
sönder 24
söt 54

90

Folke Hedblom

vante 32
var pron. 26, 54, 57
var adv. 36
vara s. (ta v. på) 26, 36, 57
vara v. 16, 18, 20, 28, 34,
38, 40, 57, 58, 59, 66, 68
vara v. (över till) 22
varda 16, 18, 20, 22, 26, 38,
40, 44, 54, 66
varm 36
var-någorstädes 54, 74
varsin 59
vaska 18
vaskmaskin 44
vass 48
vatten 16, 18, 20, 22, 48,52
vatten-pail 61
ved 46, 52
veta 16, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 38, 40, 46
vete 52
vetemjöl 42
vev 40
vi 62
vid-lag 74

viktig 74
vila v. 48
vilja v. 28, 34, 38, 54
vilken 63
vinter 28, 30, 40, 42
visst 18, 32, 34
von 74
vådlig 28, 38, 74
våga på 18, 20
våla v. 74
vår s. 46
vår pron. 61, 63, 66, 68
vårat 22, 40
väder 18, 34, 44, 61
väg 26, 28, 32, 34
vägg 38, 44
vända v. 28, 32, 33, 36
väsen 32
västerut 28
västra 28, 34
växa 26, 54
växla 74
yllefilt 40
yllelakan 40

å 18, 20, 22
åka 16, 18, 57
ålder 16
år 18
åt prep. 61
äga v. 34
äldre 24
äldst 16, 59, 62
ända s. 50
ända adv. 50, 52
ändå 16, 22
äppelträd 34, 54
äpple 34
ära 74
äta v. 48, 58
öga 59, 74
ömse 49
öppna 50
öster 34
östsida 50
över 22, 28, 57
översko 32

Engelska ord
aunt 40
backroom 45, 49
be 25, 51, 66
be over 23
believe 30
bell 33
bet 20, 29, 36
bit (of ice) 17
blaster 29
bob-sleigh 30
boil 40, 42
boiler 59
brave 20
break out 23, 25
bronco 28
buek v. 67
buggy 29, 35
bundle 25
but 26
cake 44
call 30

cannon-ball trail 39
care 27
chores 27
chores-a v. 26, 60
cistern 52
clutch 67
cob 45, 61
come over 17, 43
comfortable 49
cook v. 37, 49
corn 26, 27, 59
corneob 45
cornstarch 48
cotton 40
crank 40
curtainshade 50
cutter 30, 60, 66
daring 18
dash v. 37, 68
dish s. 49, 61
do 42, 43
dry up 23

engage 67
engine 44
farmer 19
fasten 53
feed v. 27
fence 17, 23, 55
few 32
field 27, 29
foot v. 75
for 37
front 39
funnel 50
garden 55
gasolin. 39, 44
grandma 18
gravel 22
hard 26, 35, 38
hard road 39, 62
have 23
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have (to) 39
hedge fence 17, 61
hire out 19
hot 49, 53
hurry 68
icebox 45
July 46
June 46, 59

people 31, 47
photograph 30
pie 44
pipe 51
plaster v. 53
poison ivy 22
porch 51
portrait 31
put v. 38, 43
quarter 27

knock (on wood) 24
lame 39
lard 42
legging 32, 33
like v. 68
live 17
bad up 28
main thing 25, 62
mark v. 68
marry 22
match 28
my interj. 52

raw 68
ready 43, 65
refrigerator 52
reverse v. 67
rlf le 28
rifle-shot 29
right adv. 29, 53
roler 62
round a. 29, 33
run 45
rye-crisp 42

sledge-parties 30
sleigh v. 31
sleigh-bells 30, 32
slide v. 21, 58
soft 53
spread v. 68
story 38
stove 37, 45, 51, 55
stove pipe 51
strap (jfr läder-) 33
straw 31
sure 16, 40
swim v. 68
take (care of) 27
time 32
timing 79
to 28
top 25, 31, 51, 53
trap 50
trouble 19
trust v. 68
tum v. 33, 37

say 21
school 32
shaft 29, 77
shanty 41, 43, 45, 49, 51,
59, 61, 70
shed 33, 45, 61
shock s. 25
shock v. 22, 24, 25, 53, 57,
61
shop 45, 59
sidewalk 45
skate s. 20, 58
skate v. 21, 31, 58
skye 69

uncle 18, 40, 46, 60
uncomfortable 25
up into 29
upstairs 37

Alice 20
Alfva 36, 44

Charlie Pick's 32
Clarence 16, 18

Fors 59
Fred Bergströms 40

Big John 22, 46
Bergström 40, 59, 68
Bishop Hill 60
Bob Crazy Fool 20
Bomans 32, 48

Doris 48

Halvarson 34, 57, 60
Hellsåns backar 30
Hope 40

needy 68
nephew 16
next 17
no 30, 32, 42, 46, 60
interj. 40, 67
of 44, 60
my interj. 22, 36, 50
our 68
overall 34
padclle 43
pail 41, 47, 49, 53, 58, 61
part 32

wagon-box 27, 31
wash 19
wash-house 49
watch 43, 47
weed 22
weil 18, 22
where 35
yes 44, 46

Person- och ortnamn

Catherine 34
Charlie 32

Edna 34
Edwards River 16
Emma 16, 20
Erickson. 20, 57, 60
Erik 40

Ida 32
Jacobson 54
Jann-Janns 16, 18, 59
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Folke Hedblom

Jerusalem 71
John 59
Johnson 59
Jönses-backe 30
Kronberg 32
Lars 59
Lars Eriksons 16, 22
Laura 16
Lillestavattnet 22
Lindberg 59
Lindström 34
Liva 20, 24, 26

Lotta 20, 22, 24, 40
Lydia 18
Malmgrens 28
Manuel 16, 18
Maple Hill 16
Marta 16, 18
Nordströms 32

Queen 30
Rollie 48
Russel 16, 18
Ruth 16, 18, 22, 24
Röd-ok-skogen 46
Sadie 30
Stenbergs backarna 34
Stoneberg 32

Olson 34
Pauline 40
Peterson 20
Pick's 32

Tilda 20
Topsy 28
Åkerström 34
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Reliktområdet för främre r
i Sydsverige
Några kommentarer av Ingemar Ingers

Vid läsningen av Claes-Christian Elerts uppsats Gränsen för det sydsvenska
bakre r i Svenska landsmål 1976 s. 7 fick jag impulsen att nedskriva de
kommentarer, som här följer. De är att betrakta icke som en kritik men
som ett komplement till Elerts intresseväckande och engagerande framställning. Vad som här kommer att uppmärksammas är reliktområdet för
främre r (tungspets-r) i det sydliga Småland och angränsande delar av
Skåne och Blekinge, utsträckningen av detta reliktområde på den skånska
sidan vid olika tider och traditioner om förekomsten av främre r på områden, där det numera för längesedan är bortlagt. Slutligen skall en företeelse uppmärksammas, som knappt tidigare är behandlad, nämligen bruket
av främre r i emfatisk ställning inom Skåne hos individer, som annars använder det bakre r.

