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Gränsen för det sydsvenska bakre r 
Av Claes-Christian Elert 

Det finns många skäl att beteckna den gräns som skiljer områden med 
bakre r (N] och [Er]) i alla ställningar i orden från de områden där främre r 
([1.] och [7,1) förekommer, som den viktigaste dialektgränsen i Sverige i våra 
dagar. Skillnaden mellan främre och bakre r är mycket märkbar. /r/ är ett 
mycket vanligt fonem, så att skillnaden uppenbarar sig i praktiskt taget 
varje yttrande. Det bakre r finns inom sitt område inte bara i de genuina 
dialekterna utan också i de lokala varianterna av talat riksspråk. Gränsen 
mellan det sydsvenska området med bakre r i alla ställningar av ordet och 
andra områden (i fortsättningen kallad R-gränsen) sammanfaller också i 
stort sett med gränsen för en hel del andra lokalt begränsade drag såväl i de 
genuina dialekterna som i de lokalt talade riksspråksvarianterna. Det är 
sådana drag som förekomst av diftongering av långa vokaler med tunghöj-
ning (t. ex. /i:/ uttalad [ei]), frånvaro av retroflexa (supradentala) konso-
nanter och frånvaro av kakuminalt (tjockt) /. Det sydsvenska området 
skiljer sig också ifråga om satsintonation från områden norr därom, och den 
skillnaden gäller såväl dialekterna som riksspråksvarianterna. 

R-gränsen i Sydsverige har blivit föremål för en mycket ingående under-
sökning av Gösta Sjöstedt. Den utfördes under 1930-talet och publicerades 
som en doktorsavhandling i Lund 1936. Sjöstedt redogör för gränsens för-
lopp från mellersta Halland längs gränsen Västergötland—Småland till 
Jönköping, och därefter dess fortsättning, som går i östra Småland först 
några mil söder om östergötlandsgränsen och sedan i sydöstlig riktning mot 
östkusten vid Mönsterås. Sjöstedt visade också att man i ett område på 
mellersta Öland använde bakre r.1  

Det bakre r-ljudet i Sydsverige är en språklig innovation. övergången 
från ett tidigare främre r har skett under de senaste 200 åren med början i 
sydvästra Skåne, där nu bakre r är allenarådande. Bevisen för att över-
gången är en sen företeelse, är flera. Tidiga dialektbeskrivare anger att äldre 
personer i områden av Skåne, där nu alla har bakre r, kunde ha främre r. 

1  Det bör nämnas att detta viktiga och rikhaltiga dialektologiska arbete också 
redogör för vokalisering av /r/ i sydsvenska dialekter och för uttalet av r i olika euro-
peiska språk. 
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Det fanns på 1930-talet inom det sydsvenska området med bakre r in-
sprängda små områden med främre r.1  De förklaras som reliktområden. Så 
är också fallet med perifera områden med främre r, t. ex. i Blekinges kust-
band. Vidare inträffade det vid nordgränsen för det bakre r att tätorter med 
goda kommunikationer — som typiskt är tidiga mottagare för innovationer 
— hade bakre r fastän de omgavs av en landsbygd, som helt eller övervä-
gande hade främre r. Slutligen fann Sjöstedt att i flera orter intill nordgrän-
sen för bakre r, i vilka båda slagen av r-ljud förekom, var det bakre r vanli-
gare bland yngre personer än bland äldre. 

Söder om R-gränsen förekommer bakre r som enda r-variant. Närmast 
norr därom finns ett område där det bakre r uppträder men endast i vissa 
ställningar i ord. Bakre r används i initial ställning (t. ex. i rask) och efter 
kort tryckstark vokal i intervokalisk och final ställning (t. ex. i herre och 
dörr). I andra ställningar i ordet (t. ex. som det förekommer i hör, hare och 
varm) används främre r. Området för denna fördelning av r-ljudsvarian-
tema, den s. k. götaregeln, omfattar största delen av Västergötland och 
Östergötland och delar av Värmland. 

Den språkvetenskapliga syn som utgör bakgrund till Gösta Sjöstedts 
avhandling, är dialektgeografins, så som denna växte fram i slutet av 1800-
talet i Tyskland och Frankrike. Dess förutsättning var iakttagelser i dia-
lektenkäter och vid atlasarbeten. Speciellt präglas Sjöstedts arbete av den 
dynamiska syn som är en följd av att man konstaterade att gränslinjerna för 
ljudövergångar och spridningsområden för ord befanns korrelera med äldre 
kommunikationsleder, folkomflyttningar och administrativa områden. Iso- 

1  Prof. Bertil Malmberg, Lund, och arkivchef Åke Hansson, Umeå, har meddelat 
mig att det fortfarande finns personer i isolerade delar av n. Skåne, Småland och Ble-
kinge som använder främre r. 
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glosserna kom då att ses, inte i första hand som statiska gränser, utan som 
sammanbindande linjer mellan de yttersta punkterna för ett antal sprid-
ningslinjer för en språklig företeelse. Sjöstedt betonar i sin framställning 
mycket den historiska dynamiken. Gränserna betecknas som fronter, och 
övervikten för uttal med bakre r i ett område rubriceras som frammarsch 
och erövring. Också i sin sammanställning av r-ljuden bland Europas språk 
urskiljer Sjöstedt ett antal huvudområden, vart och ett med ett »intensitets-
maximum» ifrån vilket det bakre r har spritts och ofta också är i färd med att 
spridas. 

Utan tvivel är detta synsätt närliggande och berättigat då det gäller en 
historisk behandling av det bakre r i europeiska språk (se t. ex. Trudgill 173, 
särsk. 218 ff.). Ljudet är språkhistoriskt sett en ung företeelse — kanske har 
det med början från 1600-talet spritt sig i de franska, tyska, nederländska 
och skandinaviska språkområdena. Men analogin med en militär framryck-
ning och det därmed sammanhängande bildspråket är berättigade i en 
dialektologisk beskrivning endast om expansionen fortgår. Hur är läget vid 
»fronterna» i dag? Har vi rätt att förlänga spridningslinjerna när vi vill få 
en bild av framtidens situation? 

Tillsammans med ett par fonetiker och nordister från Umeå och Lundl 
gjorde jag under våren 1973 två resor för att samla uppgifter om lokala 
varianter av talat riksspråk, närmast för ett översiktligt arbete om svens-
kans ljudlära. Resorna gick från Karlstad till Halmstad resp. från Jönkö-
ping till Kristianstad, och material i form av inspelningar samlades huvud-
sakligen från gymnasieskolor. I närheten av den av Sjöstedt konstaterade 
R-gränsen lades rutten så att det i viss utsträckning skulle bli möjligt att 
bilda sig en uppfattning om de förskjutningar ifråga om r-bruket, som kan 
ha skett sedan 1930-talet. Av speciellt intresse var området närmast norr om 
den gräns som Sjöstedt hade funnit. Där utvidgades kretsen av informanter 
till att omfatta också grundskoleelever i olika åldrar samt en del vuxna. 
Undersökningen omfattade ca hundra personer på ett dussintal orter. Om-
fattningen av detta material är givetvis inte jämförlig med Sjöstedts. Han 
redovisar r-bruket hos ca 2 000 personer utefter R-gränsen i Halland och 
Småland. Därtill kommer ett underlag av motsvarande omfång för bestäm-
mande av gränserna på Öland och i Värmland. Vårt syfte var emellertid 
inte att dra sammanhängande gränser, endast att kontrollera om gränsen 
hade undergått någon förskjutning. Det är att antaga att undersökningar av 
yngre personer från orter strax norr om gränsen i det fallet skall vara mest 
upplysande. I samband med besök på skolor ställdes också frågor till elever 
och lärare om r-bruket, kännedomen om dess variationer, samt om sociala 

1  Deltagarna var Gösta Bruce, Lund, Rolf Hedquist, Umeå, och Iråne Johansson, 
Umeå. — Bidrag har erhållits från Sektionen för pedagogiskt utvecklingsarbete vid 
Umeå universitet och Humanistiska forskningsrådet. 
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attityder till detta och till andra dialektala förhållanden. I den utsträckning 
undersökningen gällde skolor kontrollerades det att informanterna från 
tidigaste ålder vuxit upp i den tätort där skolan var belägen. 