Omfattningen av reliktområdet och dess succesiva
krympning
Den första presentationen av gränsen i södra Sverige mellan nordligare
främre r och sydligare bakre r torde vara J. A. Lundens uppgifter i hans
skrift Om de svenska folkmålens frändskaper och etnologiska betydelse
(Stockholm 1880) s. 13 och 29. Efter att s. 13 ha påvisat förekomsten av
kakuminalt / (tjockt /) i alla svenska mål norr om de sydsvenska och avsaknaden av detta ljud på sydsvenskt område, fortsätter han: »R-ljuden
gifva oss en gräns, som väsentligen sammanfaller med den nyss efter 1ljuden uppstälda: söder om denna gräns finnas endast(!) skorrande, dvs.
postdentala (gutturala) r-ljud; norr därom känner man antingen blott
vibrerande, med tungspetsen uttaladt r (r), eller har man det åtminstone i
vissa ställningar (götamålen och Öland).» — Den närmare karakteristiken
av sydsvenska mål fortsätter s. 29: »Sydsvenska mål i större delen af Småland och Halland, hela Skåne och Bleking med blott / och n, (R)» — — —
Av dessa Lundens uttalanden framgår, att han betraktar nämnda lands-
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delar som ett enda kompakt område med bakre r, en uppfattning som sedermera blivit vederlagd. Men man kan knappt förebrå Lundell för det han
framför en sådan uppfattning. »De svenska folkmålens frändskaper» är ett
för sin tid och med de resurser man då hade att tillgå högst förtjänstfullt
arbete. De dialektbeskrivningar, ordboksarbeten och texter, som då var
tillgängliga i litteraturen, var utförda i vanlig bokstavsbeteckning och
skilde alltså inte på de olika r-ljuden. Under de följande decennierna skulle
kunskapen om fördelningen av bakre och främre r i Sydsverige vidgas betydligt. Det är av intresse att jämföra Lundens ovan citerade uttalanden
med framställningen i hans bidrag i »Fästskrift till H. F. Feilberg på 80årsdagen» (Svenska landsmål 1911), Om gränsen mellan central- och sydskandinaviska mål. Där behandlas s. 256-57 Skorrande » — tungspets-r.
Sedan han redovisat r-gränsen enligt de uppgifter, som då stod till buds,
tillägger han: »Inom det ovan nämnda r-området (dvs, området för bakre r)
förekommer även r, så enligt uppgift i Torsås i S. Möre, Ramkvilla i Västra
h., Asa i Norrvidinge, Moheda i Allbo, i Vislanda hos äldre personer, i
Elmeboda, i Månsarp »individuellt» r, i Ryssby (här avses Ryssby i Sunnerbo hd), Bredaryd, Långaryd. Tydligen har skorrande (tungrots-4) först
under 1800-talet ryckt in över och tagit i besittning Småland. Som bekant
finnes vibrerat tungspets-r ännu i norra Skåne (Bjäre, N. och S. Åsbo, V. o.
Ö. Göinge, Villands, Gärds) ehuru överallt på indragningsstat.»
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Man ser här, att Lundell sammanställer det sydsmåländska reliktområdet
med främre r med motsvarande område på den skånska sidan. Han säger
sig ha fått upplysningar genom hänvändelser till prästerskap och läroverkselever. Det visar sig, att dessa inte alltid är nöjaktiga. Sålunda har genom
senare undersökningar framgått, att främre r, ehuru på tillbakagång, är
belagt bl. a. i följande socknar i södra Småland, som enligt Lundell blott
hade bakre r, nämligen Kalvsvik, Urshult, Bolmsö, S. Unnaryd, Markaryd
och Berga. Det rör sig inte bara om isolerade »språköar» utan om sammanhängande områden, och allt eftersom undersökningarna i södra Småland
efter omkring 1918 intensifierades med Gunnar Hedström som en pioniär,
har sammanhanget blivit allt tätare. I Smålands sydligaste socknar, som
gränsar till Skåne och Blekinge, oftast med samma företeelse påträffad
söder om gränsen, är främre r belagt, sedan de systematiska dialektundersökningarna blev mera intensifierade, i Markaryd (Hedström 1918-20 och
sporadiskt av senare upptecknare), Hallaryd (Hedström vid samma tid och
ännu på 1930- och 40-t. sporadiskt av Vide), Pjätteryd (Hedström 191820), Stenbrohult (Segerbäck 1931, jfr nedan), Virestad (tre upptecknare
1927, 1947 och ännu 1968, se nedan), Härlunda (Kruuse 1931), Urshult
(Kruuse 1921) och S. Sandsjö (Wellhagen 1922, som visserligen genomgående använder h i den lexikaliska ordsamlingen, men i inledningen angiver att tungspets-r förekommer vid sidan av tungrots-r). Från Torsås i
S. Möre uppgiver Lundell 1911 r, och ett stycke längre norrut är r belagt i
8. Möre härad i Karlslunda 1936, i Oskar 1937 och i Voxtorp 1938. Norr
om de nu uppräknade socknarna är främre r flerstädes belagt ett stycke in
på 1900-talet i såväl Sunnerbo som Allbo och Kinnevalds härader, men det
skulle bli för vidlyftigt att räkna upp dem alla. — En egendomlig motsägelse föreligger i texterna i grov beteckning från Kalvsviks och Urshults
socknar i Svenska Landsmål II: 9 s. 36-45. De är upptecknade omkring
1880 av resp. N. Sjöstrand och K. Lindsten. I uttalsuppgifterna över
texterna angives »Blott skorr. h». Hur stämmer detta med iakttagelser
långt senare, som visar främre r i dessa socknar? Förklaringen torde ligga
däri, att denna notis avser upptecknarnas eget uttal vid föredragning av
texterna, och att de inte tillräckligt uppmärksammat förekomsten av tungspets-r som ett för det mest genuina målet väsentligt drag. De två upptecknarna, N. Sjöstrand och K. Lindsten var studenter av Smålands nation
i Lund, och de aktuella texterna blev av dem föredragna vid Föreningens
för Smålands minnen 20-årsfest h.t. 1881. Men ett annat för de sydsmåländska målen väsentligt drag återfinnes i dessa texter, nämligen sådant rbortfall och vokalisering av r, som har tungspets-r till förutsättning.
Här skall närmare betraktas ställningen i två sydsmåländska socknar,
Stenbrohult och Virestad i Allbo härad, som båda gränsar till Skåne. I
dessa socknar är främre r upptecknat långt in på 1900-talet. Man ser ofta
uttalat, att främre r bibehåller sig längst i mera avlägsna och isolerade
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bygder. Stenbrohult kan ingalunda räknas såsom sådan. Genom socknen
går en landsväg, som av gammalt är en huvudväg mellan Skåne och Växjö.
Södra Stambanan i sin sträckning genom Stenbrohult blev anlagd 1862
och har två stationer från början, Älmhult och Liatorp, och två, som tillkommit på 1900-talet, Möckeln och Diö. Därtill har socknen sedan lång
tid tillbaka stor frekvens av sommargäster och turister. I förhållande till
dessa faktorer är det överraskande, att upptecknaren Ove Segerbäck år
1931 hos den äldre befolkningen fann övervägande främre r. Av 10 meddelare med födelseår mellan 1844 och 1858 hade 8 endast främre r, under
det att två med födelseår 1855 och 1858 hade båda r-ljuden. Tio år senare,
1941, var jag på semesterbesök i Älmhult. Av mitt värdfolk blev jag sammanförd med två äldre sockenbor, en man i Eskya öster om Älmhult och
en kvinna från Slätthult söder om Älmhult, men bosatt i Getabäck. Båda
talade utpräglad dialekt och var goda meddelare. Deras födelseår var resp.
1856 och 1865. De hade båda bakre r. Man torde därav kunna sluta, att
övergångstiden i Stenbrohult ligger omkring 1860. Hade jag gjort mig mera
besvär, skulle jag kanske funnit andra av samma generation med främre r,
men min vistelse var kortvarig. I Virestads socken, som ligger öster om
Stenbrohult och länge varit mera isolerad, har tungspets-r levat längre och
torde fortfarande kunna påträffas. År 1942 träffade jag två makar från
Virestad med födelseår omkring 1880 på besök hos anhöriga i närheten av
Lund. Jag observerade, att båda hade tungspets-r. Tidigare var detta r-ljud
upptecknat av Erik Kruuse vid undersökning i Virestad 1927 — det förekommer konsekvent i hans lexikaliska samlingar — och lika konsekvent
ingår det i belägg på naturnamn och ägonamn, upptecknade 1947 som
seminariearbete av dåvarande fil. stud. Esbjörn Blohm6 Då Virestad är
en vidsträckt socken med ett intressant gränsläge, men tills vidare med
i förhållande till sin storlek alltför få belägg skrivna med landsmålsalfabet
(ca 1 300), fick jag lust att där göra en ny undersökning. Det dröjde ända
till 1968, innan denna föresats blev verkställd, då undersökningen skedde
efter överenskommelse med Landsmålsarkivet i Lund. Befolkningen var
lättillgänglig och språksam och målet fortfarande väl bevarat, och besöket i Virestad gav till resultat ca 3 000 belägg. De båda nämnda makarna,
som jag träffat vid deras besök i Skåne, var nu avlidna, men ett flertal
andra goda meddelare hade jag att tillgå. Av bibehållna genuina drag, som
annars är på retur i södra Småland, kan nämnas ett flertal fall av diftongen
w i förbindelserna kv, sv, tv och äldre hY, tungspets-r och ett ålderdomligt
böjningssystem och ordförråd. Det visade sig, att av de meddelare jag anlitade hade samtliga, som var födda före omkring 1890, tungspets-r. Det
var fem personer med födelseår 1873, 1875, 1876, 1886 och 1888, tre män
och två kvinnor. Den yngste av dem hade omväxlande främre och bakre r.
Han hade ett par år förut intalat ett ljudband vid besök av fil. lic. Bengt
Nilsson. De, som var födda efter 1890, hade bakre r, men andra genuina
7 —772402 Sv. Landsmål 1977
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drag kvarstod och i synnerhet vokaliseringen. En kvarstående vokalisering
hade jag också iakttagit hos de två nämnda meddelarna i Stenbrohult
1941, som hade bakre r.
Går vi till Blekinge, så är främre r belagt i hela Listers härad, såväl
genom Swennings undersökningar i början av 1900-talet som senare uppteckningar. Från det övriga Blekinge är ännu efter 1930 detta ljud belagt
från följande socknar: I Bräkne härad i Ringamåla, som gränsar till Småland, och i Åryd i kustlandet; i Medelstads härad i Backaryd och Eringsboda, som också gränsar till Småland, i Hjortsberga och norra delen av
Tving; uppgiften från Hjortsberga grundar sig på förf:s iakttagelser omkring 1930 på en kvinna f. i Hjortsberga 1851 och där uppvuxen, sedermera
bosatt i Tving; och i östra härad i Kristianopel, som är gränssocken till
Småland, och på Sturkö och i Torhamn i kustlandet. Uppgifterna härrör
dels från lexikaliska samlingar i Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, dels
från meddelanden av den kunnige undersökaren av Blekingemålen, rektor
Sven Pettersson i hans uppsats Blekinges folkmål i Blekingeboken 1939
s. 23. Denna sammanställning över förhållandena i Blekingemålen meddelas till en komplettering av de mera summariska uppgifterna i Sjöstedt,
Studier över R-ljuden i sydskandinaviska mål s. 157. Ännu 1949 har Sven
Benson konstaterat främre r i Torhamn.
I Skåne fanns vid 1900-talets ingång ett stort reliktområde för främre r,
som angives av Sjöstedt, R-ljuden s. 157 f. med citerande av uppgifter i en
uppsats av Axel Kock från 1904. Området hade sitt intensitetscentrum i
nordöstra Skåne men sträckte sig såväl åt nordväst som sydost. Detta
reliktområde skall vi nu betrakta, delvis med citerande av förut icke
publicerade kommentarer, som resp. upptecknare nedskrivit i översikter
av sina undersökningsområden. Det skånska sammanhängande område, där
främre r är belagt, sedan systematiska undersökningar blev igångsatta,
bestod av Bjäre härad i sin helhet, norra delen av Norra Åsbo härad,
Västra Göinge härad utom de södra och västra delarna, östra Göinge
(större delen) och Villands härad i sin helhet, Gärds härad utom en socken
och Albo härad också med undantag av en socken (jfr nedan). Därtill finns
traditionsuppgifter och andrahands-meddelanden om några punkter utanför detta kompakta område, där främre r är belagt.
I sin öfversikt af Bjäremålet (DAL 258) skriver upptecknaren Per Larsson år 1900: »De aldra äldsta Bjärehäradsborna hafva nästan uteslutande
tungspets-r. Endast hos dessa finnes r. Om få år är alltså tungspets-r utträngdt af tungrots-4.» — Vid genomgång av de lexikaliska uppteckningarna
finner man, att ingen geografisk skillnad fanns mellan fördelningen av de
båda r-ljuden. Främre r är belagt så långt i söder som i Barkåkra nära
Ängelholm. Däremot kan man finna en individuell skillnad redan då hos
meddelare tillhörande samma generation. Huvudmeddelaren för Hovs
socken, en man f. 1823, hade genomgående främre r — så enligt en av Per
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Larsson ifylld typordlista — under det att en meddelare för Förslövs
socken, en kvinna också med födelseåret 1823, hade bakre r. Därav torde
man kunna sluta, att övergångstiden ligger hos personer med födelseår på
1820-talet. Emellertid fortlevde medvetandet om tungspets-r hos en äldre
generation. I slutet av 1940-talet gjorde jag uppteckningar i Hovs socken.
Målet var fortfarande rätt väl bevarat. En av mina meddelare, lantbrukaren
Jon Ebbesson, f. 1867, var sagesman vid intalning av grammofonskivor.
Då han citerade uttalanden av en för längesedan bortgången sockenbo,
använde han spontant tungspets-r. I detta sammanhang skall erinras om
beteckningen av r-ljuden hos Bengt Pamp i Skånes ortnamn, A 3, Bjäre
härad. Där är i alla av Per Larsson år 1900 upptecknade dialektala ortnamnsformer det främre r återgivet i de namn, som innehåller ett eller
flera r-ljud, så t. ex. båda r-ljuden i dial.-formen för Rebbelberga (häradets
sydligaste socken), som är Revelbjära. Jfr ett principuttalande i förordet
s. 3. Namnformer, som är upptecknade av senare undersökare, har genomgående bakre r. Samma princip är följd i del 1 av serien Skånes ortnamn,
Albo härad, av Bertil Ejder. Också i detta härad hade Per Larsson 1897
iakttagit och upptecknat åtskilliga ortnamnsformer med främre r, som är
de sydligaste i Skåne belagda.
Med kännedom om ställningen i Bjäre härad vid tiden omkring 1900 är
det påfallande, att Ernst Wigforss, som kort därefter (1904) påbörjade sina
undersökningar av södra Hallands folkmål, därvid inte påträffade främre
r förrän i Breared i Tönnersjö härad, 4 mil från Skånegränsen. Här skall
citeras ur Södra Hallands folkmål s. 405: »I hela SH. har jag endast hos
en enda person (gumma från Br.) träffat r. Detta torde snarare vara rent
individuellt än en räst av ett för någon generation tillbaka härskande uttal.» Säkerligen har Sjöstedt i R-ljuden s. 159 riktigare bedömt förhållandet,
när han skriver: »Jag för min del är däremot övertygad om att denna gumma
var en av de sista representanterna för tungspets-r i dessa trakter. — — —
Hon var dessutom ej den enda, som hade r i södra Halland. Jag har själv
1932 träffat en 83-årig man, född och uppväxt i Ve. ( =Veinge), som använde r.» — Den av Wigforss konstaterade frånvaron av tungspets-r i
södra Halland står i uppenbar kontrast icke blott till situationen i angränsande delar av Skåne, men också till en rad småländska socknar i
Sunnerbo härad, gränsande till Sydhalland. Hedström har omkring 1920
påträffat tungspets-r i Markaryd (jfr ovan), Hinneryd, Torpa och Lidhult.
Vid besök i Torpa 1935 hörde jag detta r-ljud hos två bröder, födda 1844
och 1846, och i Nöttja innanför Torpa har det enligt uppgift funnits också
i nästa generation. Vad beträffar Vrå, beläget mellan Torpa och Lidhult,
är tyvärr en äldre samling av Kruuse från 1920-talet förkommen, och vid
nästa undersökning, som gjordes av Vide 1952, hade bakre r tagit överhand.
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Höks härad i södra Halland gränsar dels till Bjäre härad i Skåne, där
främre r är belagt, dels ock till de nordligaste socknarna i Norra Åsbo härad,
där likaledes detta ljud är belagt. I Åsbomålets ljudlära (1889) har Billing
s. 176 följande notis (§ 256): »r motsvarande rspr. r (målets 4) brukas af
äldre personer i allmänhet i Fagerhult, Örkelljunga, Rya (östra delen),
Oderljunga, stundom i det öfriga Åsbo. De yngre hafva tungrots-4.» Det
är skada, att Billing inte närmare preciserat vad han avser med »det öfriga
Åsbo». Därmed torde han mena några socknar på höjd med de ovannämnda
Oderljunga och Rya, men näppeligen någon ort i Södra Åsbo härad, som
Axel Kock uppgiver i ett citat, återgivet av Sjöstedt s. 158. Men en socken
i Norra Åsbo härad, som med stor sannolikhet haft tungspets-r är Tossjö,
som gränsar i väster till Hjärnarp i Bjäre härad och i öster till Örkelljunga,
alltså till socknar där detta r-ljud är belagt. Någon större undersökning
företogs inte i Tossjö förrän 1933, och då konstaterades enbart bakre r.
Det sista vittnesbördet om förekomsten av tungspets-r i Norra Åsbo härad
är ett muntligt meddelande till förf. 1936 av fil. dr Erik Bruhn, som 1921
gjorde uppteckningar i norra delen av Fagerhults socken. Han hade nära
den punkt, där Skåne, Halland och Småland mötes, iakttagit detta r-ljud.
Men det har inte varit vanligt och ingår varken i de lexikaliska uppteckningarna eller i typordlistan.
I Västra Göinge härad, där vi närmar oss det nordöstskånska kärnområdet för främre r, är detta ljud konstaterat i Vittsjö och Visseltofta, som
båda gränsar till Småland och dessutom i Verum, Farstorp och Stoby. I
Vittsjö är det belagt 1903 (anteckningar av Ebbe Tuneld och ännu 1918,
men då ej vanligt), men som en reminiscens därav kvarstår en konsekvent
vokalisering av r i de ställningar, där den normalt inträder, konstaterad
vid senare undersökningar av Erik Jeppsson (sedermera Bergenrud), Vide
och Sjöstedt; i Visseltofta 1903 (Tuneld), 1920 (egen iakttagelse) och 1937
(Bergenrud); det torde också observeras att Sjöstedt i R-ljuden 1936 s. 158
nämner Visseltofta bland de socknar, där främre r vid denna tid anträffades.
Den tidigaste uppgift vi annars har från Västra Göinge härad är en notis av
Martin P:n Nilsson från 1900 (DAL 435): »r förekommer sällsynt hos äldre;
i Ballingslöf (Stoby sn) ytterst sällsynt; från Farstorps sn enstaka ex., i
Verum föreföll det mig vanligare.» Härmed kan jämföras en uppgift från
1918 i E. G. Hanssons redogörelse för målet i Verum (DAL 448): »Äldre
personer, dvs, de som äro omkring 70 år, använda i stor utsträckning
tungspets-r i slutet och inuti ord, dock ej i början av ord.» Uppgiften påminner om den s. k. Götaregeln men är inte helt jämförlig därmed; den
torde innebära, att bakre r tidigast inträngt i början av ord. För övrigt är
tungspets-r inte belagt i de södra och västra delarna av häradet. Det torde
delvis bero på att de systematiska undersökningarna här kom senare i gång.
Undersökarna i Norra Mellby och Tjörnarp 1915 och i Vinslöv och Nävlinge
1918 konstaterade endast bakre r. Men en muntlig tradition om tidigare
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förekomst av främre r i Norra Mellby har blivit mig delgiven av professor
Bertil Malmberg, Lund. Hans fader, som var bördig från N. Mellby, använde alltid främre r, då han citerade uttryck och talesätt hos äldre sockenbor från tiden omkring 1900.
Beträffande ställningen i östra Göinge härad på 1930-talet uppgiver
Sjöstedt R-ljuden s. 158 att vid denna tid tungspets-r anträffades hos den
äldsta generationen i Osby, Loshult, Glimåkra, norra delen av Hjärsås samt
örkened. Tidigare på 1900-talet gick det längre söder- och västerut. En
upptecknare av målen i östra Göinge härad under tiden 1917-1921,
August Sandberg, har i redogörelser, som han utarbetat, uppgivit att tungspets-r vid denna tid fanns i Loshult, Osby, Ö. Broby, Emmislöv och Glimåkra. Om ställningen i Broby och Emmislöv anmärker han 1921: »Tungspets-r förekommer endast hos de äldsta inbyggarna och är alltså statt i
utdöende.» För Hjärsås uppgiver han 1920, att tungspets-r då fanns hos
äldre personer (över 70 år) utom i den sydvästra delen. 1927 meddelar Hugo
Areskoug från Hjärsås: »Tungspets-r synes numera vara statt på retur.»
Vid egna undersökningar i Hjärsås 1962-63, då ett flertal genuina meddelare ännu fanns att tillgå, påträffade jag tungspets-r endast hos en av
dessa, en man född i slutet av 1870-talet. Från Gryt och Knislinge uppgiver
A. Sandberg 1920 att tungspets-r ej förekommer i dessa socknar. Från de
övriga socknarna, Hästveda, Färlöv och Norra Strö, som är belägna i
periferien och är undersökta efter 1926, är endast bakre r belagt. Längst
har främre r hållit sig i Osby, Loshult, Glimåkra och örkened, där det ännu
sporadiskt kan anträffas. Också genom ortnamnsuppteckningar får man
goda belägg på förekomsten av främre r. Det förekommer regelbundet i
uppteckningar från örkened 1935 av Nils Nilsson och oftast i belägg från
Loshult 1948 av Esbjörn Blohme.
Från Villands härad kan följande data anföras beträffande belägg för
främre r. Det förekommer konsekvent i en större samling av L. A. Nyrup
från Ivetofta 1898. De centrala och södra delarna och i mindre omfattning
de norra undersöktes av Per Larsson 1901. Han skriver i »Öfversikt af
Villandsmålen» (DAL 416): »Hos äldre folk finner man knappt annat än
tungspets-r. Hos folk som är yngre än 40 år, finner man aldrig tungspets-r.
— — — Tungspets-r är, efter hvad som ofvan anförts, på väg att försvinna ur Villandsmålen.» Per Larssons undersökningar sträckte sig söderut
ända till Yngsjö i Åhus socken. Också här har han upptecknat tungspets-r.
Detta ljud fanns vid samma tid i det innanför Åhus liggande Gärds härad,
se nedan. Från socknar, som obetydligt berördes av Per Larssons uppteckningar, kan anföras: 1903 har Ebbe Tuneld, enligt nyligen påträffade
primäruppteckningar, konstaterat tungspets-r i Fjälkestad, som är beläget
längst i väster; i Näsum är det upptecknat 1931 av John Svensson och ännu
1949 av Margit Borre; i Vånga är det belagt 1911 av Nils Hänninger men
icke vid senare uppteckningar av Sjöstedt 1945 och av förf. 1951. Blott på
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en ort i Villands härad har jag iakttagit främre r. Det var vid besök och
uppteckning i Oppmanna 1960. Bland åtta genuina meddelare, som jag
hade att tillgå med födelseår mellan 1879-1893, iakttog jag främre r konsekvent använt av en man, f. 1882 i Snorretorp och alltid bosatt där. I
Gualöv i den södra delen av häradet har Sjöstedt omkr. 1930 påträffat
främre r hos en 100-åring (R-ljuden s. 159) men då förf. 1966 gjorde besök
och uppteckning i den angränsande socknen Trolle-Ljungby, fanns det icke
mera där. Men vokaliseringen i vissa ställningar var fullt levande, också
hos de yngre, och likväl befinner vi oss här vid vokaliseringens sydgräns. —
I sin ovannämnda »öfversikt af Villandsmålen» 1901 har Per Larsson
lämnat en utförlig framställning över reducering, bortfall och vokalisering
av r såsom de fungerade just vid denna tid — kanske den första sammanhängade framställning över detta ämne. I egenskap av andre opponent vid
Sjöstedts disputation i maj 1936 citerade jag partier av densamma. Jag
delar helt och fullt Hedströms och Sjöstedts uppfattning, att det är tungspets-r, som har vokaliserats, och icke bakre r; vokaliseringen har till förutsättning ett tungspets-r, och där vokalisering förekommer, är den ett belägg för att respektive mål tidigare har haft detta r-ljud (jfr Sjöstedt, Rljuden s. 305 f.). Men det finns områden med tidigare främre r i Skåne, där
vokalisering aldrig blivit genomförd och alltså inte finns som en reminiscens
av främre r. Dessa områden är Bjäre härad och Norra Åsbo och en del av
Västra Göinge härad väster om vokaliseringsområdet, samt Gärds härad
och Albo härad söder om detsamma. Samlingar av den duglige undersökaren
Per Larsson från såväl Bjäre härad som Gärds och Albo härader visar inte
det minsta tecken till vokalisering, ej heller har Billing i Åsbomålets ljudlära någon uppgift därom. Än mindre finns vokalisering på det stora området för genomfört bakre r i Skåne söder och väster om områdena för
länge kvardröjande främre r. Gränsen för vokaliseringen går i Skåne enligt
Sjöstedt över Vittsjö, Stoby, Kviinge, Nosaby, Rinkaby och ut till kusten
mellan Trolle-Ljungby och Åhus. Jfr kartorna i R-ljuden s. 89, 107, 129.
De återstående två härader i Skåne, där Per Larsson funnit tungspets-r
bland de äldre, är Gärds och Albo härader. I Gärds härad omfattade undersökningen 4 1 månad under år 1899. Ur en översiktlig framställning över
målen i Gärds härad (DAL 292) skall citeras: »Både i södra och norra Gärdsmålet finner man hos det äldsta folket uteslutande tungspets-r. Det enda
undantaget härifrån utgör Hufvaröds socken, som gränsar intill Färs och
Frosta härad. I denna socken har jag aldrig påträffat annat än tungrots-4.
För öfrigt finner man hos medelåldrigt folk vanligen både r och 4, hos yngre
endast h. Tungspets-r håller således på att försvinna ur Gärdsmålen.» —
För två av meddelarna uppgives åldern. Efter deras uttal är typordlistor
upprättade för resp. Everöds och Vä socknar. Meddelare för Everöd var en
man f. 1811 och för Vä en kvinna f. 1825. Per Larsson omtalar, att tungspets-r redan försvunnit från Huaröds socken, som är belägen längst i
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väster och därigenom varit mera mottaglig för påverkan västerifrån. Men
märkligt nog har tungspets-r samtidigt förekommit hos en enstaka individ
i Herröd i Hörby socken, en mil väster om Huaröd. Det var hos hemmansägaren på Herröd nr 1 Per Persson, född därstädes 1825. En anhörig till
mig, fru Johanna Hansson, var efter sitt giftermål 1890 i flera år framåt
granne med Per Persson. Hon omtalade för mig 1948: »Pär Pärsen drilla
po arred, ändå'n hann va född i Harred.» Med kullen (ehuru, oaktat) uttryckte hon att detta var ett sällsamt och ovanligt förhållande.' Att drilla
på r är i Skåne en vanlig folklig beteckning för att använda tungspets-r. —
I sin ovannämnda redogörelse uppgiver Per Larsson, att tungspets-r var i
försvinnande i Gärds härad. Det är heller icke belagt i senare uppteckningar,
företagna fr. o. m. 1918 och framåt. Dock skulle jag vid ett tillfälligt besök
1926 i Hörröd, som ligger vid Gärds härads sydgräns, träffa en sentida företrädare för bruket av främre r. Det var änkefru Elna Jönsson, f. i Hörröd
1844. Hennes språkbruk blev av grannarna kommenterat således: »Ällna
snakkar grannt, fåsst humm e gammel.» Tyvärr avled hon redan 1926 och
jag hade alltså inte henne att tillgå, då jag senare gjorde uppteckningar
i Hörröd. Men samtidigt med Elna Jönsson fanns det andra sockenbor i
Hörröd, som var jämnåriga eller något äldre, som använde bakre r, således
en kvinna med födelseår 1839. Liksom den förutnämnde Per Persson i
Hörby socken kan Elna Jönsson ha varit en enstaka företrädare för en utdöende språklig företeelse. Ytterligare sådana kommer här nedan att uppmärksammas. Ännu i början av 1940-talet har Bertil Ejder anträffat främre
r hos en enstaka äldre man i Hovby, Norra /bums sn.
Per Larssons undersökningar i Albo härad utfördes 1897 och 1898. I
två redogörelser, nedskrivna resp. 1897 och 1900 (DAL 242 och 245), uttalar han: »4 förekommer icke i det egentliga, dvs. gamla Albomålet. I
somliga socknar, såsom t. ex. Rörum, finns dock endast 4, icke r äfven hos
de äldsta personerna. I de flesta socknarne inom häradet finns endast r,
icke 4, hos 80- och 90-åringar, hos något yngre personer, 60- å 70-åringar,
märkas både r och 4. Den här förekommande beteckningen är gjord efter
de äldsta nu lefvandes uttal och uti de trakter, där r ännu finnes.» — »Både
Albo- och Kiviksmålets r är tungspets-r hos gammalt folk. Hos 50-60åringar finner man vanligen både r och 4. Hos yngre folk endast 4. Tungspets-r håller således på att försvinna ur båda målen.» Upplysningsvis skall
meddelas, att Per Larsson med beteckningen Kiviksmålet avser den från
inlandets mål något avvikande måltyp, som tillhör fiskelägena Kivik och
Vitemölla, belägna i resp. Södra Mellby och Vitaby socknar. En av Per
Larsson på landsmålsalfabet upptecknad text från Kivik med rubr. »TackaHärmed kan jämföras genom Sjöstedt efter 1936 framkomna uppgifter om tungspets-r i Hörbytrakten, återgivna av Niels iige Nielsen i Sprog og kultur 18 s. 64,
not 17.
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ren» är publicerad i Svenska Landsmål III: 3 s. 7. Denna text har genomgående tungspets-r. — Nästa undersökning i Albo härad skedde genom
Viktor Welander 1919 och omfattade socknarna Andrarum, Eljaröd och
Fågeltofta. I sin redogörelse (DAL 247) uppgiver han: »r-ljudet är nu så
gott som utdött, påträffades endast hos två objekt, 90-åring f. i Andrarum
och 86-åring f. i Vitaby (boende i Andr.), i båda fallen ungefär efter götaregeln (4,bra men relira).» Det kan tilläggas, att Andrarum gränsar till
Hörröd i Gärds härad, där tungspets-r påträffades hos en enstaka individ
1926. — Senare uppteckningar från Albo härad visar endast bakre r. En
del är utförda i grov beteckning, som ingenting säger om r-ljuden. I grov
beteckning föreligger en stor lexikalisk samling från Kivik av 0. Cappelin,
färdigställd 1939 men långt tidigare förberedd. Då Cappelin citerade gammalt Kiviksmål, använde han alltid främre r. Han var född på Kivik 1868
och hade varit med länge nog för att iakttaga det mest genuina språkbruket.