Orter söder om gränsen var i detta sammanhang av mindre intresse. Det 
kan dock nämnas att i enlighet med resans huvudsyfte gjordes inspelningar 
och undersökningar av gymnasister uppvuxna på ett antal platser söder om 
R-gränsen, nämligen i Växjö, Karlskrona, Kristianstad och Halmstad. 
Liksom fallet var i Falkenberg (se nedan), påträffades inte någon gymnasist 
med främre r på någon av dessa platser. 

De orter som omnämns i nedanstående uppgifter om r-bruket vid resorna 
1973, finns angivna på kartan s. 8. 
Falkenberg. Samtliga de 9 elever i Falkenbergsgymnasiet som undersöktes, 
hade genomgående bakre r. Bortfall förekom framför dental (t. ex. i fors) 
och vokalisering framför icke-dental konsonant (t. ex. i korv). — Sjöstedt 
noterade bland 23 undersökta personer endast en person med främre r (en 
åttioåring) (Sjöstedt 1936, 165). 
Glommen, Morups socken, 9 km norr om Falkenberg. 6 personer: 4 män i 
50-årsåldern och 2 barn i 10-årsåldern hade samtliga främre r, i vissa fall 
omväxlande med bakre r i initial ställning. Som test kunde bl. a. ställas 
följande fråga: »Vad är det där för torn?» (medan man pekade på ett vida 
synligt fyrtorn). Svaret blev då »Morups fyr» med möjlighet till spontana 
tydliga r-realisationer. — Sjöstedt fann främre r hos 38 personer av 45 
undersökta i Morups socken (Sjöstedt 1936, 165). 
Varberg. 13 elever från Peder skrivares skola (gymnasieskola), födda 
1955-56, alltså vid undersökningen ca 17 år, fick göra inspelningar. 4 elever 
har genomgående bakre r, 7 växlar mellan bakre och främre r, och 2 har 
genomgående främre r. En tillfällighet gjorde att 12 av de undersökta är 
flickor. — Varberg ligger norr om R-gränsen men utgör en språkö med över-
vägande bakre r i Sjöstedts undersökning. Han fann att endast fyra perso-
ner av de 44 undersökta hade främre r (Sjöstedt 1936, 165). 
Iakttagelser i Varbergs omgivningar. Träslövsläge, 6 km söder om Varberg. 
15-åring (flicka), växling mellan främre och bakre r enligt götaregeln. — 
Sjöstedt har tre personer från Träslöv, samtliga med främre r. Tångaberg 
och Åskloster, 8 resp. 13 km norr om Varberg. Personer från dessa orter, med 
språklig iakttagelseförmåga och intresse för dialekter, ansåg att främre r 
användes där, och att det förelåg skillnad mellan språkbruket där och i 
tätorten Varberg. 
Gunnarp vid gränsen mellan Halland och Småland. 7 personer, de flesta från 
samhället Ätran: 1) och 2) manliga, ca 40 år, växling bakre-främre r; 3) 
kvinnlig, ca 40 år, växling bakre-främre r samt vokalisering; 4) manlig, ca 
30 år, växling bakre-främre r; 5) kvinnlig, ca 15 år, endast främre r, okänt 
huruvida hon är uppfödd på orten; 6) manlig, 12 år, växling bakre-främre r; 
7) manlig, ca 12 år, vokaliserar /r/ t. o. m. i initial ställning och uttalar till 
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exempel ror [co:] och rar [xci:o]. — Sjöstedt fann 16 med främre r och 10 
med bakre r (Sjöstedt 166). 
Östra Frölunda i Västergötland, 14 km från Smålandsgränsen. Av 5 skolbarn 
i åldern 7-10 år hade 4 växling bakre-främre r och ett enbart främre r i 
orden ror och rar. 
Det lilla antal personer (samtliga skolungdomar) från Borås och Ulricehamn 
av vilka inspelningar gjordes under resan, visade sig i nästan alla fall an-
vända växling enligt götaregeln. I Sexdrega (i Västergötland 30 km från 
Smålandsgränsen) hade samtliga fem tillfrågade personer växling enligt 
götaregeln. 
Eksjö. Inspelningar gjordes av 12 elever i 17-årsåldern från gymnasieskolan 
i Eksjö. Av dessa var 8 helt och hållet uppvuxna i Eksjö. Två av dessa senare 
hade genomgående främre r. — Sjöstedt uppger icke något om förhållandena 
i Eksjö stad. Från socknarna närmast Eksjö uppger han: i Eksjö landsför-
samling 14 personer, 10 bakre r och 2 främre r och 2 götaregeln, Norra 
Solberg, nordväst om Eksjö, 114 personer, 83 bakre r, 30 främre r och 1 
götaregeln, Höreda, sydväst om Eksjö, 8 personer, 7 bakre r och 1 främre r, 
samt Hult, öster om Eksjö, 23 personer, 19 bakre r, 3 främre r och 1 göta-
regeln (Sjöstedt 1936, 171). 
Marianneluncl. Inspelningar av 6 elever i grundskolan födda 1958 (ca 15 år). 
4 har genomgående främre r och två götaregeln. 
Vimmerby. Av 7 tillfrågade personer mellan 15 och 30 år hade 5 genom-
gående främre r och 2 växling enligt götaregeln. Två pojkar, 9 resp. 7 år, 
hade främre r i testorden rar och herrar. 
Kristdala. Inspelningar av 5 barn i grundskolan (13 år gamla) samt intervju-
protokoll från ytterligare 3. Samtliga har främre r genomgående utom en 
flicka som har bakre r i orden mor (upprepade gånger) och stor. — Sjöstedt 
fann spår av götaregeln i norra delen av Kristdala och förutspådde dess er-
övring av hela socknen (Sjöstedt 1936, 240 f.). 
Oskarshamn. 11 inspelningar av 17-åriga elever vid Södertornskolan (gym-
nasieskola), varav 6 kvinnliga och 5 manliga. Endast en kvinnlig elev har 
genomgående främre r. Av de övriga växlar 3 (2 kvinnliga, 1 manlig) medan 
resterande 7 förefaller ha genomgående bakre r. — Sjöstedt fann bland 79 
personer 30 med enbart bakre r, 7 med växling och 42 med genomgående 
främre r. 
Mönsterås. 3 personer avlyssnades vid ett kort besök. 2 av dessa, pojkar i 
10-årsåldern, hade genomgående främre r. — Sjöstedt fann främre och bakre 
r i språkbruket hos ett hundratal undersökta personer (Sjöstedt 1936, 173). 

Vad kontrollen av r-bruket inom gränsområdet för det sydsvenska bakre 
r visar, är att det nuvarande läget inte kan innebära någon väsentlig för-
ändring från det som förelåg, då Gösta Sjöstedt utförde sin undersökning 
under första hälften av 1930-talet. R-bruket i Varberg är fortfarande vack-
lande. På Hallands landsbygd förefaller gränsen fortfarande gå strax norr 
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om Falkenberg. Fortfarande är det gränsen mellan Västergötland och Små-
land, som löper genom sjörika och glesbyggda trakter, som skiljer det syd-
svenska området med enbart bakre r från det götiska med främre r i de 
flesta icke-initiala ställningar. 

Det lokala talspråket i Jönköping har nu sedan länge enbart bakre r, även 
om mången Jönköpingsbo fostrats eller fostrat sig själv till att ha främre r 
(Lönnerholm 1972, 35 ff.). Förhållandena i Huskvarna och Tranås var vack-
lande vid tiden för Sjöstedts undersökning. Det skulle vara intressant med 
aktuella uppgifter från båda dessa orter. 

Förhållandena i det nordöstra gränsområdet är inte lika klara som i det 
nordvästra. De iakttagelser som gjordes under vår resa, tyder inte på någon 
framryckning för bakre r i delar som tidigare var oberörda av det sydsvenska 
bruket. I Mariannelund, Vimmerby och Kristdala, alla orter i närheten av 
1930-talets nordgräns, konstaterades nu några fall av götaväxling, i övrigt 
endast främre r. Söder om Oskarshamn påträffas främre r även hos yngre 
personer. I Eksjö finns nu som vid 30-talsundersökningen båda varianterna. 
Oskarshamn var vid tiden för Sjöstedts undersökning en språkö med över-
vägande bakre r i en omgivande trakt med främre r. Fortfarande förekom-
mer i Oskarshamn båda varianterna med en övervikt för bakre r. 