Traditioner om främre r i Sydskåne
Utanför ovan beskrivna, mera sammanhängande reliktområde i Skåne, som
nådde till Albo härads syd- och västgräns, har vi traditioner om existensen
av främre r från två punkter, Ramsåsa i Färs härad och Uppåkra i Bara
härad, där detta r-ljud funnits hos individer med födelseår både före och
efter år 1800. Belägget från Ramsåsa uppgives av Sjöstedt, R-ljuden s. 158,
närmast efter en uppsats av Axel Kock i Historisk tidskrift för Skåneland
2, s. 19. Här skall citeras notisen hos uppteeknaren i Färs härad, Per Larsson,
i hans öfversikt af Färsmå,len (DAL 283; undersökningen företagen 1898):
»Färsmålens r är numera tungrots-4. — — — Emellertid kände jag 3 infödda färsingar, som äro för länge sedan aflidna, hvilka nästan aldrig
brukade annat r än tungspets-r. Dessa voro tre i Ramsåsa, Färs härads
sydligaste socken, födda och uppvuxna syskon. Det äldsta af dessa, en
kvinna, vistades all sin tid i Färs härad och dog i Söfde i slutet af 1860talet. Hennes två bröder flyttade vid unga år till Ljunits härad, där den
yngre (född år 1803) afled 1874. Den äldre brodern dog därstädes 1883
(födelseåret obekant). Detta tyder på att tungspets-r fordom funnits, men
så godt som försvunnit ur Färshärads mål.» — Upplysningsvis skall meddelas, att Per Larssons egen hemort var Snårestad i Ljunits härad (f. 1860),
där han lärt känna de tre nämnda syskonen från Ramsåsa. Då Axel Kock
återgiver denna uppgift i sin ovannämnda uppsats, sker det med ett tillägg,
som inte finns hos Per Larsson: »Häraf kan man draga den intressanta slutsatsen, att det (dvs. tungspets-r) ännu i början af 1800-talet var brukligt i
hela Färs härad, således i trakter, som ligga sydligare än Lund.» Det är väl
befogat, då Sjöstedt R-ljuden s. 158 bestrider denna slutsats: »En så vitt-
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gående slutsats kan man dock ej draga, då de språkliga gränserna här ofta
gå i nord-sydlig riktning. Men man kan möjligen dra den slutsatsen, att
tungspets-r var brukligt i östligaste delen af Färs härad i början av 1800talet.» — — — (Not 2 s. 158). — Ramsåsa ligger inte så långt ifrån Albo
härad. Denna socken skiljes därifrån genom socknarna Vanstad och Lövestad i Färs härad och Tryde och Tranås i Ingelstads härad. Det är mycket
rimligt, att också i detta mellanliggande område tungspets-r funnits vid
ingången av 1800-talet. (Samma uppfattning är av Sjöstedt framställd i
något annorlunda ordalag.)
Om belägget från Ramsåsa, i närheten av ett gammalt kompakt område
med tungspets-r, inte ligger så isolerat, så är så mycket mera det andra
belägg, som här skall upptagas. Det härrör från Sydvästskåne, från Uppåkra socken i Bara härad på kort avstånd från Lund. Jag har källan från
två trovärdiga män, födda på 1860-talet, som jag kände mycket väl, varav
den ene var sonson till den man, som i hela sitt liv använde tungspets-r,
eller som mina meddelare uttryckte det, drillade på r. Det var nämndemannen och kyrkovärden Hans Pålsson, född 1790 i Lilla Uppåkra by av
Uppåkra socken, omkring 6 kilometer söder om Lund. Hans Pålssons föräldrar var infödda på orten. Han förblev i sin fäderneby till 1810, och där
var alltså hans språkvanor utbildade. Sedermera hade han drängtjänster på
hemorten och i Lundatrakten. Han var 1821-1826 arrendator av ett akademihemman i Kannik i Fjelie socken och kom därifrån 1826 till Tottarps
socken, där han blev ägare av hemmanet Djurslöv nr 9, som han brukade
till 1861. Då övertog sonen Nils Hansson hemmanet, och Hans Pålsson
bodde därefter till sin bortgång 1881 i ett undantagshus alldeles intill
gården. Hans Pålssons sonson Anders Nilsson, född 1866, växte upp i
samma gård, och det var han, som på 1940-talet omtalade för mig att
»farfar drillade på r». Han uppgav också, att en yngre halvbror till Hans
Pålsson vid namn Nils Christensson, f. i Lilla Uppåkra 1810 och där uppvuxen, hade samma egendomlighet (sedermera bosatt i närheten av Lund,
dödsår okänt). Därjämte gav Anders Nilsson den intressanta upplysningen,
att hans farmor, som var nästan jämnårig med sin make, inte drillade på r.
Hennes namn var Anna Hansdotter, f. 1791 i Kabbarps by av Tottarps
socken och död 1881 i Djurslöv, samma år som mannen. Härav kan man
dra den slutsatsen, att övergången från främre r till bakre r var något som
var på gång i denna del av Skåne emot slutet av 1700-talet. Ovannämnde
Anders Nilsson, som var en god traditionsbärare, blev lantbrukare i östra
Skrävlinge vid Malmö men återvände på äldre dagar till sin födelsebygd,
där han var bosatt till sin bortgång 1953. — Den andre, som för mig har
bekräftat uppgiften om Hans Pålssons bruk av tungspets-r, var ringaren
och kyrkoväktaren i Tottarp Olof Jeppsson (1863-1951). Han hade 1890
övertagit kyrkotjänsten efter fadern Jeppa Nilsson men biträdde redan i
sin tidiga ungdom fadern med ringaresysslan. Hans Pålsson var en trägen

106

Ingemar Ingere

kyrkogångare, och han hade ofta talat med Olof Jeppsson om söndagarna
före eller efter gudstjänsten.
Med undantag för detta belägg från Uppåkra finns ingen lokaliserad uppgift om existensen av främre r i den västra delen av Malmöhus län, ej heller
från Nordvästskåne, förrän man kommer till Bjäre och Norra Åsbo härader
(jfr ovan). I 01s6nis Södra Luggudemålets ljudlära (1887), som är den första
dialektavhandling från Skåne, där landsmålsalfabetet användes, upptages
endast bakre r, då R-ljudet behandlas s. 72. Nils Ols&ii var född i Ottarp
1852 och bör alltså ha träffat folk, som var födda i slutet av 1700-talet.
Därav kan man sluta, att övergången från främre till bakre r tidigt har
ägt rum i södra och västra Skåne. Men det förhållandet, att två nästan
jämnåriga makar inom samma dialektområde i Bara härad söder om Lund,
födda emot slutet av 1700-talet i två grannsocknar, under ett långt liv
talade med var sitt r-ljud (se ovan), kan tyda på att under en period individuella avvikelser har existerat.
Förf. delar uppfattningen hos Sjöstedt R-ljuden s. 316, att övergången
från främre till bakre r i Skåne varit autochton (inhemsk, spontan): »vi
— — — få utgå från att utvecklats autochtont inom flera områden.» Om
förhållandena i danskan, jfr Sjöstedt s. 223 if. samt en senare avhandling
av Niels Åge Nielsen, Om bagtunge-r'ets opkomst i dansk, i Sprog og
kultur 18 (1950) s. 58, också uppmärksammad av Elert. Niels Åge Nielsen
har dateringar för framträngandet av bakre r i skilda delar av Danmark, i
synnerhet Själland, där han förlägger det till senare hälften av 1700-talet.
Han yttrar s. 64 »det synes da rimeligere at satte den danske lydforandring
i forbindelse med den tilsvarende i Skåne, som må vare autochton (spontant
opstået).» Jfr Elert i Svenska landsmål 1976 s. 15: »Det är troligt att uttal
med bakre r i Sverige och Danmark uppstått under 1700-talet och att det
först uppträtt i Malmö—Köpenhamn-regionen.» — Elert nämner ingenting
om en ev. påverkan eller överföring från dansk till skånsk sida. Om någon
skulle förmoda att en rent trafikmässig överföring ägt rum, vill förf, hävda,
att den är nästan helt utesluten. Från omkring 1680 — alltså i tidig svensk
tid — och fram till 1820-talet var all persontrafik mellan Skåne och Danmark omgiven av stränga restriktioner, införda av svenska myndigheter.
Dessa restriktioner träffade både höga och låga, lärda och olärda. Några
personliga kontakter existerade knappt förrän på 1820-talet, då hindren
delvis lättades. Legitima turistbesök blev inte medgivna förrän 1828, då
endags-pass för söndagsresor infördes, samtidigt som den första regelbundna ångbåtstrafiken mellan Malmö och Köpenhamn startades. Vi kan
alltså inte räkna med en påverkan eller överföring från dansk sida till fördel för bakre r, eftersom denna utveckling var på gång i södra och västra
Skåne redan emot slutet av 1700-talet, då nämnda restriktioner fortfarande
tillämpades. Förf. vill beteckna övergången från främre till bakre r som
en uttalslättnad och inte som ett modeuttal.
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Om förhållandet mellan de båda r-ljuden och principiella frågor, se för
övrigt framställningen hos Bertil Malmberg, Svensk fonetik, fjärde upplagan (1968), särskilt s. 89 f.
Tillägg. Sedan ovanstående skrevs, har förf, fått en sentida bekräftelse
på traditionen om Hans Pålssons i Djurslöv bruk av tungspets-r. Det är
genom hans ättling, fil. mag. Torborg Rundcrantz, Lund (f. i Uppåkra
1895). Vid ett samtal om släktminnen från gamla byar söder om Lund kom
talet också på Hans Pålsson. Han var hennes mormors far och var en i
flera avseenden fortjänstfull man. Därvid framkom spontant denna upplysning: »Hans Pålsson rullade på r.»

Ett kvardröjande bruk av främre r i emfatisk ställning
En företeelse, som hittills inte är behandlad i litteraturen, är bruket i
Skåne av främre r i emfatisk ställning, i ord som man särskilt vill framhäva
och betona. Det har stor frekvens i sådana ord, som uttalas med eftertryck,
såsom bra, frysa, förbannad, precis och springa ävensom i böjningsformer
av dessa ord i den mån de är böjliga. Men det är betecknande, att om man
yttrar en mening eller fras där mer än ett r-ljud ingår, man endast uttalar
eller förmår uttala främre r i det ord, som står i emfatisk ställning. Denna
egendomlighet är spridd över större delen av Skåne och är belagd i Albo,
Bara, Frosta, Färs, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, Luggude, Onsjö,
Oxie, Rönnebergs, Torna och Västra Göinge härader; i de flesta av dessa
enligt egen iakttagelse; i Albo härad enligt uppgift av prof. Bertil Ejder, i
Frosta enligt fil. dr Sten Bertil Vide, i Järrestad enligt fil. dr Hugo Areskoug, i Onsjö enligt fil. mag. Stig Isaksson och i Västra Göinge (Hässleholm med omnejd) enligt fil. lic. Torsten Karlson. Dessutom känner jag
det från städerna Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och Ystad. Detta
bruk av främre r i nämnda funktion tillhör såväl dialekt- som riksspråkstalande; bland de senare t. ex. i ordet gräsli(g), som inte finns i folkmålet.
Prof. Hilding Pleijel har omtalat, att framlidne prof. Efraim Briem, f. i
Helsingborg 1890, använde tungspets-r när han särskilt ville bedyra något
eller framföra det med eftertryck, såväl i vardagslag som vid tillfällen, då
han fungerade som opponent vid disputationer.
Det är sannolikt, att företeelsen skulle kunna beläggas också i övriga
delar av Skåne, där den tillfälligtvis inte hittills är belagd.
Här följer några exempel på ord och fraser, där detta emfatiska bruk av
främre r ingår:
Bra. Ni plöjjor bra! (en husbonde till drängarna), Burlöv, Bara hd; De
va bra jo.rt!, Genarp, Bara hd; Kattana di hållt itt bra liv, Lund. Torna hd
(kv. f. 1864); De jikk räkktit bra. Lund (kv. f. 1864); De e bra me mäjj,
männ de e dållet me min kvinga. Lund (m. f. 1916).
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Frysa. Ja komm te å frysa. Tottarp, Bara hd.
Förbannad. Ja ble så fårbannad. Lund.
Precis. Fårr moma'ngen, presi's ska de sje! Ystad, Herrestads hd.
Rejäl. De e en rejäll mann. Genarp.
Ringa. De ringde så fårskräkkelit. Landskrona, Rönnebergs hd.
Springa. Ja to te å sprinja. Hann spra.nt såmm sablian. Tottarp. (Pret.
spra.nt även i Holmby, Frosta hd).
Språng. Hann to itt språng åpp i träed. (Sagt om en katt.) Tottarp.
Då förf. behandlade R-ljudet i Språket i Lund (1957) s. 71, blev denna
företeelse genom en beklaglig glömska förbigången, oaktat jag ofta observerat den såväl i folkmålet som i det lokala riksspråkstalet. Det är både
mitt och andras intryck, att användningen av detta emfatiska eller expressiva r numera är i tillbakagång, eftersom det mera förekommer hos äldre
än hos yngre. Vi har här en reliktföreteelse, som i en bestämd funktion är
den sista återstoden av ett äldre tillstånd, som började rubbas redan på
1700-talet.
Anm. Som beteckningar för de olika r-ljuden har här omväxlande använts främre r eller tungspets-r och bakre r eller tungrots-r, allt efter de
förlagor, tryckta eller otryckta, som förf, har begagnat sig av. Beteckningarna främre och bakre r synes vara nyare.
DAL = Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. (tidigare Landsmålsarkivet).

Summa ry
In his book "De Svenska Folkmålens Frändskaper" (Affinities in Swedish
dialects, published 1880) Professor J. A. Lundell presented the northern boundary for the southern Swedish back r (the fricative uvular r: D. Jones). At that
time he was still unaware of the feet that south of this boundary the front r
(rolled lingual r: D. Jones) still survived in an area comprising most of the
provinces of Blekinge, Skåne and Småland, (in the letter, particularly in Kronobergs County). Lundell can be excused as the dialectic literature available at the
time did not inelude any information on the various types of r-sounds. Lundell
has dealt with the subject in "Fästskrift till H. F. Feilberg" in Svenska Landsmål 1911. In his article there he assimilated all the knowledge he had acquired in
the meantime.
Systematic field investigations were even more intensified shortly before 1920,
and one gradually gets the pieture of a dense area in southern Småland, Blekinge
and north-east Skåne (with branches in the north-west and south-east of Skåne),
where the front r was extensively used by older and some middle-aged inhabitants.
In certain cases usage of the front r has been noted in the nineteen-fifties, or
even later, but at the same time the area where it is used seems to be continually
getting smaller. It is presently concentrated to the region around the conjuncton of the borders of Skåne, Småland and Blekinge. Some individuals in southern
Skåne are known through oral tradition to have used the front r, for example a
man who lived 6 km south of the town of Lund between 1790 and 1881.
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A last remnant of this older use of front r can be found in different parts of
Skåne, in both rural and urban districts, where it is now used to express emphasis
(or intensity). Some examples of these are given at the conclusion of the article.
A treatise on the uvular r in South Scandinavian dialects was published by
G. Sjöstedt in 1936. See also C.-Chr. Elert in Svenska Landsmål 1976.
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Realisasjonen av r i norsk
Av Arne Kjell Foldvik

Intensjonen med denne artikkelen er å belyse hvordan r uttales i norsk og
dessuten å se på spredningen av den bakre r-lyden i lopet av de siste ca.
50 år. Bakre r omfattar her postpalatal, velar, uvular approksimant og
frikativ, [jp], og dessuten uvular rullelyd, [n], fremre r omfatter gingival
(mot tannkjottet) alveolar tap/flap, [r], og alveolar approksimant og
frikativ, k].
Tu grunn for undersokelsen ligger uttalen av r auditivt analysert utfra
lydbandopptak av om lag 1 200 nordmenn av begge kjonn fra ulike deler av
landet og de aller fleste fodt i tidsrommet 1940-1965. Det vesentligste av
dette materialet er samla inn i lopet av de siste fem åra primffirt for en
undersokelse av tonelagsrealisasjon i norsk. (Fintoft). I dette materialet
leser informantene tonelagspar i rammesetningen, «Det var ... jeg sa*. De
orda med r som forekommer er r initialt foran vokal: rime(t), råde(t),
rane(t), rave(t); r etter klusil: prove(t), brode(t), brole(t), drage(t), grine(t)
og r etter sk-: skrive(t). Dessuten forekom på de fleste opptaka r-realisasjoner i spontantale.
Med forbehold om de feilmuligheter som ligger i dette, har jeg gått ut
fra at den r-uttalen som informanten bruker på lydbandet, er vedkommendes
vanlige uttale av r og at den er representativ for yngre personers r-uttale i
kommunen. I mange tilfeller kunne dette verifiseres ved at det var flere
informanter fra samme kommunen.
Den vanlige uttalen av r, bortsett fra de skraverte områdene på kart 5,
er en fremre r. På figur 1 er et direkte palatogram av en alveolar [r] i ordet
[ar], 'arr'. Dette er kanskje den vanligste r-realisasjonen i dette materialet.
Informantens gane og tenner dekkes med et tynt lag kolstov, ordet artikuleres og ganen fotograferes ved hjelp av et speil som stikkes inn i munnen.
Områder der tunga har berott tenner, gommen og ganen viser seg som hvite
felter på fotografiet.
Det fins også andre uttaler av fremre r som vi skal nevne. På kart 1 er
plotta inn med A informanter som bruker velarisert alveolar tap/flap, [].
De horer hjemme i fylkene More og Romsdal og den nordlige delen av Sogn
og Fjordane og utgjor omtrent 30 % av informantene fra de områdene.
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Figur 1. Direkte palatogram for artikulasjonen av alveolar [r] i ordet [af], 'arr'. De
hvite områdene viser hvor tunga har vart i kontakt med gommen under artikulasjonen
av [r

På kart 1 fins også markert med A det eneste stedet der rulle-r ble
brukt, i Bremanger, More og Romsdal. Det ser ut tul at rulle-r er gått
sterkt tilbake i bruk. Storms og Larsens undersokelser av norske dialekter
i tida for 1900, sitert i Sjöstedt (1936), synes å vise at [r] var vanlig r-uttale
flere steder i Norge der yngre informanter nå bare bruker [r]. At dette
også er slik for Oslos vedkommende, framgår av Hanssen et al. (1976).
På kart 2 viser • informanter fra de tre nordligste fylkene, Nordland,
Troms og Finnmark, som realiserer r som en alveolar frikativ eller alveolar
approksimant, [i]. Noen informanter veksler mellom [i] og [r] og er markert med 0. Tilsammen utgjor de ca. 15 % av informantene fra de tre
nordligste fylkene. For de som veksler er det vanlige at [a] brukes i initial
stilling foran vokal, og at [r] brukes for ovrig. Denne uttalen av r i nordnorske dialekter er nevnt hos Skånlund (1933) og grundigere omtalt av
Tommerås (1964).
Endelig kan det når det gjelder varianter av den fremre r-uttalen, nevnes
at en del informanter fra områdene rundt Oslo realiserer r som en palatalisert tap/flap, [4].
På kart 3 er bakre r plotta inn med • og fremre r med • for de informantene som horer hjemme i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland
og Hordaland. Det er i disse fire fylkene bakre r allment forekommer, i de
fleste landkommunene og i alle byene, dvs, fra og med Tvedestrand rundt
kysten tul og med Bergen, og dertil i byen Floro, Sogn og Fjordane fylke.
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Kart 1. Forekomst av:
[F] velarisert rulle — r
A [6] velarisert tap/flap

Elert (1976) har undersålt om det har blitt noen endring i utbredelsen
av bakre r i svensk. For å kunne se hvordan utviklingen har vxrt på norsk
område, er på kart 4 plotta inn realisasjonen av r utfra Norsk Målforearkivs opptegnelser fra de samme fire fylkene. De fleste informantene for
dette materialet er fodt omkring 1900. Så ved en sammenlikning av kart 3
og 4 kan en i «apparent time» (Labov, 1966) se hva som har skjedd med utbredelsen av bakre r i lopet av om lag 50 år.
Dette er forsokt tydliggjort på kart 5. Horisontal skravering viser bakre
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[a] (post)alveolar frikativ eller approksimant
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r-realisasjon hos eldre informanter utfra kart 4, og vertikal skravering viser
hvor yngre informanter bruker bakre r utfra kart 3. Bakre r-uttalen har
spredd seg betydelig oppover dalene og innover fjordene fra byene ute ved
kysten, med unntak av området ved Floro og bara en mindre forskyvning
ved Tvedestrand.
Utbredelsen av bakre r kan utfra kart 5 virke storre enn den har vart i
virkeligheten da skraveringa også dekker fjorder og tyntbefolka fjell8 —772402 Sv. Landsmål 1977
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Kart 3. Uttalen av r i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland for
informanter fodt omkring 1950.
fremre r [i]
bakre r [yEf]
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Kart 4. Uttalen av r i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland for
informanter fedt omkring 1900, etter opplysninger fra Norsk Målferearkiv.
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områder. En må også ta i betraktning at informantutvalget som ligger til
grunn for kart 3 og 4 er forskjellig. Kart 3 er vesentlig lagd på grunnlag av
undersokelse av r-uttalen til skoleungdom og studenter der vi bl. a. ikke
kjenner foreldras dialektbakgrunn, mens informantene som kart 4 bygger
på, har dokumentert solid forankring i hjemmemiljoet.
Spredningen av bakre r i norsk lettes ved at uttalen er fullt akseptert. I
Norsk Rikskringkasting, radio og TV, hores såvel fremre som bakre r i
annonseringstjenesten og i nyhetsopplesning. Dette er altså forskjellig fra
Sverige der en har vart tilbakeholdende med å slippe til nyhetsopplesere
med bakre r, (Jonsson, 1977).
Årsaken til spredningen av bakre r er nok ikke aleine å finne på det
talemotoriske plan: [r] og [e] er vanskeligere artikulatoriske bevegelser å få
til enn bakre r som også har sterre artikulatorisk slingringsmonn, (Preus,
1971). Heller ikke er det sannsynlig at grunnen er en omlegging av levevis
slik Jespersen (1897-99: 423) tror om r:
«at denne lyds forskellige wndringer er begunstigede, må,ske endog fremkaldte,
ved menneskenes gradvise overgang fra udelukkende eller vwsentlig friluftsliv
til busliv; (...) jo mere raffineret stuelivet er, med taepper på gulvet og portiårer
for &rene, des mere afdeempet blir også sproget».
Den viktigste grunnen til spredningen av bakre r er antakelig å finne i at
denne artikulasjonen er typisk for byene og de sterre tettstedene i området.
Og en ser vel her demonstrert den språklige påvirkningskraft som disse
sentra har på omlandet. Det kan tankes at skolesentralisering med samling
av elever i sterre skolesentra har vart med på å lette spredningen av bakre
r-uttalen. Barn har blitt fraktet vekk fra lokalmiljoet som kan ha fremre r,
og til et skolesenter der bakre r brukes og begynner så å bruke den bakre
r-en.
Det burde vare av interesse å få foretatt mer detalj erte undersokelser,
ikke bare for å få en noyaktigere oversikt over utbredelsen av bakre r i
norsk, men sarlig for i detalj å kunne studere dynamikken i spredningen.
I sorest der bakre r nå sprer seg til områder som har postalveolare/retroflekse konsonanter i ord som 'svart', lerdig', lem' (se Petterson og Platzack, 1976, kart 24), ser ikke postalveolarene/retrofleksene ut til å forsvinne
ved overgang til bakre r. En får altså ikke uttalen [svagt], [11 feydi], [jegn]
som en kunne vente. Retrofleks flap, [r], ser heller ikke ut til å forsvinne. I
Vegårshei ved Tvedestrand bruker nemlig yngre informanter bakre r og
retrofleks flap i ord som ',arge', ["bge:ra].
Det er antakelig grunn till å anta at spredningen av bakre r, som kanskje
er den sterste — og samtidig minst studerte — uttaleendring i norsk i de
siste åra, ikke vii fortsette med samme fart i resten av dette hundreåret.
Bakre r vil vel kunne spre seg så langt som påvirkningen går fra de byer og
tettsteder som har bakre r. Men en kan ikke uten videre regne med at bakre
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r-uttalen også vii bre seg tul områder som administrasjons- og kommunikasjonsmessig horer tul byer der fremre r brukes.
Jeg takker K. Fintoft for å ha stilt tonelagsmaterialet tul min disposisjon,
P. E. Mjaavatn, E. Mollergård og B. Ulseth som har samla inn det vesentligste av materialet, og A. Dalen, K. Elstad, K. Fintoft, I. Froyset, I. Hoff,
0. Monsen, G. Rundhovde, J. Ronhovd, P. Trudgill for verdifull kritikk og
hjelp.