Vår resa följde icke nära Sjöstedts R-gräns i dess sträckning Eksjö—
Mönsterås. Den omfattade inte heller Öland. De nutida förhållandena inom 
dessa delar av R-gränsområdet får emellertid en belysning av två andra 
undersökningar som också utgick från Sjöstedts avhandling. Av de båda 
undersökningarna berör den ena förhållandena i Högsby kommun som 
ligger i just den del av gränsområdet i östra Småland som inte undersöktes 
av oss. Den är utförd av Ylva Carlsson och publicerad som en stencilerad 
rapport från Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska (Carlsson 
1974). Den andra är publicerad som ett specialarbete vid Köpenhamns uni- 
versitet utfört under ledning av Stig Örjan Ohlsson (Nielsen 1975, jfr Ohls-
son 1977). Metodiskt skiljer sig dessa undersökningar från vår, som är en 
översikt över ett större område, genom att de omfattar ett stort antal per- 
soner inom begränsade regioner. Därigenom ger de möjligheter till observa-
tioner om vissa sociala variabler inom språkbruket, t. ex. ålder och kön. 
Undersökningarna ägnar också uppmärksamhet åt att kontrollera huruvida 
/r/ realiseras olika i olika ställningar i ordet. Fältarbetena för dessa tre 
undersökningar, som hade samma utgångspunkt och objekt men komple-
menterande egenskaper ifråga om metod och geografisk omfattning, ägde av 
ett sammanträffande rum samma år, 1973. 

I Ylva Carlssons uppsats (1974) belyses förhållandena inom området 
väster om Oskarshamn och Mönsterås. Undersökningsområdet är Högsby 
kommun omfattande Fågelfors, Högsby och Långemåla församlingar i 
Handbörds härad. Informanter var 31 grundskoleungdomar födda ca 1958 
och 9 vuxna födda 1905-20. Sjöstedt hade på 1930-talet funnit i det områ- 



Gränsen för det sydsvenska bakre r 13 

det att något mer än 10 % av 86 undersökta hade bakre r. Ylva Carlssons 
undersökning från 1973 visar samma bild när det gäller den lilla gruppen 
vuxna informanter. Däremot är andelen med bakre r betydligt större när 
det gäller ungdomarna. Av de 15-åriga pojkarna har inemot 90 % genom-
gående bakre r. Av flickorna är det 55 % som har bakre r och bland dem 
finns en viss vacklan mellan de bägge r-varianterna. Ungdomarna ansluter 
sig i stor utsträckning till det sydsvenska området med bakre r i alla ställ-
ningar. Möjligheten att det skulle finnas någon fonotaktiskt betingad varia-
tion, t. ex. enligt götaregeln, undersöks noggrant av Ylva Carlsson, men 
resultatet är negativt. Mediala och finala kombinationer av /r/ + dental, som 
i centralt riksspråk realiseras med retroflex (supradental), motsvaras i regel 
av dental hos de yngre Högsbyborna. 

Undersökningen på Öland (Nielsen 1975) omfattade ett område av ön från 
ungefär 10 km norr om Borgholm till ungefär 25 km söder om denna stad. 
Inom detta område undersöktes mer än 300 personer i alla åldrar bl. a. 
genom att de fick läsa en lista med ord. Gränsen för området med övervä-
gande bakre r visade sig i allt väsentligt vara oförändrad sedan 1930-talet, 
då Sjöstedt gjorde sin undersökning. I nordgränsen för detta område noteras 
dock en liten ökning av bakre r i socknarna Högsrum och Runsten (ca 10 km 
söder om Borgholm). Det bakre r-ljudets ställning har också konsoliderats i 
de socknar där det redan tidigare hade övervikt. Å andra sidan har andelen 
av personer med bakre r minskat i hela området norr därom, också i Borg-
holms tätort. Undersökningen visade också att i hela det område där uttal 
med bakre och främre r förekom blandade, var majoriteten av dem som hade 
främre r kvinnor. Uttal med främre r var vanligare i yngre åldersklasser på 
1970-talet än det var på 1930-talet. 

Kartläggningen av r-förhållandena på Öland nu är särskilt värdefull med 
tanke på de förändringar i kommunikationer som har skett i och med 
ölandsbrons öppnande 1973. Öland erbjuder en dialektgeografisk experi-
mentsituation som bör tillvaratas. Kommer ändringar i förbindelserna och 
bosättningen efter nyinflyttning att få språkliga konsekvenser? När det gäller 
en detalj som uttalet av r-ljudet, kommer inverkan från det lokala centrum 
(Kalmar med bakre r) eller det centrala riksspråket (med främre r) att över-
väga? I den refererade ölandsundersökningen omtalas att de ungdomar 
från Borgholm som går i gymnasium i Kalmar, oftare än andra Borgholms-
ungdomar har bakre r. Det förekommer t. o. m. sådana som växlar uttal 
beroende på om de befinner sig i Kalmar eller i Borgholm (Nielsen 1974, 19). 

Den allmänna bild som ges av undersökningarna av R-gränsen 1973 är att 
dess läge är nästan helt oförändrat sedan 1930-talet. Undersökningarna från 
den sydöstra delen av Småland och på Öland ger också möjlighet att spåra 
en tendens till konsolidering, dvs, en tendens till förenhetligande av uttalet 
inom områden som har eller har haft båda r-varianterna. Det innebär en 
skarpare markering av gränsen. Slutligen visar de båda sistnämnda under- 
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sökningarna att främre r där det förekommer, är vanligare bland kvinnliga 
informanter än bland manliga. 

I sammanfattningar av Sjöstedts undersökningar har det ofta framhävts 
att bakre r visat sig vanligare bland yngre än bland äldre. I det av honom 
publicerade siffermaterialet är det emellertid inte så framträdande. En tyd-
lig övervikt för det bakre r i de yngre årsklasserna jämfört med de äldre 
framträder där egentligen endast i Huskvarna med de intilliggande sock-
narna Järstorp, Lekeryd och Svarttorp, vidare i Tranås stad, Mönsterås, 
Oskarshamn samt på Öland. Vi vet att bakre r slog igenom i tätorterna i 
norra Småland tidigare än på landsbygden närmast söder därom (Lindqvist 
1947). Skillnaden mellan äldre och yngre årsklasser kan reflektera att mel-
lanrummet mellan de framskjutna tätorterna med bakre r och nordgränsen 
för bakre r på landsbygden har hållit på att utfyllas. 

Den detaljbild från gränskommunen Högsby, som Ylva Carlsson ger, är 
inte oförenlig med detta. Inom Högsby har bakre r sedan länge varit van-
ligare i industriorter där en avsevärd del av befolkningen är inflyttad från 
gamla bakre-r-områden i Kronobergs län. Förhållandena i de områden som 
ligger mellan gränsen för sammanhängande områden med bakre r och fram-
skjutna tätorter med bakre r är labila. Inom det område som Ylva Carlsson 
undersökt, ser det ut att gå mot övervägande bakre r. Ändringarna går dock 
långsamt och i gränssamhällena förefaller växlande r-bruk kunna kvarstå 
i mansåldrar. Vid den starka urbaniseringen under 1900-talet måste f. ö. 
inflyttningen även från närbelägna bygder ha bidragit att vidmakthålla en 
situation med varierande r-bruk. Man kan inte heller utesluta ändringar i en 
individs uttal i mer eller mindre vuxen ålder eller att han växlar uttal i olika 
miljöer. 

Trots den stabilisering och konsolidering av gränsen som här har redo-
visats, är det en mycket spridd uppfattning att det sydsvenska bruket av 
bakre r tränger norrut. Jag har ofta mött den bland språkmän, lärare samt 
språk- och dialektintresserade lekmän. Gösta Sjöstedts avhandling är säker-
ligen indirekt upphovet till detta förhållande. En doktorsavhandlings läse-
krets är emellertid inte så stor. Däremot har säkert uppgifter i läroböcker 
som bygger på Sjöstedts undersökningar, betytt mycket, i synnerhet Bertil 
Malmbergs beskrivningar av förhållandena i arbeten i allmän fonetik och 
svensk fonetik (Malmberg 1949, 104 ff., 1955, 67 ff., 1967, 110 ff. och 1968, 
89 ff.). I dem sägs det i samband med behandlingen av det främre r-ljudet: 
»Det är särskilt i de germanska språken och i franskan, som det vibrantiska 
tungspets-r är starkt hotat. I vårt land tränger det skorrande r-ljudet från 
söder allt längre mot norr och når i våra dagar upp till en linje ...», vilken 
sedan beskrivs i sitt förlopp från Falkenberg till Mönsterås. Genom ordvalet 
»tränger upp», tempusvalet och tidsadverbialen bibringas läsaren intryck av 
rörelse. Texten fortsätter: »Även norr om denna linje, som ej är absolut utan 
bygger på språkbruket hos personer i 50-årsåldern, möter man på många 
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nån skorranae r, och i en stor mängd samhällen i gränsområdena håller den 
yngsta generationen på att övergå till skorrning.» En fotnot omtalar att 
uppgifterna härstammar från Gösta Sjöstedts undersökningar från 1930-
talet, och dynamiken understryks genom tillägget: »Sedan dess kan givetvis 
vissa förskjutningar ha inträffat.» I fortsättningen ges läsaren också en 
sammanfattning av Sjöstedts översikt av r-ljuden i europeiska språk. Det 
hela utgör ett koncist och korrekt citat av den angivna källan. Men fram-
ställningssättet är sådant att läsaren bibringas intrycket av att det beskrivna 
läget inte är ett tillstånd utan en trend, som han inbjuds att draga ut i fram-
tiden. 