Summary
The pronunciation of r by 1 200 Norwegians bom around 1950 and from all
parts of the country has been analysed. The most widespread pronunciation is
a dental or alveolar tap/flap, which in some areas is velarised. Rolled r has only
been found in one locality. In some places in Northern Norway a (post)alveolar
fricative or approximant is med, or an alternation between a fricative and
tap/flap. In South-Western Norway a dorsal r is med. Over the last fifty years
there has been a rapid spread of the dorsal r pronunciation.
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Om h- och t-bortfall i Östergötlands
skärgård
Av Gösta Franzén

Att uppsvenska språkdrag — såväl lexikaliska som fonologiska — följt
den livliga samfärdseln längs Östersjökusten i spåren åt olika håll, är välbekant. I vissa fall har nykomlingarna accepterats och smält in i den nya
omgivningen, i andra har de efter en längre eller kortare toleransperiod
skjutits åt sidan och eliminerats. Till det senare slaget hör det bortfall av
prevokaliskt h, som är särskilt utmärkande för Roslagen och Södertörn
och som under ett tidigare skede följde kusten ända in på götamålens område.
Den förste som påpekat företeelsens existens i Östergötlands skärgård,
är den mångfrestande prosten Carl Nyren, som fr. o. m. 1771 tjänstgjorde
som kyrkoherde i Kuddby sn på Vikbolandet och författade en alltjämt
otryckt »Afhandling om Östgöthiska Dialecten».1 Han skriver där: »H uteslutes i Skärgården från alla de ord, som i högswenskan börjas med h; men
tillsättes twert om framför alla de ord, som börjas med vocaler.» Som
exempel nämner han bl. a. ctge för 'hage', alt 'halt', ästen 'hästen', medan
det motsatta förfarandet eller tillskott av h exemplifieras med häng för
'äng', hörn 'öm' osv. Eftersom Nyren troligen sammanfattade sina iakttagelser rörande dialektala egenheter i olika delar av Östergötland, sedan
han slagit sig till ro som själasörjare i Kuddby, och då han dessutom som
ung student haft kondition som informator i skärgårdssocknen S:t Anna,
har vi knappast någon anledning att betvivla hans uppgifter, som f. ö.
bestyrkes av en samling östgötaord, upptecknade på Gotland av P. A. Säve
år 1854 efter en sagesman som vistats i kustsocknen Jonsberg, vilka innehåller belysande ord som ässt 'häst', ö 'hö', avrs 'havre'. Enligt en senare
uppgift skulle h-bortfallet ha varit speciellt typiskt för den bekanta ön
Harstena i S:t Anna, som på grund av sitt isolerade läge ute i havsbandet
bevarat många ålderdomliga traditioner och bruk. Vid dialektundersökningar på ön 1919 erhöll Einar Törnqvist uppgiften, att den siste öbo i vars
språk h-bortfall förekom, avled i koleran 1866.
1 Förvarad

i Linköpings stiftsbibliotek med signum Sv. 22.
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Något skäl att betvivla, att området för ii-bortfall även omfattade Östergötlands skärgård, torde därför knappast föreligga, men inte desto mindre
vågar A. T. Ålander i sitt arbete Konsonanterna i Östergötlands folkmål,
del 2, s. 81 if., inte betrakta företeelsen som mer än en »möjlighet». Och
dock hade han kunnat vinna fullständig bekräftelse, om han hade utnyttjat
en hundraprocentigt vittnesgill källa, nämligen ortnamnen och deras
vittnesbörd.
Följande namn från S:t Anna sn torde undanröja varje tvekan. Arpsuncl
(Harp sundh 1698), Aspskär (Haspskär 1774), Attelholm (Hackel =holmen
1700), Horvelsö (örwalsö 1545), Hälgö (Elgö ekon. ka.), Högsjö (Öxöö 1544),
Hökbåden (ökebåden ekon. ka.), Omholmen (f. led. är homma 'ryssja'),
Omståndsudden (f. led, är sms hommstånd), Ufallsö (uttal kut' fa'lsa), Älgholm
(Hälg =holmen 1697), Älskär (Hälskär 1908), Hökskär (ök-Skiär 1700),
örarna (Höra Sj 63, Höre G 46).
Från Gryts sn söder om S:t Anna har jag antecknat Avjeholmen (Hafjeholm 1774), Hässelö (Esselön 1789) och Hattskär (attskär 1774, Attskär 1789).
Det ligger nära till hands att fråga sig, huruvida ii-bortfallet spred sig
från öarna till fastlandet, och ortnamnen lämnar antydningar om att så
kan ha varit fallet. I en lantmäteriakt från 1759 kallas inbyggarna i den
mitt i Gryt belägna byn HOSUM omväxlande Hosumsboerne och Osumsboerne, och i S:t Annas modersocken Skällvik ligger en by Hammantorp,
som 1727 skrives Ammantorp.
Ett annat sveamålsdrag, som enligt Ålander a. a., s. 109, kunde iakttas i
Östergötlands skärgård ännu i början av 1900-talet, är bortfallet av bestämda slutartikelns t i neutrala substantiv av typen huset, stället. Av
Ålander, vars framställning grundar sig på material insamlat för mer än ett
halvsekel sedan, anges t-lösa former som »sällsynta undantag» i områdets
sydligaste del eller Gryts sn, och numera torde de vara helt försvunna i det
talade språket. Däremot har de hållit sig kvar i en del ortnamn. Från Gryt
har jag upptecknat t-lösa uttalsformer för bl. a. lägenhetsnamnen Löftet,
Bygget, Blomsterbygget, Vinterbygget och som sydligaste exempel Hästsundet hce'suna endast en km från Smålandsgränsen.
Mitt äldsta belägg är skrivningen Drage i en lantmäteriakt från 1696-97
för Drag(et), som är det gamla namnet på säteriet Torönsborg i S:t Anna sn.

Summary
Gösta Franzén: Syncope of Prevocalic h and Final t in the Östergötland Archipelago.
According to some early sourees (Nyr6n 18th cent., Säve 1851, etc.), the syncope of prevocalie h, which is a feature of eoastal regions in Svealand, once
extended to the Östergötland arehipelago. A modern scholar, A. T. Ålander who
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published the treatise Konsonanterna i Östergötlands folkmål 1—II (1932-35),
was not entirely convinced about the correctness of this claim, but the present
author demonstrates with the help of place-name material that the syncope
actually occurred as far south as the parish of Gryt. Another Central Swedish
eharacteristic, namely the syneope of 4 in the definite singular of neuter nouns
(i.e. huset 'the house', stället 'the place') which up to a generation ago occurred
in the same region, has survived in certain names as far south as the boundary
between Östergötland and Småland.

Har svensk accent II entoppig
kontur?
Av Claes Witting

Nyligen har från Lund utkommit en doktorsavhandling, författad av
Gösta Bruce och betitlad »Swedish Word Accents in Sentence Perspective»
(Travaux de l'Institut de linguistique de Lund, XII, Gleerup 1977. Offset
155 sidor). Arbetet är i så måtto märkligt som det bl. a. behandlar det
principiellt viktiga problemet rörande satsintonationens förhållande till
ordintonationen.
I ett yttrande av Ernst A. Meyer, f. ö. citerat av Bruce (s. 37), heter det
att den empiriskt föreliggande intonationskurvan i sig förenar den ideala
ordtons- och den ideala satstonskurvan på sådant sätt att det knappast är
möjligt att med säkerhet urskilja de båda komponenterna. I avhandlingens
kap. 3 söker emellertid Bruce visa att ett sådant särskiljande är möjligt,
och då detta skulle innebära något av en vetenskaplig sensation, förtjänar
saken att närmare skärskådas. I det följande lämnas en kortfattad redogörelse för Bruces tillvägagångssätt vid försöket att särskilja de nämnda
komponenterna, vartill fogas några kritiska synpunkter.
I kap. 1 ger Bruce (B) en översiktsbild av svensk fonologi. Tre särdrag
(features) föreslås som avgörande: (1) stress (närmast motsvarande det
traditionella begreppet betoning men hos B definierad som relativ stavelselängd), vidare (2) ordaccent (word accent) och (3) satsaccent (sentence
accent, även kallad sentence stress). Härutöver räknar B med »terminal
juncture», vars positiva fonetiska korrelat är närvaro av fallton i yttrandets
slutstavelse. Vad ordaccenten beträffar gör B en uppdelning på »word
accent» och »accent II». B:s motivering härför (s. 11) är att en specifikation
av en stavelse som [ +STRESS], [ —ACCENT II] skulle bli tvetydig och
kunna tolkas antingen som en accent I- stavelse eller som en betonad stavelse utan ordaccent, dvs. stavelse med starkt bitryck (»secondary-stress
syllable») i ett sammansatt ord eller i en lexikaliserad fras. Om »sentence
accent» gäller enl. B (s. 11 f.) att den tilldelas ett (eller flera) ord i ett yttrande och är bunden till den sista betonade stavelsen i ifrågavarande ord.
Dess fonetiska korrelat i standardsvenskan påstås vara stigande ton efter
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ordaccentens »pitch obtrusion» i förbindelse med »the actual stressed syllable». Om detta särdragssystems praktiska tillämpning i språkbeskrivningen ger ett flertal exempel i avhandlingen besked. Här några stickprov
(beteckningarna (2), (a) osv, som bos B):
(b) la‘ma ,djur
+—+

(2)
stress
word accent
sentence accent

(a) la‘ma dju'r
+—+
+—+
——+

(4)
stress
word accent
sentence accent

(a) sto'ppa dåns ,skorna

——+
(b) stöppa da'nskorna

—
—
—

(b) na‘ckajac ,kett i to'pp
+——+—+
—+
+——
+

stress
word accent
sentence accent

(a) na'cka ,schacket i to'pp
+ — + — — +
—+
+—
—+

stress
word accent
accent II
sentence accent

(e) kla‘ra ,stegen
(b) kla‘ra ste‘gen
(a) kla'ra ste'gen
+—+— + +— +—+
+——
+—+—
+—+—
+——
+
—
+
+———
——+
——+—
——+—

(8) tredje exemplet:
stress
word accent
accent II
sentence stress

han hö'rde anden-i-fla'skan

Frasen anden-i- flaskan tänkes här vara en s. k. lexikaliserad fras.
Här kan först en invändning göras gentemot B:s bruk av termen» stress».
För honom innebär »stress» att döma av exemplen enbart längd. Visserligen
är skillnaden mellan (a) dansskorna och (b) danskorna vad andra stavelsen
beträffar den att o:et i (a) är långt, i (b) kort, men detta är n. b. ingen
skillnad som sammanhänger med betoning, alltså stress i vanlig mening
(som vi har i en motsats som ta' på : ta på'), utan en skillnad i vokalkvantitet av samma slag som den i ex.-vis rät : rätt. I konsekvens härmed blir
samma tolkning giltig för skillnaden i det f. ö. mycket fyndiga exemplet
(5), där /k/ är långt och /t/ är kort i -schacket, i -jackett tvärtom. Här visar
sig alltså även konsonantkvantitet vara fonologiskt relevant i svenskan.1
1 Helt övertygad om samlingen i detta påstående blir man kanske först om man
studerat effekten av att — i överensstämmelse med en vanlig uttalsvariant — förlägga acc. II-konturens andra topp i nackaschacket till ordets sista stavelse.
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Verklig stress-längd (relativ syntaktisk längd) skulle däremot kunna antas
figurera i fallet anden, (ex. 8), om ordet över huvud taget kan uppfattas
som betonat i denna speciella fras, vilket rec. för sin del betvivlar; jfr andra
exempel på s. k. lexikaliserad fras som gula fe'bern, fader vå'r (namnet på
den bön som vid verklig uppläsning börjar: Reder vå'r). Sammantaget
kan sägas att den »secondary stress» som B ansatt i de berörda exemplen
vid noggrannare analys upplöser sig i intet. Specifikationen »stress» kan
saklöst utgå i samtliga fall hos B, medan »word accent» kan ersättas med
»stress», förutsatt att »stress» tas i strikt funktionell bemärkelse, näml. som
(normal) framhävning eller betoning, fonetiskt uttryckt genom en kombination av relativ ljudlängd och viss intonation (t. ex. relativ lågton). (Den
i betoning ingående intensitetsparametern torde i normala fall kunna
negligeras.) Hur viktig längdparameterns närvaro är för uppfattningen av
accentarten framgår av att man kan ge samma intonation (grav kontur)
åt ex.-vis katafalk och kattafalk (konstruerat sammansatt ord); tolkningen
blir här helt avhängig av t-ljudets längd. Enbart ett gravt tonfall i första
stavelsen av ett flerstavigt ord uppfyller sålunda inte villkoren för specifikationen [ + ACCENT II]. Lika litet kan relativ längd ensam konstituera betoning (stress) i funktionell mening.
Låt oss så betrakta vad B inlägger i sitt begrepp »sentence stress», vilket
teoretiskt behandlas i andra kapitlets avslutande avsnitt.
B ansluter sig till den kända teorin att en mening (sentence) ur kontextuell
synvinkel består av thema och rhema, det förra representerande meningens
tidigare givna, gamla information, det senare det som är väsentligen nytt.
Teorin exemplifieras av B med några varianter av meningen Dom vill låna
några gula gardiner, vilken alltefter sin »context» kan ha gardiner eller gula
eller låna som rhema. Detta speciella ord antas få »sentence accent» (el.
»sentence stress»). En (föga verklighetsbetonad) variant hos B (s. 22) lyder:
Vad vill dom göra med några gula gardiner?
(Dom vill) LkNA några gula gardiner.

Context
Response

Anm. Här liksom senare anger B (och jag) rhemaordet med stora bokstäver. I stället för »rhema» använder B längre fram termen »focus».
Ser man något närmare på vad B kallar sentence accent/stress, skall
man finna att det, åtminstone i flertalet fall, i själva verket rör sig om
emfas (kontrastiv emfatisk betoning), och inte om vad man kan kalla normal
betoning. Enbart försett med det sistnämnda slaget av accent i exempelmeningen ovan kommer ordet låna accentmässigt inte alls att avvika från
gula, medan detta blir fallet vid det uttal av låna som avses i B:s exempel;
betydelsen blir ju då en alman, eftersom LiPNA innebär en semantisk
motsats, förslagsvis »inte KÖPA». B erkänner visserligen (s. 21, under hänvisning till Bolinger) att det inte alltid är klart om emfatisk och kontrastiv
accent verkligen kan skiljas från normal satsaccent. Den svårigheten före-
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ligger enl. rec. väl främst när det ifrågavarande ordet står i meningsfinal
ställning, dvs. i den position som rhemat enligt gängse mening vanligtvis
intar. Men i övriga fall, såsom i det nyss anförda Urna : LiPNA, är distinktionen normal accent (betoning) : emfas fullt påtaglig.
Det är viktigt att hålla B:s originella prosodiuppfattning i minnet när
man går att ta del av hans undersökningsmaterial och analysresultat. Testmeningarna i språkmaterialet bildar tre grupper (sets) med systematisk
variation. Set A t. ex. innehåller följande (B s. 29):
3
2
1
{lä'ngrel f nu' mmerl
lana' mma}
nåra
Man vill
lå`nga Jinu'nnor
lä`
a mn
Position:

För redovisning av skillnaden mellan final och icke-final ställning har
set A fått ett »subset» med mellan varven som avslutande ord. I set B har
den syllabiska uppbyggnaden av orden i tredje positionen varierats med ett
enstavigt och tre flerstaviga, däribland ett för tillfället konstruerat le'mmonar (eng. lemcms). Också set B har ett subset motsvarande det nyssnämnda. Set C jämte subset har meningar innehållande sammansatta ord
med Långa (fiktivt ortnamn?) som förled.
Vid inläsningen av testmeningarna har sentence accent i tur och ordning tilldelats orden i de numrerade positionerna. Tre personer med stockholmskt uttal har anlitats som intalare, av vilka en — kvinnlig logopedistuderande i Lund, född och uppvuxen i Stockholm — har läst in hela
meningsmaterialet, vederbörligen omblandat, fem gånger (tot. 470 yttranden). Hela undersökningen omfattar 760 bandade yttranden. Inspelningarna har matats in i en pitchmätare och registrerats på papper med
hjälp av en oscillomink. Mätningar av Fo ( =Fo =grundtonen) har utförts
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för hand och redovisas i en rad tabeller i avhandlingen. Illustrationsmaterialet upptar ett flertal prydligt renritade Fo-kurvor förutom diagram.
Efter metodisk genomgång av Fo-mönstren för de olika testorden i
deras varierande positioner (final, icke-final, fokal, dvs. i »focus», icke-fokal
osv.) kommer B till den allmänna slutsatsen att de olika prosodiska bidragen till Fo-kurvan i huvudsak låter sig särskiljas enligt det schema som
ges i fig. 10 (här fig. 1). Som vi ser kännetecknas ordaccenten enl. B både
för acc. I och acc. II av ett enda fall, dock med olika »timing» så att fallet
inträder tidigare för acc. I (t. o. m. i ordets begynnelsekonsonant) än för
ace. II. I sin ideala form skulle acc. II alltså inte vara tvåtoppig, som den
väl hittills allmänt antagits vara i mellansvenskt uttal. Den topp som följer
på det antagna ordaccentfallet tillskrivs ju i båda accentarterna »sentence
accent».
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Vid en ytligare genomgång av det meddelade kurvfigurmaterialet med
tillhörande kommentarer tycks den av B presenterade intonationsmodellen
stämma till punkt och pricka. Man kan t. ex. peka på hur teoritroget
»sentence accent» försvinner i icke-fokal ställning såväl för acc. I- som acc.
II-orden i fig. 6 (här fig. 2; grövre streckade partier motsvarar vokaler).
Men man kan också finna fall som stämmer lika bra med den traditionella
uppfattningen, spec. rörande acc. II:s kontur som tvåtoppig företeelse.
Som fig. 12 hos B (här fig. 3) visar har det icke-fokalt stående länga i den
andra, obetonade vokalen en Fo-stigning, som nöjaktigt svarar mot den
tidigare delen av en andra topp i acc. II-ordet, och detta i tre av de fem i
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figuren givna tvåordsfallen, nämligen framför de fokalt stående LA' MM,
NUUDIER och LE'MMONAR. I de två övriga relevanta fallen (figuren
upptar även för jämförelse fem sammansatta ord) följs länga av LAM E'LLER, resp. LAVEMA'NG. Här saknar andra vokalen i länga Fo-stigning;
i stället inträffar en sådan i första stavelsen av LAME'LLER och i andra
stavelsen av LAVEMA'NG. 1 kommentaren till fig. 12 (s. 52) skriver B
om den aktuella stigningen eller toppen: »At first glance this peak may
seem to belong to the Fo-eontour of the accent II-word signalling sentence
accent, as the peak is present in the second syllable of länga in both länga
LAWM, länga NU' MMER and länga LE'MMONAR. But a more
thorough examination of the examples in figure 12 reveals that the peak
occurs in the syllable preceding the stressed syllable with accent I, which
is not always the second syllable of länga. This makes the interpretation
of this peak as deriving from accent I more plausible.» Är denna tolkning
den enda möjliga? Jag skall i det närmast följande plädera för att stigningen i fråga trots allt kan anses tillhöra acc. II-konturen.
Vad B i citatet ovan ställer upp som alternativ till sin egen tolkning är i
själva verket en orimlighet. Den aktuella stigningen kan naturligtvis inte
vara sentence accent, eftersom ordet länga står i icke-fokal position. Det
rimliga tredje alternativet (dvs, att räkna med en andra topp i acc. IIordets kontur) tycks helt ha förbisetts av B.
Nu ser det visserligen besvärande ut för acc. II-alternativet (förkortat
A II A) att den suspekta toppen inte alltid faller inom acc. II-ordet självt
utan tydligen kan hamna på en obetonad stavelse i närmast följande ord.
Men här kan vissa tidigare dialektfonetiska erfarenheter rörande skandinavisk tonal accent komma till användning. Genom observationer gjorda
redan under förra seklet (Amund B. Larsen 1894) och senare bekräftade
av bl. a. Olaf Broeh (Acta Jutlandica IX, 1937) och Marie Bjerrum (Felstedmaalets tonale Accenter, 1948) är det nämligen fastslaget att en accent kan
omfatta ett eller flera trycksvaga ord förutom det ord den tillhör. Så skriver
t. ex. Bjerrum (a. a., s. 79): »Har det tryckstwrke Ord Ace. II, karakteriseres Forbindelsen af en Ace. II, det svarer til Ace. II:en i to- eller flerstavede Ord, idet den ton,ctle og dynamiske Andentop kader paa Forbindelsens
sidste Led (kurs. CW). De Ord, der paa denne Maade kan gaa ind under et
foregawnde Ords Accent, er kun Ord, der ofte staar i tryksvag Stilling,
fx. Prfflpositioner, Pronominer, Adverbier samt Verbalformer.» En blick
på B:s Fo-kurvor (t. ex. i fig. 5) avslöjar ordet nåra som obetonat, snabbt
uttalat och helt integrerat som upptakt (proklis) till efterföljande tryckstarka ord. Samma anpassning präglar begynnelseorden Man vill. Jag förmodar att B inte har mycket att invända mot denna beskrivning, och med
ett rikare textmaterial till sitt förfogande hade han säkert också kunnat
upptäcka fall av enklis, t. ex. i ett syntagm som tänka sig, t. o. m. i emfatisk
(fokal) ställning. Andra toppen i acc. II-konturen (enl. A II A) hamnar här
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på reflexivpronominet. ökat uttalstempo torde kunna åstadkomma ytterligare tänjning av konturen, så att t. ex. vid snabbt uttal av Nu får man
tii`nka sig att ... andra toppen inte dyker upp förrän på att. Hur som helst,
de för A II A vid första påseendet så generande Fo-mönstren för ordet
länga i länga LA M E'LLE R och länga LAV EMA' NG kan alltså förklaras
med toppförskjutning inom accent II-konturen, låt vara att det här inte
längre är särskilda trycksvaga ord som fångat upp toppen i fråga utan
trycksvag(a) stavelse(r) i ett nästföljande trycksvagt ord. Att denna förskjutna andra topp samtidigt bildar hög upptakt inom acc. I-ordet utgör
inget allvarligare hinder för A II A.
Men därmed är inte alla hinder avlägsnade. Ett annat förbryllande
faktum för A II A är att i ett fall som länga NU‘NNOR (B:s fig. 13, här
fig. 4) andra toppen i det prefokala ordet helt saknas. Här kan dock —
med tillämpning av vad nyss påpekats om acc. II-konturens elasticitet —
det antagandet göras att toppen i fråga framskjutits och därigenom kommit att uppgå i det följande acc. II-ordets första topp. Uteslutet är det
heller inte att den andra toppen blivit undertryckt, att det berörda ordet
alltså egentligen är obetonat, den inledande gravis-fasen till trots, jfr ovan
diskussionen av fallet katafalk.
Uppenbart är — som B:s kurvmaterial så klart visar — att andra toppen
som regel helt bortfaller i acc. II-ord i icke-fokal final ställning. Men här
verkar ju den övermäktiga terminala junkturen (betr. dennas kraftiga
dominans även i betonade enstaviga acc. I-ord se kurvor i Meyers »Die
Intonation im Schwedischen», I), varför detta »undantag» från A II A knappast behöver närmare diskuteras. Allmänt kan sägas att acc. II-konturens
andra topp tydligen är en känslig intonationsdetalj, lätt förskjutbar inte
9-772402 Sv. Landsmål 1977
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bara framåt i sidled utan även i höjdled, vilket väl får ses som en följd av
dess ringa funktionella betydelse i jämförelse med konturens inledande
tonrörelse.
I detta sammanhang kan erinras om att sentence accent enl. B (se fig. 1;
även t. ex. Bruce s. 64 if.) skulle bestå i en stigning som startar någonstans
efter det berörda ordets ordaccent (jfr B:s redovisning av »timing of the
sentence accent» i tabell s. 66). 1 den av B:s figurer (fig. 14, här återgiven
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som fig. 5), som just avses visa effekten av olika placering av sentence
accent, framträder i flertalet fall redan i första toppen av LA`NGA jämförd
med motsvarande topp i lirnga en markant förhöjning av Fo-nivån. Här
har m. a. o. rotstavelsen fått det i den emfatiska framhävningens tonala
uttryck, ett förhållande som väl knappast är tillkommet av en slump.
Snarare får kurvbilderna anses tala för att em/asen normalt omfattar hela
det berörda ordet. Utifrån den språkliga logikens krav borde en sådan betoning te sig ganska naturlig, vilket inte hindrar att en senare, normalt
obetonad stavelse under emfas ofta tilldelas en relativt kraftig Fo-stigning,
måhända just för den auditiva effektens skull. Enligt A II A får man i en
dylik stigning i acc. II-orden se den ackumulerade verkan av (1) acc. IIordets andra topp och (2) den senare delen av ordets emfatiska intonation.
Att påstå att emfas (sentence accent/stress) alltid skulle bestå i en enda
Fo-stigning i det ord den drabbar innebär således en ohållbar förenkling.
Något väsentligt har säkerligen också fallit bort ur bilden av emfasens fonetiska uttryck om man helt försummar dess längdparameter (för exempel
se fig. 5: det sista ordet har genomgående längre duration i fokal ställning
än utanför denna). Likaväl som normal betoning (se ovan) måste emfatisk
betoning rimligen antas ha ett flerfaldigt fonetiskt uttryck.
En diskutabel förenkling tycks också vidlåda B:s definition av »the basic
countour», dvs, den ideala formen, för acc. I. Enligt honom (se t. ex. s. 59)
utmärkes denna av ett Fo-fall som förutsätter ett relativt högt tonläge på
den stavelse som föregår den betonade. Nu kan ju ett yttrande mycket väl
börja med en betonad stavelse i ett acc. I-ord och denna stavelse kan dessutom sakna initial konsonant. Fo-fallet skulle här komma att inträffa i
betonad vokal, vilket rimligen borde ge tolkningen »accent II» (se fig. 1).
B anger ingen utväg ur detta dilemma. Man kan vidare konstatera hur
relativt lätt det av B antagna acc. I-fallet kan upphävas av antagen sentence
accent-stigning, se t. ex. bi‘nga LA'111.31 (fig. 5). Studerar man fig. 5 närmare, kommer man lätt till den slutsatsen att den av B antagna baskonturen
för acc. I skarpast framträder i ett ord om närmast föregående ord uppbär
sentence accent. Att definiera acc. I:s baskontur med stöd av en företeelse
som ligger utanför det av accenten egentligen berörda ordet verkar föga
tilltalande, jämfört med att lokalisera accenten till de direkt berörda orden,
varvid givetvis den betonade stavelsen närmast bör komma i åtanke. Då
acc. II tämligen konstant realiseras med ett dominerande Fo-fall i denna
stavelse, är det fritt fram för acc. I att uppvisa andra fonetiska representationer utom just denna i motsvarande stavelse. (Vi kan här bortse från
neutralisation i enstaviga ord.) Konturkurvor hos E. A. Meyer (a. a. I,
fig. 2-12, 55-59, 81, 93-98, alla avseende stockholmskt uttal av acc. I) —
men även hos B — ger stöd för uppfattningen att acc. I typiskt realiseras
.som en Fo-stigning, vilken börjar med relativ lågton i ordets betonade stavelse och ev. avslutas i följande stavelse. Att denna lågton sedan i satssam-
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manhanget kommer väl till sin rätt genom att profileras gentemot en föregående upptaktsstavelse är ostridigt men inte desto mindre bisakligt.
Härav följer bl. a. att B:s beskrivning av den fonetiska distinktionen mellan
acc. I och acc. II såsom en skillnad i »timing» av ett enda Fo-fall blir omöjlig
att acceptera.
Som en mindre slutanmärkning kan nämnas att tolkningen av acc. II:s
kontur som tvåtoppig kan försvaras — utom med de argument som ovan
anförts — även med hänvisning till språkhistoriska förhållanden, då ju
acc. II enligt de vanliga teorierna uppstått till följd av speciell ordstruktur.
Dock kan historiska argument inte tillmätas någon större betydelse för en
synkron beskrivning.
Av det ovan anförda torde framgå att befogade invändningar kan resas mot
den modell av svensk prosodi som Bruce framlagt. Denna kritik får emellertid inte undanskymma de stora förtjänster hans avhandling uppvisar. Två
i arbetet beskrivna avlyssningstest med utnyttjande av syntetiskt tal är i
sitt slag perfekta. Den avslutningsvis givna regelmodellen för svensk intonation, som f. ö. utgör en påbyggnad av en modell utarbetad av E.
Gårding, står i bästa överensstämmelse såväl med Bruces teoretiska antaganden som med resultaten av hans akustiska analys. Svensk fonetik har
berikats med ett forskningsbidrag präglat av metodisk säkerhet, radikalt
nytänkande och, inte minst, stilistisk elegans. De däri framlagda rönen
kommer med säkerhet att stimulera till fortsatt debatt.

Summary
A remarkable doctoral thesis on Standard Swedish intonation, esp. the relationship between word accent and so-called sentence accent, or sentence stress,
is reviewed. The author of the thesis, Gösta Bruce, assumes that the word
accents I and II can be separated from sentence accent, esp. in what he calls
non-focal position. According to Bruce's theory, the ideal contours of both
accent I and accent II consist of a pitch fall, the only difference being that of a
different timing, whereas the corresponding contour of sentence accent is
defined as a rise (see Fig. 1). This implies, among other things, that the traditional opinion of the typical accent II intonation as displaying two peaks
would be impossible to maintain. Bruce finds ample support for his assumptions in the F0 curves of his material. However, the reviewer suggests a somewhat different interpretation of the accent contours as found in those curves.

Meddelanden och aktstycken
Kensingtonstenens gåta äntligen löst

Världens säkerligen mest omskrivna och hetast debatterade runinskrift
finns på en stenhäll som 1898 »hittades» på en farm invid den lilla staden
Kensington i nordöstra Minnesota, U.S.A. Den finns sedan länge på museet
i staden Alexandria inte långt därifrån, och där intar den en hedersplats
som dess främsta sevärdhet. Striden har gällt om inskriften, såsom dess
text uppger, höggs in av nordbor på platsen år 1362, eller om den helt
enkelt var ett skämt av ägaren till farmen, en nybyggare från Forsa socken
i Hälsingland Olof Ohman och ett par av hans grannar. Att det senare
troligen var fallet och att det omöjligen kunde vara frågan om en autentisk
runinskrift gjord av nordbor under medeltiden, stod från början klart för
den runologiska sakkunskap som tillfrågades. Men fackmännens röster
dränktes i en störtsjö av vittnesbörd från ivriga lokalpatrioter, tidningsfolk,
businessmen och andra som här bl. a. såg en möjlighet att flytta Amerikas
upptäckt ett drygt århundrade tillbaka i tiden och ge äran åt nordiska
»vikingar» och deras ättlingar i stället för åt Columbus och italienarna.
Trakten kring »fyndplatsen» blev ett blomstrande turistcentrum och i reklamen kallade sig Alexandria »the birthplace of America».
Bland folk som kände Olof Ohman och vissa män i kretsen kring honom
har man emellertid hållit huvudet kallt. Därom vittnar bl. a. en dialekttext inspelad i Dassel, Minnesota, av Landsmåls- och folkminnesarkivet i
Uppsala år 1964 och återgiven i Svenska Landsmål 1970, s. 26 ff. Strax förut
hade den norsk-amerikanske historikern Theodore C. Blegen givit ut en bok
som redovisade en grundlig utredning om de misstänkta upphovsmännen
till inskriften, särskilt den avsatte och avsigkomne svenske prästen Sven
Fogelblad från Västergötland, som också av dialekttextens berättare utpekades som en av huvudaktörerna. Blegen slutar sin framställning med
en förmodan om att sanningen snart torde komma att uppenbaras, när ett
par privatägda bandinspelningar bleve tillgängliga.
Detta har nu skett. Banden ägs numera av Minnesota Historical Society,
och deras innehåll har offentliggjorts. Det är för att fästa uppmärksamheten härpå som dessa rader skrivs. I en artikel i tidskriften Minnesota
History, 45/4, Winter 1976, s. 149-156, publicerar man en utskrift av
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banden jämte kommentar. Det är en son till Ohmans granne John P.
(Jonas) Gran, emigrant från Sverige och gift med en norska, som 1967 be-,
rättar för sin son och dotter att hans far en tid före sin död omtalat hur
han själv och Ohman tillsammans med Fogelblad och möjligen någon mer
skrivit inskriften med runor, som de lärt sig ur populära böcker och kalendrar, och huggit in dem på stenen. Denna grävde de ner under en trädrot där den efter några år »hittades». De var folk med utpräglad fallenhet
för skämt och upptåg. De var förvisso inte några bedragare. Ohman hade
sagt: »Wouldn't it be nice to make some scripts that would bluff the people
in this here territory, and them educated guys. Yeah, Dad says, that would
be something!»
Frågan om stenens tillkomst tycks alltså efter nästan 80 år ha klarlagts
slutgiltigt, och allvarlig forskning behöver inte längre spilla tid och ord på
den. Men hur det går på det lokala planet återstår att se. Alltför stora
investeringar, materiellt och andligt, torde stå på spel för att rabaldret
kring stenen omedelbart skulle kunna lägga sig i denna bygd där ättlingar
till svenska och norska »settlare» ännu utgör ett betydande inslag i befolkningen. Den stora och långvariga uppståndelse som skämtet vållat utgör dessutom ett intressant och färgstarkt inslag i staten Minnesotas kulturhistoria.1
Folke Hedblom
SuMMary
A stone slab with an inseription earved in runic characters was "found" in 1898
on a farm near Kensington, Minnesota. The legend stated that a group of
Swedes and Norwegians had come to that place in 1362, in other words more
than 100 years before Columbus discovered America. Before they returned to
Scandinavia the travellers had carved the runie message to commemorate their
visit. The stone reeeived considerable publicity and aroused keen and widespread interest.
All the runological experts in Scandinavia who were consulted immediately
realized that the inseription could not possibly be genuine, but must have been
some kind of praetical joke. However, the specialists' opinion did not deter the
local population, journalists and others who, in books and articles, with naive
conviction eontinued their energetic claim that the stone slab was genuine.
Indeed the Kensington slab became a successful tourist attraction.
However, a recent article in the magazine "Minnesota History" finally solved
the problem of the origin of the engraving. Just prior to his impending death a
farmer confessed that it was his father and two other Swedish settlers who had
composed the legend in order to play a practical joke on the kcal population and
"them educated guys".
A tape-recording of the farmers explanation is kept in the Archives of the
Minnesota Historical Society.
1 Förf, tackar forstekonservator Aslak Liestol, Oslo, som vänligen fäst hans uppmärksamhet på artikeln i Minnesota History.
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Om jordkulor som bostäder
Detta ämne har behandlats av Tomas Jönsson i en skrift Jordstugor i
Sydsverige. Den ingrävda bostadens utbredning, form, funktion och konstruktion. Lund 1976. 82 s. (Skr. från Folklivsarkivet i Lund nr 18. ISBN
91-40-04353-3.) Förf. ger en intressant översikt över de enkla bostadshus
som skiljer sig från övriga genom att vara ingrävda i marken eller byggda
med motsvarande utnyttjande av terrängen, såsom bakvägg av berg,
större stenar o. likn. I södra Sverige har de funnits i rätt stort antal. Deras
konstruktion och byggnadssätt har växlat alltefter naturens beskaffenhet
samt ekonomiska och sociala förhållanden. Viktigare typer, som förf.
beskriver och illustrerar med fotografier och teckningar, är den skånska
»jordstugan», som är rätt stor och som ofta har ena långsidan och ena eller
båda gavlarna ingrävda, samt »gaveljordstugan», mindre och enklare. Den
senare har i regel bara ena gaveln fri från ingrävning och den är ofta försedd med ett fönster. Den påminner alltså om våra vanliga jordkällare.
I slutkapitlet diskuterar förf. jordstugans ursprung. Är den att betrakta
som en reliktföreteelse, ett arv från vår forntid, eller är den en »fattigdomsform», ett slag av bostad som i växlande utformning och på skilda
håll kommit till såsom nödbostad under senare tidsskeden? Förf, tycks i
allt väsentligt vara överens med Sigurd Erixon som framhållit att även om
nu kända jordstugor på grund av skiftande ekonomiska och andra orsaker
kommit till under 1800-talet eller något tidigare, så är själva typen med
visshet urgammal och den har många paralleller på den europeiska kontinenten.
Detta synes undertecknad vara en rimlig mening. Själv har jag under
mina resor i Dialekt- och folkminnesarkivets tjänst träffat på detta slags
bostäder på två skilda håll, i övre Tornedalen och i Svensk-Amerika. I
samband med grammofoninspelning av samisk dialekt i Karesuando på
vårvintern 1947 besökte jag på den finska sidan om gränsälven familjer
som levde i bostäder nedgrävda i marken. De tyska trupperna hade vid sin
reträtt norrut genom finska Tornedalen med stor grundlighet bränt ner
byar och gårdar. Invånarna flydde till Sverige. När de efter en tid kom
tillbaka hade de inga hus att bo i under den tid de återuppbyggde sina hem.
Det var ont om byggnadsvirke — ofta måste man skaffa timmer långt
ifrån; det sades att man köpte upp lador och andra gamla hus i Nordsverige. Under tiden grävde man ner sig i marken. Jag minns hur överraskad
och imponerad jag var av att se hur rent och prydligt man trots allt hade
det i sina trånga utrymmen. Några detaljer i fråga om dessa jordstugors
byggnadssätt minns jag inte; marken var snötäckt. Men därom torde
säkerligen upplysningar stå att få i Finland.
Förf. citerar en uppgift om att redan de svenskar som utvandrade till
Delaware på 1600-talet »byggde hela jordkulebyar». Det låter sannolikt i
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ljuset av vad vi vet om 1800-talets svenska nybyggare i Mellanvästern,
särskilt i präriestaterna. Det mest kända fallet är kolonien Bishop Hill
i staten Illinois. Då emigrantskaran om ca 1 000 personer efter flera
månaders färd på segelskepp kom dit på hösten 1846 fanns det där ute
på prärien varken bostäder eller byggnadsmaterial av det slag som de
var vana vid. De flesta kom från skogslandet i Hälsingland och närliggande
landskap. De grävde »jordkulor» (eng. dugouts) i en djup ravin som skar
igenom den kulle som de valt till boplats. Husens utseende får man en
god bild av på en av de tavlor som senare, efter beskrivning, målades av
naivistkonstnären Olof Krans. Ovan backsluttningen ser man sadeltak.
Bakgavel och långsidor var ingrävda. Framgaveln, med dörr och två
fönster var av trä, tydligen timrat. På bilden finns också några timmerhus.
(Se färgbild på s. 81 i 0. Isaksson och S. Hallgren: Bishop Hill, svensk koloni
på prärien. 1969.)
På de ljudband som vi spelat in bland andra och tredje generationernas
svenskar i Amerika under 1960- och 1970-talen finns det talrika uppgifter
om hur far eller farfar och deras anhöriga under den första tiden som
nybyggare i vildmarken måste bo i dugouts. Detta var vanligast i präriestater som Kansas och Nebraska, men det har också förekommit i skogsområdena i Minnesota, där den första bostaden dock vanligen blev ett
enkelt, fyrknutat stockhus, ett log-shanty. När man senare kunde bygga sig
ett hus av bräder, ett frame-house (amerikasv. fre'm-hus), fick stockhuset
tjänstgöra som stall eller uthus av något slag. På präriefarmer blev ofta
ett torvhus (eng. sod house, amerikasv. sådd'-hus) jordkulans efterträdare.
I Salemsborg i Kansas beslöt nybyggarna på sin första kyrkostämma
1869: »Att kyrkan skulle bildas [eng. 'mild] medelst gräfning i jorden, fyrtio
fot lång och tjugu fot bred. Att en stenmur bildas [!] öfver jorden, på
hvilken taket af bräder skall hvila.» (Minnesalbum utg. av Sv. Ev. Luth.
Salemsborgs-Församlingen i Saline Co., Kansas, 1909. Rock Island, Ill.)
Några närmare uppgifter om dessa jordkulors konstruktion har inte
stått att få, även om flera av våra sagesmän berättat att de själva var
födda i dugouts. Men svenskarnas jordkulor var säkerligen av samma slag
som övriga nybyggares.
Folke Hedblom
Summary
Tomas Jönsson of the Institute of Ethnology at the University of Lund, Sweden
has written a booklet entitled "Earth Caves in Southern Sweden—the distribution, form, ftmetion and construction of in-dug dwelling houses". A survey is
given over simpler dwellings characterized by the fact that they are to a larger
or lesser extent dug out of the ground. The design and constructional methods
used varied according to local environmental, economic and social conditions.
Mr Jönsson asks the question, "How did this type of dwelling originate? Could

Meddelanden och aktstycken

137

it be a relic from prehistoric Europe or is it just an eniergency solution to a
housing problem?" The well-known ethnologist Sigurd Erixon was of the opinion
that even if the designs of such dwellings have changed the very type must have
an extremely old origin. Mr Jönsson seems to hold the same views.
Professor Hedblom wishes to eontribute to the discussion by briefly presenting, from his own experience, two eases of eartheaves serving as dwelling
houses.
The first case, in April 1947, was in the most northerly part of Finland, near
the river which forms the border with Sweden. When the German army retreated through northern Finland in the autumn of 1944 they burned to the
ground all villages and farms. The population fled across the border to Sweden,
and after their return lived in eartheaves while they were rebuilding their homes.
Professor Hedblom visited some of them and he was astonished how clean and
tidy the families kept their cramped cave quarters far north of the Arctic Circle.
The seeond ease concerns Swedish pioneers in America during the latter part
of the nineteenth century. Those who settled in the wilderness, espeeially on the
prairies of Kansas and Nebraska, lived to begin with in earth eaves, known in
America as "dugouts". Many second generation Swedish-Americans whom
Professor Hedblom interviewed during the sixties told of being bom in dugouts.
Even some churches were partly dugouts.
In both these instances, it was clearly a ease of temporary living quarters
which were abandoned as soon as normal quarters were available.

9j-772402 Sv. Landsmål 1977

Litteratur

Gustav von Dilben, Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske. Ethnografiska studier (1873). 2:a utg. med Lotten von Dlibens fotografier under red. av
Jan Gcvrnert, utg. i samarbete med Nordiska museet. Gidlunds. Stockholm 1977.
528 s. III. Kartbilaga.

Under 1800-talets senare hälft var intresset stort för frågor som rörde Nordskandinaviens urbefolkning — framför allt riktades intresset mot samerna.
Deras kultur blev föremål för studium från skilda vetenskapliga discipliner —
filologer, arkeologer — och rasforskare. Det intresse som nu kom till uttryck
var seriöst vetenskapligt grundat — det utgick alltså inte från den typ av
exotiskt intresse som förelåg från den yttre världen på 1600-talet då Sehefferus
Lapponia utkom 1673. Nu önskade man få en reell och saklig uppfattning om
samernas fornhistoria och ursprung. I Norge hade därför J. A. Friis i bröderna
Grimms anda utgett Lappisk mythologi, Eventyr og Folkesagn (1871), i Finland
presenterade Jacob Fellman Anteckningar under min vistelse i Lappmarken
(1844) — ett verk som byggde på säkra iakttagelser i fält. I Sverige hade Erik
Gustav Geijer sökt teckna samernas historia i sitt arbete Sverige vid slutet af
hedniska tiden (tryckt i tidskriften Svea 1831), och Petrus Laestadius skriver
sin berömda Journal 1831 där han återger sin barndoms miljö i det inre av
Lappmarken, sina erfarenheter som lappmarkspräst, sin kunnighet i lapska
kulturen och språket. Arkeologerna diskuterar vid denna tid med Hildebrand
i spetsen den nordliga och sydliga skandinaviska förhistoriska kulturen (1872
Svenska folket under hednatiden), och vid en arkeologisk konferens i Stockholm
1874 presenterar Rygh och Montelius begreppet 'groupe arctique' (dvs, den
arktiska skifferkulturen) (1876, Rygh, 0., Sur le groupe areticque de råge de
la pierre polie en NorvAge). Karakteristiskt för denna kultur var verktygen av
skiffer, som skilde sig från stenverktygen i södra Skandinavien, och Rygh och
Montelius menar att de människor som tillhörde denna 'groupe aretique' har
varit etniskt besläktade med samerna.
Mot den bakgrunden skall även Dibens bok om lapparna ses. Den utkom
1873, alltså ett år före den arkeologiska konferensen i Stockholm. Emellertid
var Dilben inte arkeolog eller etnolog, han var medicinare och arbetade på
Karolinska Institutet i Stockholm, bl. a. med katalogisering av Anders Retzius'
samiska kraniesamling. Dilben avsåg att göra en introduktion till samisk kultur.
Han läste och lärde av den litteratur som då gavs men blev förvirrad över motsägande uppgifter och for därför själv upp till lappmarken i två omgångar:
1868 till Lule lappmark och fjällsamerna, 1871 till Arvidsjaurområdet och
skogssamerna. Med på resorna var hans hustru Lotten som fotograf. Hon avporträtterade samiska kvinnor och män med utomordentlig fotografisk skärpa
och med sinne även för dräktdetaljer. Lotten von Dilben var en tidig kvinnlig
yrkespionjär och beundransvärd i sitt släpande av stativ och tunga glasplåtar
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i fjällmarkerna. En del av fotomaterialet ingår i den första upplagan som utkom
1873; i Garnerts nyutgåva har en större kollektion medtagits. Dilbens bok om
lapparna är den första moderna etnologiska beskrivningen av svenska samer i
deras miljö. Hans iakttagelser är skarpsynta och beskrivningarna detaljerade.
Diiben är förvisso genomsyrad av sin tids evolutionistiska värderingar; det
framkommer i boken. Att mannen ombesörjde matlagning och rörde i grytan
var för Illiben synnerligen egenartat. Hans insikter i samisk kultur var givetvis
bristfälliga, och utifrån okunskap drar han felaktiga slutsatser. Det samiska
silvret var t. ex. för honom »bjäfs och grannlåt» — han visste ej att det var
äkta, guldsmedsstämplat och kostbart silver med stilistiska anor från medeltidens slut. Dräkten i nordliga Lule lappmark tycker han enbart är grå och
trist — han vet ej att den grå vadmalskolten är bästa sommarplagg där, ty den
tål den fuktiga atlantluften som sveper in över fjällryggen, då däremot i den
sydliga, soltorra lappmarken den rostfärgade tunna sämskade läderkolten försedd med färgrika kantband är den vanliga. Som läkare bör han ha intresserat
sig för kosten och sjukdomsbilden. Puben har mycket riktigt observerat att
samerna äter växter (angelikan), bär (bl. a. hjortron) och påpekar att dessa
inslag i kosten bevarar samerna från skörbjugg. Han använder inte begreppet
vitaminer, det fanns ej 1873. Alltjämt läser man Dilbens arbete med stort
intresse och ser det såsom en nyttig uppslagsbok. Att ge ut den i nyutgåva är
därför berättigat. Emellertid synes mig i dag kapitel 15 vara särskilt intresseväckande. Det utgör en levande bakgrund till dagens aktuella debatter i samefrågan. Detta kapitel är författat av dåvarande kartografen H. A. Widmark,
senare Norrbottens förste landshövding. Widmark var långt före sin samtid.
Han såg problemen och deras följder. Han visar hur samer trängs undan av
nybyggarna, hur staten orättfärdigt tar nybyggarnas parti, hur nybyggarna i
sitt oförstånd skövlar och bränner skogen och renmossan, hur samerna är de
enda som bedriver verklig skogsvård och förstår betydelsen av att naturen har
en inre sambandskedja (det vi i dag kallar ekologiskt mönster). Han pekar på
vikten av allsidig skolundervisning för samer. Hela kapitel 15 är utomordentlig
och aktuell läsning i dag på 1970-talet, dvs, hundra år efter bokens utgivning!
Boken, som nu utgetts i fotografiskt nytryck av J. Garnert i samråd med
Nordiska museet och med förord av Garnert, borde ha innehållit en lista över
den litteratur som Garnert använt sig av. Det är ett bra förord han sammanställt, men en kort hänvisning till Per Hellstens insats borde medtagits. Hellsten är den som »upptäckt» Lotten von Puben både i utställningsmaterial och
genom presentation i skrift (jfr här Per Hellsten, Våra första samefotografier
I: Från bygd till vildmark. Luleå stift 1973).
Phebe Fjellström

Summary
This book, first published in 1873, by G. von Pilben, a doetor in Stockholm,
belongs to the Swedish classics on the subject of the Lapps. It has just been
reissued in a facsimile edition.
On his travels to Lappland Dr Pilben was accompanied by his wife who was
an excellent photographer. Some of her pictures, including those of Lapp
national costumes, were published in the first edition. In this new edition a
selection of previously unpublished photographs has been added.
The rewiever, Professor Fjellström, underlines the fact that Dr Driben's book
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is of considerable interest even today. The observations were astute and deseriptions detailed. Dr Diiben and his associates were in many ways considerably
ahead of their time.

0/av Ahlbäck, Ordbok över Finlands svenska folkmål. Häfte 1 (band 1: 1) abbal—
bister. XX VIII + 180 8. Helsingfors 1976. Forskningscentralen för de inhemska
språken.
Jämfört med svenska förhållanden har de finlandssvenska folkmålen i lexikografiskt avseende varit förhållandevis väl beskrivna genom de bekanta verken
Ordbok över de östsvenska dialekterna (ÖO) av Herman Vendell (1904-07)
och Samling av ord ur östsvenska folkmål (SO) av V. E. V. Wessman, 1—II
(1925-32) jämte tillägg härtill av den senare i Folkmålsstudier 6 (1939) och
15-16 (1954). Sammanlagt har dessa framställningar ett ganska imponerande
omfång och förmedlar en stor mängd uppgifter. Trots detta ger de inte någon
ens tillnärmelsevis uttömmande beskrivning av de finlandssvenska målens ordförråd och av ordens och betydelsernas utbredning. Man kan peka på flera
orsaker härtill. Underlagsmaterialet var i olika avseenden otillräckligt. Vidare
är de båda ordböckerna enmansverk, tillkomna under jämförelsevis kort tid och
under mindre gynnsamma arbetsvillkor. Viktigast torde dock den av Vendell
gjorda avgränsningen av ordbokens uppgift ha varit. Vendells ambition var
inriktad på att för det östsvenska (dvs, det finlandssvenska och estlandssvenska) området skapa en motsvarighet till Svenskt Dialekt-Lexikon av J. E.
Rietz (1862-67). I fråga om avgränsningen av ordbokens uppgift var Vendell
utan tvivel påverkad av Rietz.
Ö0 skulle enligt Vendells planer uppta dels rena dialektord, dels sådana även
i svenskt riksspråk förekommande ord, som i dialekterna har en för riksspråket
främmande betydelse eller — ifråga om ett mindre antal ord — som uppträder
i en mångfald former, t. ex. annan, dörr, ensam. Otvetydiga finska lånord i
dialekterna uteslöt Vendell under motiveringen att dessa redan utförligt behandlats av R. Sax6n i Svenska landsmål XI: 3. Wessman redovisade visserligen även finska och ryska m. fl. lånord men följde f. övr. i stort sett Vendell i
fråga om ordbokens avgränsning.
En mängd ord, ofta sådana som ingår i dialekternas centrala ordförråd, finns
som en följd av avgränsningsprinciperna inte med i de nämnda ordböckerna —
lät vara, att de indirekt kan vara representerade genom sammansättningar till
dem — och likaledes har ett stort antal betydelseuppgifter undertryckts. Det
senare må illustreras med ett på måfå valt exempel. Arm adj. är, efter vad vi
numera vet, allmänt i finlandssvenska dialekter och har flera särskilda betydelser, varibland 'svag' (om t. ex. is). Med anledning av denna, för svenskt
riksspråk främmande betydelse, har Wessman i Folkmålsstudier 6 anfört ordet
(frän Houtskär) men endast i den nyss nämnda betydelsen. För övrigt behandlas
ordet inte av Vendell eller Wessman utom i formen armast adv. (SO II s. 620).
Det är därför ingen överloppsgärning, att en ny, efter andra principer utarbetad finlandssvensk ordbok nu börjat utges, i synnerhet som efter det att
SO utkom ett omfattande material insamlats genom i första hand Folkmålskommissionen (bildad 1927) och Svenska litteratursällskapets i Finland folkkultursarkiv (grundat 1937). Detta nya material är både till kvantitet och
kvalitet vida överlägset det som stod Vendell och Wessman till buds.
Folkkultursarkivets arbete skulle enligt de vid grundandet uppdragna linjerna
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inriktas på bl. a. åstadkomniandet av en kulturhistorisk-etnografisk ordbok.
Även på annat håll hystes vid den tiden vissa planer på en dylik ordbok (se
härom T. E. Karsten i Budkavlen, nr 16, 1937, s. 138 ff.). När de egentliga
förarbetena till en ny ordbok igångsattes av Folkmålskommissionen år 1945 i
nära samarbete med Folkkultursarkivet, hade emellertid planerna på en kulturhistorisk-etnografisk ordbok förskjutits, och det gällde nu en ordbok som i
princip skulle omfatta de finlandssvenska dialekternas hela ordförråd.
Till underlag för redigeringen lades ett register upp över allt tillgängligt ordmaterial. Ordbokssamlingarna har därefter undan för undan utökats och kompletterats genom fortsatt insamlingsarbete i fältet. Redigeringen av den nya
ordboken, Ordbok över Finlands svenska folkmål (OFSF), påbörjades 1960 av
Olav Ahlbäck, som frånträdde sin professur för att helt kunna ägna sig åt ordboksarbetet. Ansvaret för det fortsatta utarbetandet och utgivningen av ordboken har nyligen övertagits från Folkrnålskommissionen av Forskningscentralen för de inhemska språken, Helsingfors.
OFSF beräknas till en början utkomma med ett häfte om 13-14 tryckark
vartannat år, därefter tätare. Det färdiga verkets omfång uppskattas till över
4 000 sidor och antalet däri ingående ordartiklar till cirka 125 000. Det planerade
omfånget är imponerande stort. Att döma av det nu utkomna första häftet
kommer ordboken också att bli ett verk av hög kvalitet.
Inledningen till ordboken innehåller som sig bör bl. a. kortfattad historik,
redogörelser för källor och redigeringsprinciper (ordbokens avgränsning, artiklarnas uppbyggnad och innehåll, ljudbeteckningssätten m. m.) men även en karta
över det finlandssvenska området samt vissa statistiska uppgifter rörande den
svensktalande befolkningen (redovisning ortsvis av dess numerär åren 1900 och
1970 samt dess procentuella andel av befolkningen). Uppgifterna rör dock inte
hela den finlandssvenska befolkningen, vilket för undvikande av missförstånd
kanske kunnat påpekas, utan avser väl den dialekttalande delen. Som mått på
antalet dialekttalande måste uppgifterna rimligen vara endast ungefärliga. Ur
tabellerna kan man utläsa, att finlandssvenskarna på de redovisade orterna år
1900 var cirka 240 000, år 1970 endast ungefär 168 000 — således en minskning
med hela 30 procent.
OFSF redogör som ovan berörts för de finlandssvenska dialekternas samlade
ordförråd (med undantag för »nonsensord» i ramsor o. d.), så långt det är känt
genom olika källor. Några gränser framåt eller bakåt i tiden har inte satts.
Det äldsta materialet är föga omfattande. Källor av någon betydenhet finns
först från cirka 1860, nämligen de uppteckningar som användes av Rietz för
hans ordbok. Avgränsningen framåt i tiden kan väl innebära problem, eftersom
man måste räkna med ett under senare tid ökat riksspråksinflytande. OFSF har
emellertid en spärregel. I ordboken har införts det ordförråd »som bedömts vara
eller ha varit i fast bruk, ..., oavsett om bruket är starkt begränsat geografiskt
eller funktionellt». Det ligger i sakens natur, att bedömningen av om ett visst
ord är (har varit) i fast bruk, dvs, om det är genuint, eller om det är mera tillfälligt eller individuellt brukat, är svär att göra, då materialet är sprött. Att
döma av det första ordbokshäftet finns för många artiklar endast ett belägg
som underlag. Här liksom i all källkritik blir resultatet förstås avhängigt av
bedömarens kunskaper och omdömesförmåga. Olav Ahlbäck syns mig med stor
skicklighet ha gjort bruklighetsbedömningarna. Möjligen har han i en del kanske
tvivelaktiga fall hellre velat fria än fälla. Jag tänker här bl. a. på en del
ord av misstänkt riksspråklig karaktär, som i ordboken redovisats blott från
Nagu.
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En betydande del av underlaget till OFSF syns vara nedtecknat med grovt
fonetiskt alfabet eller med endast vårt vanliga alfabet. Den anspråkslösa formen
-till trots kan sådant material vara mycket givande som ordboksunderlag.
Särskilt gäller detta om texter.
OFSF anför principiellt uttalsformerna i närmaste anslutning till källorna.
Det utsägs klart, att omskrivning av grov beteckning till fin sådan undvikits,
men att -er återgetts med -är och o med å, när det kunnat ske under betryggande
kontroll.
För att utmärka skillnaden mellan material med fin beteckning och sådant
med grov beteckning använder OFSF två ljudbeteckningssystem. Det finare
av dessa är uppbyggt på det vanliga kursivalfabetet (gemena), utökat med en
handfull tecken ur landsmålsalfabetet och några diakritiska tecken, medan det
grövre systemet består enbart av det vanliga raka alfabetet, kompletterat med
ett tecken för kakuminalt 1. Detta senare alfabet särhålls från textstilen genom
stilgraden (korpus resp. petit). I båda systemen utmärks konsonantlängd genom
dubbelskrivning, vokallängd med kolon. Även det finare beteckningssystemet
är ett förenklat fonetiskt alfabet (alla a-ljudskvaliteter återges med a osv.),
men det syns mig vara ett för ändamålet tillräckligt fint instrument.
Något avsteg från principen att återge uttalsformer i enlighet med källan
kan väl iakttas. I artikeln berg t. ex. uppges uttalsformen bjärg (med ordbokens
finare beteckningssätt) bl. a. från Ingå (1860). Strängt taget borde formen från
Ingå ha återgetts med rak korpus. Att så inte skett, kan väl ursäktas med att
uppteckningsåret redovisats. Den insiktsfulle läsaren inser därigenom, att
formen i källan måste ha grov beteckning.
OFSF avser inte att vara enbart en sammanarbetning av det i Ö0 och SO
jämte tillägg redovisade ordförrådet, kompletterat med uppgifter ur senare
källor. Såvitt jag förstår, utgår redaktionen alltid, där så är möjligt, från de
till grund för de tidigare ordböckerna liggande källorna. Från metodisk synpunkt är det arbetssättet enligt min mening det enda försvarbara. Allt primärt
material till en artikel bör vid redigeringen genomgås så att alla uppgifter bedöms på samma sätt. En förnyad granskning av underlagsmaterialet kan leda
till att onöjaktigheter av olika slag i äldre ordböcker avslöjas och rättas till;
bl. a. kan det vara fruktbart att studera äldre uppgifter i ljuset av senare tillkommet material.
I fråga om ÖO och SO är det särskilt angeläget att hänsyn tas till underlagsmaterialet. Vendell och Wessman ansåg det tillåtligt att omskriva i källorna
förekommande former i grov beteckning med det i deras resp. ordböcker använda fonetiska alfabetet. Principiellt är sådan transkribering förkastlig (även
om de mer eller mindre konstruerade formerna kanske ofta kan visa sig vara
riktiga). De lånta fjädrarna höjer ju inte formernas och verkets vetenskapliga
värde utan sänker det.
Genomgången av det primära materialet har bl. a. resulterat i att OFSF i
enlighet med källorna återger en lång rad uttalsformer i grov beteckning, där
150 eller SO har fin beteckning; jämför t. ex. under anföra, anhårde, ars-rimpa,
ars-skura, arsa, arshåls-klint, ben-fallen, ben-knoll, benaktog, berg-blomma i OFSF
med motsvarande i Ö0 eller SO. Även andra formella onöjaktigheter har i
OFSF rättats till. SO upptar t. ex. under askståndog adj. uttalsformen askstando(gär) (i SO med landsmålsalfabet) från Nagu. Denna form verifieras
tydligen inte av källorna och kan antas ha konstruerats av Wessman. OFSF
redovisar endast neutrumformen askatanclot, i grov beteckning.
Med hänsyn till Vendells och Wessmans tidigare nämnda urvalsprinciper

Litteratur 143

måste det i deras underlagsmaterial också antas finnas en inte föraktlig mängd
av dem ej redovisade ord, betydelseuppgifter och fraser, som inte kan försummas vid redigeringen av OFSF.
Antalet socknar med finlandssvensk befolkning är drygt åttio. Alla är givetvis
inte lika väl representerade i ordbokssamlingarna, men för mera allmänna ord
kan antalet beläggorter ändå vara stort. OFSF är mycket generös med att redovisa uttalsformer och beläggorter för dessa. Som exempel kan tas följande. I
artikeln berg anförs uttalsformerna bfärg, bärg, bärj från resp. 23, 44 och 10
socknar. Den vanligaste uttalsformen av bill är bild, redovisad från inte mindre
än 63 socknar, som ganska väl täcker hela området; andra uttalsformer — delvis
alternativa — uppges därutöver från en handfull orter. Det bör här anmärkas,
att sockennamnen inte meddelas i sin fulla form utan förkortade på det i
finlandssvenska arbeten gängse sättet (Be = Bergö, Bö = Brändö osv.).
Det är således en ytterst noggrann redovisning. Materialet skulle direkt kunna
läggas in på kartor. Kanske skall man se utförligheten mot bakgrund av Folkkultursarkivets tidigt dokumenterade intresse för kartering av etnologiska och
språkliga företeelser?
Mot utförligheten har jag givetvis inget att invända. Läsaren har bara att
tacka och ta emot. I ett annat fall syns mig dock utförligheten ha drivits väl
långt. Sålunda upptar hänvisningslistan till de deskriptiva rörelseverb, som
bildar särskild förbindelse med partikeln av, inte mindre än cirka 250 verb.
Formredovisningen sker efter geografisk princip och inleds med den nordligast
(eller i förekommande fall västligast) belagda formen med beläggorterna för
formen i fråga ordnade från norr till söder, frän väster till öster; därefter följer
den näst nordligast (västligast) belagda formen osv. Vid betydelsebeskrivningen
följer OFSF den historiska linjen, dvs, ordnar betydelserna så att den (antaget)
äldsta betydelsen placeras först, (antaget) yngre betydelser därefter i fallande
serie.
Betydelsebeskrivningen är i allmänhet kortfattad men såvitt jag kunnat bedöma alltid klar och redig. Sakorden beskrivs utförligast, medan betydelserna
hos adjektiv, verb, adverb etc. åtminstone vanligen anges med riksspråkssynonymer och ytterligare belyses med språkprov. Även de enskilda betydelsernas geografiska utbredning redovisas, oftast genom uppräkning av beläggorterna
eller genom uppgiften »A. a. o.» (dvs, alla i formavdelningen uppräknade orter).
I vissa fall används även »Allm.», vilket skall förstås så, att ordet i fråga är
allmänt belagt men att det i vissa källor saknar närmare betydelseuppgifter.
Betydelseuppgifterna kompletteras inte sällan med hänvisningar till etnologisk eller folkloristisk litteratur. Därigenom ökas väsentligt ordbokens användbarhet även som sakordbok. Här må i förbigående anmärkas, att FD, vartill ofta hänvisas i ordboken, inte finns upptaget bland litteraturförkortningarna.
De i vissa artiklar talrika språkproven förhöjer avsevärt ordbokens värde.
Deras egentliga uppgift är som ovan nämnts, att ge en mera preciserad föreställning om resp. ords betydelseinnehåll, men de kommer också, allteftersom
ordboksverket framskrider, att bli ett utomordentligt underlag för syntaktiska
studier.
Ordbokens uppslagsformer är riksspråkliga i de fall då motsvarande ord
finns i riksspråket; i övriga fall har uppslagsform konstruerats efter riksspråksmönster. Etymologiska upplysningar ges sällan, i allmänhet blott vid en del
lånord, som inte samtidigt finns i riksspråket.
Jag ställer mig frågande till några artiklar, där en ordfogning behandlats som
ett ord, vilket skett t. ex. i avett, betecknat som adverb och med betydelserna
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'ständigt, alltid, oupphörligt, gång på gång'. Man väntade sig, att detta prepositionsuttryck (jämför riksspr. i ett med liknande betydelse) skulle behandlas
under en räkneord (och event. även under av preposition). I följande fall syns
ordfogningar ha bedömts som prefixavledningar: an/an, anhåkel, ansakel,
anståkel och anhårde. Här rör det sig emellertid enligt min bedömning inte om
samma an- som i anacka, anamma m. fl. utan om han pronomen och artikel i
förbindelse med substantiv i bestämd form resp. svagt böjt adjektiv (eller, i ett
fall, substantiverat adjektiv i bestämd form), således egentligen han håkeln,
han hårde(n) etc.
De små anmärkningar jag gjort i det föregående, väger mycket lätt i förhållande till de stora förtjänster, som detta första häfte av OFSF äger. Arbetet
uppfyller högt ställda vetenskapliga krav både i fråga om uppläggning och
genomförande. Det inger kort sagt stort förtroende. Ordförrådet mellan abbal
och bister har utförligt redovisats med avseende på bl. a. uttalsformer och
betydelser samt dessas utbredning. Intentionerna bakom arbetet har således
förverkligats. Därför vill jag gärna passa på tillfället och gratulera Olav Ahlbäck
och hans medhjälpare till verket och samtidigt uttrycka en varm förhoppning
om att det även i fortsättningen skall bli möjligt att hålla standarden, med
samma bredd och rikedom på uppgifter och med samma höga kvalitet i framställningen.
Vidar Reinhammar

Summary
The first faseicle of a new and comprehensive dictionary of the Swedish dialects
in Finland compiled (since 1945) and edited under the direction of Professor
Olav Ahlbäck has now been issued. It includes dictionary entries from abbal to
bister. The complete dictionary is expected to contain about 4 000 pages and
cover approximately 125 000 words and entries.
The reviewer, himself a leader of the editorial staff of a dictionary of the
dialects of Sweden, considers that judging from the first published part, the
complete work will be of very high quality. This first section also includes
accounts on the sources, editing principles and phonetic transcription used, and
a map of the areas of Finland where Swedish dialects are spoken, etc.

From Sweden to America. A History of the Migration. Editors: Harald Runblom
and Hans Norman. A Collective Work of the Uppsala Migration Research Project.
Uppsala 1976. 391 s. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia nr 74.) ISBN 91-554-0355-7 och 0-8166-0776-1.
Volymen innehåller en presentation av ett omfattande och betydelsefullt
forskningsföretag som nu fullbordats och en sammanfattande redovisning av
dess huvudresultat. Företaget har på svenska kallats »Sverige och Amerika
efter 1860» och det sattes igång 1962 av en grupp yngre historiker under ledning
av professor Sten Carlsson. 1 samklang med det intresse för amerikaemigrationens ekonomiska och sociala bakgrund som vid denna tid växte fram i flera
länder i Europa inriktade man sig i första hand på studiet av vissa befolkningsförhållanden, särskilt rörligheten hos de folkgrupper ur vilka emigranterna
rekryterades. Både inom och mellan Europas länder förekom s. k. arbetsvandringar som ofta följde arbetsårets säsongvisa rytm. Här hemma flyttade arbets-
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sökande mellan grannländerna, mellan olika landsdelar och mellan stad och
land. Den hastiga folkökningen vid mitten av 1800-talet och den begynnande
industrialismen drog folk i allt större antal till städer, sågverk, fabriker, järnvägsbyggen etc. För dessa rörliga folkgrupper låg det nära till hands att
fortsätta till Amerika när utvandringen dit kommit igång på 1840-talet.
Historikergruppen har gjort dem till föremål för detaljerade undersökningar
och ingående analyser, främst med demografiska och statistiska metoder,
varvid förhållandena kunnat redovisas och illustreras genom kurvor och
diagram av olika slag. Ofta gick vägen till Amerika över en tids arbete på
industriorterna. Men det var inte bara de svåra ekonomiska och sociala förhållandena, missväxt, överbefolkning, fattigdom och dåliga bostäder, husbönders och arbetsgivares förtryck, andlig ofrihet för de framväxande väckelserörelserna och skräcken för exercisheden som drev mer än millionen svenskar
till Amerika, det var också lockelserna från det förlovade landet, representerat
av emigrantagenter och av amerikabrev, personliga eller i tidningarna, som
satte fart på folkvandringen västerut. Forskarna skiljer mellan »push-» och
»pull-»faktorerna.
Resultat av historikergruppens arbete har undan för undan presenterats i en
rad artiklar av dess medlemmar men framför allt i en följd av doktorsavhandlingar, tryckta i serien Studie, Historica Upsaliensia. Några exempel må nämnas.
Fred Nilsson undersökte i sin gradualavhandling 1970 »Emigrationen från
Stockholm till Nordamerika 1880-1893» (Stud. Hist. lips. 31). Ca av våra
emigranter 1851-1920 kom från städerna. Enbart från Stockholm kom 18511910 ca 65 000 utvandrare. De var mest unga män ur den rörliga befolkningen
som inte var födda i staden. — Utvandringen från ett landsbygdsområde behandlades i Björn Rondahls avhandling 1972, »Emigration, folkomflyttning och
säsongarbete i ett sågverksdistrikt i södra Hälsingland 1865-1910» (Stud. Hist.
Tips. 40). Emigranterna därifrån kommer från i stort sett samma område som
en stor del av de bekanta erikjanssarna ca 20 år tidigare. Det tycks dock inte
finnas någon utvandringstradition i orten, som förbinder dem med den senare
emigrationen från industriorterna i södra Hälsingland. Rondah1s undersökning
gäller främst Ljusne i Söderala socken vid Ljusnans utlopp i havet, där gammal
brukshantering vid 1800-talets mitt moderniserades och kompletterades med
sågverk och sulfitfabrik i stor skala. Folkmängden i socknen ökade hastigt, och
befolkningscirkulationen var kraftig, med omfattande in- och utflyttning. Det
var främst arbetare från bruket samt drängar och torpare från byarna som
for till Amerika.
Vart dessa emigranter från städer och landsbygd tog vägen i Amerika låg
utanför Nilssons och Rondahls undersökningsuppgifter. Dessa frågor har behandlats av andra forskare inom gruppen.
En betydande del av våra emigranter hade Chicago som närmaste resmål.
Staden kom att bli svenskarnas stora infallsport till hela Mellanvästern redan
från emigrationens början, då tusentalet erikjansare passerade där 1846. Den
framstod snart som svenskarnas metropol framför andra. Omkring sekelskiftet
fanns det betydligt fler svenskar där än i t. ex. Göteborg! Antalet av dem som
drog vidare var dock betydligt större. De som stannade i Chicago sökte sig till
varann och bildade en egen stad i staden, »Swede Town», vars öden Ulf Beijbom,
sedermera chef för Emigrantinstitutet i Växjö, följde i detalj i sin avhandling
»Swedes in Chicago. (1971. Stud. Hist. Tips. 38). A Demographic and Social
Study of the 1846-1880 Immigration.» Avsevärt utrymme ägnas där frågorna
om de etniska organisationernas betydelse. Svenskarna bildade mänga olika
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föreningar. Tvärt emot vanliga föreställningar påvisar Beij bom bl. a. att kyrkorna inte organiserade mer än ca k av svenskarna. Den aktivt etnoeentriska
miljö som svenskarna levde i, deras kyrkor, föreningar och tidningar, försenade
den kulturella amerikaniseringen och konserverade svenska språket för lång tid
framåt. Det senare fanns kvar bland de gamla emigranterna och en del av deras
amerikafödda barn på 1960-talet då inspelningsexpeditioner från Dialekt- och
folkminnesarkivet besökte dem.
Amerikasvenskarnas et nicitet, deras starka sammanhållning och ivriga kamp
för svenska språkets och den egna kulturtraditionens fortbestånd i Amerika
betonas av Sture Lindmark i hans avhandling 1971 »Swedish America 19141932. Studies in Ethnicity with Emphasis on Illinois and Minnesota» (Stud.
Hist. Ups. 37). Han vänder sig emot en utbredd uppfattning att svenskarna
som grupp skulle ha haft lättare än andra jämförbara folkgrupper att ge upp
sitt språk och sin nationella identitet och snabbt låtit sig amerikaniseras.
Lindmark har säkerligen rätt i att utan kyrkornas och de övriga organisationernas envetna kamp för svenska språket skulle detta i större utsträckning
ha övergivits tidigare än som skedde. Därvid förbiser han emellertid att det
bara var en del — om än numerärt betydande — av de svenska immigranterna
som nåddes av organisationerna och deras kulturpropaganda. Denna del utgjordes främst av folk i de större städerna och i övrigt av dem som tillhörde
vad Joshua Fishman kallat »the great tradition», de som läste svenska tidningar,
som deltog i kulturdebatten och som tillhörde både kyrkor och andra organisationer. De som levde ett stilla liv ute på landet och i småsamhällena på »the
little tradition level», där familj, grannar, matvanor etc, stod i centrum, blev
rätt oberörda därav. Men bland dem har svenskan i många fall klarat sig även
i andra och tredje generationerna, och detta trots att man inte kunde läsa
svenska. Så var t. ex. fallet i erikjansarnas Bishop Hill (som behandlas i en
artikel i denna årgång av Svenska Landsmål) samt i delar av Minnesota. Lindmark berör inte generationsväxlingarna och deras betydelse för svenskans och
svenskhetens framtid utöver invandrargenerationens epok. I storstäderna har
svenskan haft svårt att överleva i andra generationen. I de större familjerna
ute på farmerna var det vanligt att första och även andra barnet talade svenska
med föräldrarna, men de yngre barnen använde engelska. Men även de förstod
föräldrarnas svenska, som ofta var dialektpräglad. Så länge invandrargenerationen fanns kvar i gårdarna förblev svenskan även i tredje generationen ett
levande talspråk. Men i fjärde generationen har den övergivits.
Hans Normans undersökningar intar en särställning i projektgruppens arbete.
Han har i ett sammanhang undersökt en och samma utvandrargrupp, såväl
dess ursprung i Sverige som dess öden i Amerika. I avhandlingen »Från Bergslagen till Nordamerika» (1974. Stud. Hist. Ups. 62) har han behandlat emigrationen från Örebro län under perioden 1851-1915, särskilt Karlskoga och
Kumla socknar samt Örebro stad. Mot bakgrunden av områdets näringsliv,
befolkningsutveckling, sociala och ekonomiska förhållanden m. m. följer han
utvandrarna till Amerika, där en avsevärd del av dem höll ihop och slog sig
ned på några orter i Wisconsin, mest som jordbrukare. Några bosatte sig i staden
Woreester i Massachusetts. Genom statistiska och demografiska undersökningar kan Norman påvisa ett klart samband mellan utvandrings- och invandringsområdenas näringsstrukturer. Det var från järnindustriorten Karlskoga som emigrationen gick till motsvarande industri i Worcester. Nybyggarkolonierna i två eounties i västra Wisconsin återkommer han till i en uppsats i
den av honom och hans kollega Harald Runblom redigerade sammanfattnings-
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volymen »From Sweden to America». Folk från Karlskoga och Ljusnarsberg
utgjorde där ett starkt inslag i befolkningen. Han utreder bl. a. den svenska
befolkningens ursprung och sammansättning samt dess ställning i förhållande
till övriga nationaliteter, dess starka koncentration till vissa orter och dess
höga kvarboendegrad på sina farmer. Många av svenskarna nådde en god social
ställning och beklädde förtroendeposter, något som tydligt sammanhänger
med att de kommit dit tidigt och att de dominerade i antal. Norman understryker vikten av vad som kallats »the stock effect» dvs, betydelsen för den
fortsatta emigrationen från en viss ort i Sverige av att utvandrare därifrån
tidigt kom att slå sig ned på en viss plats i Amerika, ibland rent händelsevis.
Det var i stor utsträckning dit som släktingar och sockenbor följde efter. Detta
stämmer helt med anmälarens iakttagelser på ort och ställe i Wisconsin. Därom
vittnar också det ännu på 1960-talet väl bevarade bergslagsmålet från Ljusnarsberg och närliggande trakter. Dessa två bergslagskolonier vid gränsälven mellan
Wisconsin och Minnesota kan betraktas som östra delen av ett stort, sammanhängande svenskt jordbruksdistrikt som fortsätter västerut på andra sidan
gränsälven och omfattar Chisago, Isanti m. fl. counties i Minnesota. Det domineras av smålänningar, hälsingar och dalkarlar som ännu i tredje generationen
i betydande utsträckning nyttjar invandrarnas sockenmål. Normans iakttagelser
ifråga om folket från Bergslagen är säkerligen tillämpliga inom hela denna
vidsträckta svenskbygd och torde f. ö. ha generell giltighet beträffande den
äldre emigrationen.
I sammanfattningsvolymen 1976 medverkar även andra forskare ur staben
av historiker bland vilka särskilt må nämnas projektets ledare professor Sten
Carlsson, som behandlar den svenska emigrationens kronologi och sammansättning. Docent Sune Åkerman, tidvis projektledare, presenterar och analyserar det teoretiska underlaget för gruppens arbetsmetoder och docent Harald
Runblom skriver bl. a. om emigrationen till Sydamerika. Andra delar av projektet, som det här skulle föra för långt att gå in på, behandlas av docenterna
Lars-Göran Tedebrand och Ann-Sofie Kälvemark samt fil. dr Berit Brattne i
samverkan med Sune Åkerman. Utmärkta — säkerligen mycket arbetskrävande — kartor i färg över den geografiska fördelningen av utvandringen i
hela Norden under olika tidsskeden beledsagar framställningen i boken.
Det samlade resultatet av detta forskningsföretag, väl planlagt samt genomfört med energi och målmedvetenhet i nära samverkan inom en stab av högt
kvalificerade vetenskapsmän är för visso imponerande. Det välkomnas med
tacksamhet även av forskare ute i historikernas periferi.
Folke Hedblom

Summary
The volume reviewed contains a presentation of a comprehensive research project at the University of Uppsala concerning emigration from Sweden to
America after 1860. This mass migration movement which caused 1,3 million
Swedish people to cross the Atlantic, was one of the most significant events in
Sweden's history during the nineteenth century.
This research project, started in 1962, is the result of teamwork between postgraduate students and scholars at the Department of History, under the leadership of Professor Sten Carlsson. The project was mainly concerned with the
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study of the demographic, economic and social backgrounds of the Swedish
emigrants, on the basis of the seasonal geographical mobility of the population
which existed even in the old agrarian society in Sweden. The working methods
which the team developed with international eooperation have been primarily of
a statistical and demographic nature. While the research was still in progress,
certain results were presented by members of the team in the form of doctorial
dissertations in English, or in Swedish with detailed English sunamaries.
In giving an account of sonae of these, the reviewer has compared the team's
results with his own findings in field research on Swedish dialects in America.
In conclusion the reviewer emphasizes that the eollective result of these
thorough, extensive and seholarly investigations are an impressive achievement
by a weil organized and highly qualified research team. Their work is of considerable international interest, also for researchers of emigration outside the
circle of professional historians.

Orvar Löfgren: Fångstmän i industrisamhället. En halländsk kustbygds omvandling 1800-1970. Diss. Engl. summary. Lund 1977. 244 8. ill. (Skrifter utg. av
Etnologiska sällskapet i Lund. Liber Läromedel, Lund.) ISBN 91-40-04564-1.

Studiet av kustsamhällen har under de senaste åren rönt ett livligt intresse
bland etnologer, antropologer och ekonomhistoriker både i Norden och i stora
delar av den nordatlantiska regionen. I Sverige har flera studier av fiskarsamhällen initierats av författaren till denna etnologiska avhandling och själv
har han publicerat ett antal uppsatser kring fiskeläget Bua i Värö socken,
som också utgör ämnet för hans avhandling.
Orvar Löfgren avsåg från början att göra »en lokalundersökning i traditionell
etnologisk och socialantropologisk mening». Han fann dock under fältarbetets
gång, att han inte kunde begränsa sig till lokalsamhället om han ville fånga
helheten, eftersom detta hela tiden påverkades av omvärlden på olika nivåer.
Även ett annat problem är förknippat med sådana djupstudier: De ger som
resultat kulturella variationer men mera sällan framträder de generella mönster,
som ligger bakom den växlande mångfalden. Avhandlingen kom därför att
disponeras i två avsnitt. Det första är en beskrivning av Buas framväxt,
utveckling och omvandling under två sekler med syftet att utifrån detta lokala
exempel belysa fiskarbefolkningens villkor i industrialismens Sverige. I det
andra avsnittet ställs Buastudien mot några generella utvecklingslinjer i 1800och 1900-talens svenska samhällen och mot de ekonomiska och kulturella
mönster som finns i andra kustregioner i det nordatlantiska området. Lokalstudien blir med detta syfte inte målet för undersökningen utan medlet. Författaren vill genom att studera en rad processer på mikronivå och sätta in dem
i större sociala och ekonomiska sammanhang lyfta fram några problemställningar till jämförande diskussion.
Avhandlingens teoretiska inspiration har Löfgren hämtat från olika forskningsskolor och vetenskaper. Han har funnit det befruktande att komplettera
Barths mikroinriktade generativa analysmetod med materialistiska och strukturalistiska makroperspektiv och teorier. Författaren har ur sitt teoretiska
kunnande valt ut de metoder och de teorier han ansett vara användbara vid
analyserna av sitt material. Genom att kombinera de materialistiska tankegångarna med äldre teorier som visat sig bärkraftiga, har han skickligt undvikit
de fallgropar som lurar på den som har en alltför enkelspårig metod.
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Hos den klassiska struktur-funktionalismen fanns en tendens att se social
förändring som en samhällelig anomali och studierna inriktades därför snarare
på traditionsupplösning än nybildning vid studiet av bondesamhällets omvandling. Studerade man nybildning var det ofta i form av innovationsförlopp eller
också stannade man vid en diskussion om bondbyns omvandling och framväxten av de nya livsformerna i städer och industrisamhällen. I studiet av
nybildning — hur nya livsformer växer fram, kulturmönster skapas, vidmakthålles eller förändras — har man tidigare radat upp olika faktorer som
påverkat utvecklingen. Löfgren betraktar denna additiva förklaringsmodell
mera som en beskrivning av ett flertal moment än som analys av orsak och
verkan. Han väljer istället att studera de samhällsprocesser som genererar
kulturell förändring eller vidmakthåller traditionella mönster. Detta studium
är viktigt om man vill gripa orsakssammanhangen över lång tid.
1800-talets strandsittarbosättning vid Värökusten tillhör en samhällsnybildning som sker under den period, då det svenska agrarsamhället börjar
övergången mot ett industrialistiskt. I avhandlingens titel »Fångstmän i industrisamhället. En halländsk kustbygds omvandling», betonas detta centrala
tema: Framväxten av de jordlösa kustfiskarna måste ses som en lokal anpassning till en generell omvandling av den svenska samhällsekonomin.
Strandsittarna är inte en produkt av industrialiseringen utan av agrarsamhällets strukturomvandling, som tog sin början redan vid 1700-talets mitt.
Flera forskare har varit inne på samma tolkning av bondesamhällets omvandling, bl. a. Winberg, Gaunt och Fridholm, nämligen att den är ett växelspel
mellan utvecklingen av ett agrarkapitalistiskt produktionssätt, den snabba
befolkningsökningen och den ökande ekonomiska stratifieringen på landsbygden.
Bondehushållet övergår från självhushåll till en specialiserad marknadsproduktion. Denna process betingar och betingas av befolkningsexpansionen. Generellt
är mönstret detsamma i Värö som i övriga Sverige. Med den snabba ekonomiska
förändringen och befolkningstillväxten följer en proletarisering men även en
ekonomisk differentiering av bönderna. Under 1750-1850 mångdubblas de
obesuttna i Sverige. Därigenom får bönderna arbetskraft som möjliggör och
underlättar övergången till ett agrarkapitalistiskt produktionssätt. De obesuttna får i sin tur möjlighet till försörjning, familjebildning och reproduktion.
Den stora befolkningsökningen orsakades enligt Löfgren inte endast av minskad
dödlighet utan även av »en rad beslut på individnivå: beslut om giftermål,
hushållsbildning och barnafödande».
Författaren finner att många samband i utvecklingen ännu är oklara, därför
att strukturomvandlingen visar så stora regionala variationer. Etnologen bör
vara särskilt skickad att med sin metod och det material han använder analysera den lokala utvecklingen och därmed ge en ökad förståelse för hur bondesamhällets omvandling rent konkret tog form. Löfgren visar också detta, då
han applicerar teorierna på lokal nivå. Det är skada, att källmaterialet inte
har kunnat ge ännu fullständigare informationer om hur rekryteringen till
strandsittarkategorin gick till. Det hade också varit intressant om författaren
hade kunnat se kopplingen mellan en gård och dess strandsittare för att få
bättre klarhet i relationerna mellan dem. Eftersom alltfler bondbarn blev
obesuttna är det ju rimligt att antaga, att »detta band till en bestämd gård och
en bestämd bonde» åtminstone i en del fall var släktskapsband.
Hur denna strukturomvandling av bondesamhället sker på mikronivå och
vilken plats de obesuttna har i denna omdaning, visar författaren genom att
granska såväl böndernas som strandsittarnas produktionsmönster. På lokal-
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planet söker han det generella mönstret och överför sedan sina iakttagelser
till de komparativa avsnitten. Författaren gör här många intressanta påpekanden. Han betonar vikten av att relatera de obesuttnas hushållsekonomi
till den lokala ekotypen, dvs, en bestämd ekologisk miljö, som i Buas fall var
kustheden. De jordlösas ekonomi kom att byggas upp kring utnyttjandet av
hed, strand och hav. I ett flödesdiagram från 1870 över ett strandsittarhushålls
ekonomi åskådliggörs strukturen i detta hushållningsmönster. Med hjälp av
traditionsmaterialet som källa visar han vilka möjligheter man hade att »överleva på ingenting», något som vore omöjligt att rekonstruera med enbart
kamerala källor. Han avfärdar även sådana drag som primitivism, traditionalism
och konservatism genom att sätta in situationen i sin rätta sociala och ekonomiska kontext.
Kulturmönstret relaterar Löfgren till fiskarbefolkningens produktionssystem
och det nät av sociala relationer som detta system formar. Här ställer han
Väröbönderna mot strandsittarna och tar fiskartitelns uppdykande i kyrkböckerna först 1920 som ett belägg för böndernas syn på fiskarna »mera som
jordlösa tillfällighetsarbetare än som en fiskarkår». Han finner även kulturella
gränser mellan kvinnor och män inom fiskeläget. Gränserna har växlat och han
hänför dem till arbetssituationer och ekonomiska sammanhang. Den radikala
förändring av fiskarhustruns arbete som ägt rum under 1900-talet, har till följd
en könssegregering mellan havet och landbacken, som i sin tur har givit upphov
till kulturella skillnader, som kan visa sig i små detaljer. Här har författaren iakttagit, att fiskarnas måltidsvanor ombord med »dess minimala behov av köksutrustning och disk och utan prydlighetsritualer» bör ses som manssamhällets
kvarhållande vid äldre måltidsvanor. Jag skulle snarare vilja tolka detta
beteende som funktionellt för betingelserna ombord på en trålare.
Den problematik som ligger i titeln De samarbetande konkurrenterna,
illustrerar den växelverkan mellan samhällsstruktur och kulturmönster, som är
ett av avhandlingens huvudteman. Här relaterar Löfgren de kulturella handlingsmönster, som har sin grund i egalitets- och solidaritetsideologin, till fiskenäringens särart. I fiskarens syn på tur och otur finner han ett generellt mönster.
Under 1800-talet gav man den växlande fångstlyckan en supranormal förklaring.
Hos dagens fiskare finns själva grundtanken kvar, nämligen att det existerar
en övernaturlig faktor. Hur förklarar man denna syn på framgång och misslyckande? Löfgren diskuterar det ekologiska osäkerhetsmomentet, men mot en
ekologisk och psykologisk förklaringsmodell ställer han en samhällelig. Havets
resurser är oberäkneliga och beroendet av havet påverkar fiskarkulturen, men
hur det sker och vilka effekterna blir bestäms till syvende och sist av den
samhällsstruktur fiskaren lever i.
Löfgren har greppat över stora sociala och ekonomiska sammanhang. Även
om man penetrerar dem på mikronivå är det inte möjligt och inte heller nödvändigt att ta med alla faktorer som har inverkat på utvecklingen. Vad jag
saknar är dock frågan om centraldirigeringens betydelse. Jag tänker då särskilt
på de liberala reformerna under mitten av 1800-talet. Även om man inte anser
lagar och förordningar som determinanter måste de dock ha varit pådrivande
faktorer i den mån de inte varit ett godkännande i efterhand av gammal
praxis.
Lagarna om fiskerätt är ytterligare ett exempel av stor betydelse, då man
generaliserar mönstret för strandsittarnas framväxt under 1700- och 1800talen. Men det är komplicerade frågor som kräver en särskild undersökning.
Löfgren räknar rättighetsfördelningen av fiskevattnen som en viktig faktor
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vid skapandet av regionala variationer i strandsittarnas expansion. Jag
skulle hellre vilja säga: Variationerna beror till stor del på om man tillämpat
lag eller sedvanerätt. Strandägarens rätt till fisket utanför sin strand, »så
långt hans landgrund räckte» har gällt hela Sverige fram till 1900-talet.
Författaren nämner att båtmotorn gjorde de obesuttna oberoende av rättigheterna till fiskevattnen, rättigheter som utefter östersjökusten var baserade
på traditionella fångstmetoder. Här vill jag tillägga, att även en traditionell
fångstteknik kan ha samma funktion. I Sydsverige har vrakningen — drivgarnsfisket efter sill — bedrivits utanför strandägarens fiskevatten.
»Fångstmän i industrisamhället» är en avhandling som rymmer en koncentrerad information. Inte sedan Hasslöfs Svenska västkustfiskarna och
Granlunds Runnö har vi fått en kustbygd och dess näringsliv så allsidigt och
ingående belyst. Boken är dessutom elegant skriven och vackert illustrerad.
Löfgrens intention att integrera strandsittarens framväxt med den agrara
strukturomvandlingen har resulterat i att etnologin samtidigt har fått värdefulla fakta om den roll dessa fiskarhushåll spelat i det socioekonomiska systemet.
Margaretha Rosk,

Summary
The English title of the dissertation by Dr Orvar Löfgren (Stockholm and Lund
Universities) is "Maritima Hunters in an Industrial Society—The transformation of a Swedish fishing community 1800-1970." The community concerned is
Bua, a village on the west coast of Sweden in the parish of Värö, with approximately 600 inhabitants whose main souree of income is fishing. Bua is a relatively
young community, resulting mainly from social and economic changes in nineteenth century Swedish society.
Using modern ethnological and anthropological methods the author reconstructs the founding, development and transformation of Bua under the influence of modern industrial society. The author eonsiders Bua to be "a local
mirror of the great economic and social transformation of Swedish society
during the 19th and 20th centuries". He has added a considerably detailed
surnmary in English to this book (see pages 226-235).
The reviewer describes the theories on which the author bases his presentation
and his scholarly approach, and points out that the book gives a many-faceted
and substantial pieture of a coastal community, as viewed in a large economic
and social context. Furthermore, the book is excellently written and beautifully
illustrated.

Gertrud Pettersson, Christer Platzack, Översikt över svenska dialektkartor. Lund
1976. (8) +47 s. +73 s. kcyrtor. (Lun,clastudier i nordisk språkvetenskap. Serie D.
Meddelanden. Nr 11.)
Det är en mycket nyttig liten bok som anmälaren här vill fästa uppmärksamheten på. Den innehåller en första inventering av de kartor över våra
dialekter som finns i tryck i avhandlingar och annan viktigare facklitteratur och
som det ofta är besvärligt och tidsödande att få tag i just när man behöver dem.
Författarna riktar sig blygsamt främst till D2-studerande och doktorander.
Det är dock ingen tvekan om att deras arbete är särdeles välkommet även för
dialektologer av facket.
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Det är inte mindre än 71 kartor som fiims återgivna i boken. Dem hittar
man i ett register under de fem huvudrubrikerna Dialektområden, Ljud,
Accent, Syntax, morfologi och ordbildning samt Kartor av ordgeografiskt
intresse. Därtill kommer en alfabetiskt ordnad bibliografi.
Genom att man nyttjat en enkel offset-teknik har priset kunnat hållas nere
vid 10 kr, för visso berömvärt i de skyhöga bokprisernas tid! Kartbilderna är
så tydliga som ändamålet kräver. De avser ju bara att vara en snabbväg till
originalen.
Författarna är medvetna om att de inte kunnat få med alla kartor av
intresse. Bl. a. har de måst utelämna den »rikliga floran av hembygdstidskrifter». Anmälaren kan på rak arm bidraga med Hälsingerunor 1948, där det på
s. 40 ff. finns fyra anspråkslösa kartor över det i vår dialektologiska litteratur
så klent tillgodosedda landskapet Hälsingland. I den våren 1977 av K. Gustav
Adolfs Akademien publicerade andra delen av Atlas över svensk folkkultur
(som behandlar sägen, tro och sed) har man återgivit Strindbergs, Herman
Geijers och Åke Campbells kartor över benämningar och läsningar rörande
Maria nyckelpiga (del II: 2 s. 22-27). Även atlasens övriga kartor, både de 29
huvudkartorna i färg och de 17 textkartorna, innehåller en mängd upplysningar
om utbredningen av dialektala termer och benämningar.
Det är att hoppas att — när första upplagan av denna praktiska vägvisare
till våra dialektkartor snart blir slutsåld — man kan få med ännu fler upplysningar om befintliga kartor i nästa upplaga. Författarna meddelar att de är
tacksamma för alla förslag till kompletteringar. (Adress: Institutionen för
nordiska språk, Helgonabacken 14, 223 62 Lund.)
Folke Hedblom

SUMMary
The book reviewed contains a compilation of maps on Swedish dialects which
have been published in professional books and periodieals.
The 71 maps which the book contains are easily found thanks to a systematic
index. The book, which has been prepared by the Department of Scandinavian
Languages at the University of Lund, Sweden, is primarily intended as an aid to
University students. The reviewer, however, is confident that it will be warmly
welcomed by clialectologists familiar with the field. As it is printed in a simple
off-set technique it has been possible to keep the sale-price as low as 10:— Sw. Cr.

Från arkivens verksamhet

De utförliga årsberättelser över dialekt- och folkmirmesarkivens arbete som
tidigare införts i Svenska Landsmåls årgångshäften — för uppsalaarkivets
del redan 1915 — kommer från och med innevarande årgång att utelämnas. Tryckningen av dessa officiella arbetsredogörelser, som det åligger institutionerna att tillställa vissa centrala myndigheter, har sedan flera år
genom de kraftigt stegrade tryckningskostnaderna blivit alltför betungande för
tidskriftens ekonomi. Därtill kommer att redogörelserna numera, sedan stenciloch andra reproduktionsapparater kommit i allmänt bruk, kan göras lätt
tillgängliga i maskinskrift. Till alla intresserade sänder arkiven gärna dessa
årsberättelser kostnadsfritt efter rekvisition hos respektive arkivinstitutioner.
Det är redaktionens avsikt att under ovanstående rubrik försöksvis införa
kortfattade notiser av nyhetskaraktär rörande viktigare inslag eller förändringar
i institutionernas arbete (t. ex. personalskiften, nytillkomna, större arbetsprojekt, fullbordade större undersökningar samt av arkiven utgivna skrifter
som gäller dialekter, folkliv och folkminnen). Denna begränsning av notisernas
innehåll och omfattning medför att meddelanden om alla arkivs verksamhet
inte med säkerhet kommer att inflyta varje år. För upplysningar om det
löpande, år från år kontinuerligt fortgående arbetet inom arkiven och för statistiska uppgifter hänvisas till de maskinskrivna årsberättelserna.
Ur redogörelserna för arbetsåret 1975/76 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)

Förste arkivarien fil. dr RICHARD BROBERG avgick med pension den 30 juni
1976.
Av trycket har utgivits: Levander t-Björklund, Ordbok över folkmålen i
övre Dalarna, h. 14 (hårdnacke-jag), Klintberg t-Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland, h. 6 (illustrationer till band I), h. 8 (knopsa-köttväg), Svenska
Landsmål och Svenskt Folkliv, årg. 97 (årsh. 1974; red. F. Hedblom).
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg (DAG)

Arkivchefen docent VERNER EKENVALL avled den 18 oktober 1975.
Till arkivchef fr. o. m. den 1 februari 1976 förordnades förste arkivarien vid
riksarkivet fil. lic. HUGO KARLSSON.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (DAUM)

Arkivchefen docent SVEN SÖDERSTRÖM lämnade sin tjänst vid verksamhetsårets utgång för att tillträda en tjänst som förste arkivarie vid dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala.
Av trycket har arkivet utgivit Tone Dahlstedt, Tro och föreställningar kring
vitra i övre Norrland (i samma volym som Gunnel Westerström, Ortnamn på
troll- och vit(t)er i övre Norrland).
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Ur redogörelserna för arbetsåret 1976/77 noteras följande:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA)

Till förste arkivarie fr. o. m. den 1 juli 1976 förordnades arkivehefen vid
dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå docent SVEN SÖDERSTRÖM.
Av trycket har utgivits: Levander t—Björklund, Ordbok över folkmålen i
övre Dalarna, h. 15 (jaga—klabbklubbe), Klintberg t—Gustavson, Ordbok över
Laumålet på Gotland, h. 9 (labb—lägga), h. 10 (lägga—må), h. 11 (må—oövervinnelig), Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv, årg. 98 (årsh. 1975; red. F.
Hedblom), Atlas över svensk folkkultur II: 1-2. Sägen, tro och högtidssed.
Redaktörer Åke Campbell t och Åsa Nyman (utg. av Kungl. Gustav Adolfs
Akademien under medverkan av Dialekt- och folkmirmesarkivet).
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg (DAG)

Inom forskningsprojektet »Göteborgsungdom 1977», som bedrivs i samarbete
med Göteborgs historiska museum, har inspelning av språket hos barn i vissa
klasser i några skolor i Göteborg igångsatts.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (DAUM)

Till arkivchef fr. o. m. den 1 juli 1976 förordnades professor fil. dr ÅKE
HANSSON.
Arkivens adresser och telefonnummer:
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,
Ö. Agatan 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,
Jungmansgatan 24, 413 11 Göteborg, tel. 031/42 49 83.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå,
Universitetet, 901 87 Umeå, tel. 090/12 56 00.

Summary
The detailed official reports from the institutes of dialect and folklore research
can no longer be printed in Swedish Dialects and Folk Traditions. They are
available in stencil and can be sent free of charge from the respective institutes
(addresses se above).
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