I flera landsortstidningar (bl. a. Västgöta-Demokraten 1968-10-11) 
förekom för några år sedan en artikel med rubriken »Allt fler svenskar 
skorrar på sina R». Ingressen lydde: »Tungrots-r marscherar fram som en 
gammaldags krigshär. Det följer dalgångar och kommunikationsleder norrut 
och har efterhand erövrat en allt större del av landet.» I artikeln redovisas 
emellertid lite längre fram en intervju med Gösta Sjöstedt. Dennes inlägg 
modifierar väsentligt det intryck man får av artikelns dramatiska upptakt, 
även om också där det krigiska bildspråket ekar i början. »De sydsvenska 
skorrande r-en har snabbt erövrat större delen av Småland, säger dr Sjö-
stedt. På grund av den lämpligare uttalsbasen och det mer distinkta uttalet 
av konsonanter längre norrut kommer emellertid tungrots-r-ets frammarsch 
säkerligen att bli allt mer fördröjt ju längre norrut det kommer. Därför tror 
jag inte på att någon snabb och farlig offensiv hotar Mellansverige inom 
överskådlig framtid.» 

Det som Gösta Sjöstedt här säger om R-gränsens läge och förskjutning, är 
egentligen detsamma som författaren till denna uppsats här vill visa på 
grundval av sin kontroll av r-bruket utefter R-gränsen vid resorna 1973. 
Dessutom kan det sägas, att i själva verket framstår detta förhållande tyd-
ligt om man sammanställer uppgifterna i Sjöstedts avhandling 1936 med de 
äldre uppgifter som redovisas. En sådan sammanställning visar att r-
gränsen varit stabil under lång tid före undersökningen på 1930-talet. 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. De första 
entydiga omnämnandena av bakre r i danskan är från 1780-talet (Nielsen 
1950, 64). Sjöstedt räknar med möjligheten för ett tidigare datum för Skånes 
del (Sjöstedt 1936, 309). I varje fall måste spridningen i början ha gått 
mycket snabbt. Redan i mitten av 1800-talet tycks uttalet med bakre r ha 
nått de nordligaste socknarna i Östra härad, alltså något norr om Vetlanda. 
Det är vad som torde framgå av J. A. Gadds beskrivning av dialekten där i 
en skrift från 1871. I den sägs med avseende på uttalet av r: »I andra lägen 
än de nu nämnde [dvs, före dental] uttalas r'et med ett något skorrande 
ljud» (Gadd 1871, 6). J. A. Lundell beskriver situationen ett årtionde senare 
och anger för r-uttalet en gräns i väster från norra Halland till östkusten 
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några mil norr om Kalmar (Lundell 1880, 13). R-gränsens läge vid kusterna 
var alltså då densamma som i dag. Kartan över svenska dialekter hos 
A. Noreen, Vårt språk I (Noreen 1903, 98) anger en nordgräns för syd-
svenska mål som går från Falkenberg till Mönsterås. I de centrala delarna av 
Småland går gränsen några mil söder om Jönköping, alltså sydligare än den 
nuvarande n-gränsen, men det är ovisst vilket drag hos de sydsvenska 
målen som har fått bestämma gränsdragningen på Noreens karta. En tyd-
ligare bild av förhållandena i Jönköping kan härledas ur uppgifter som E. 
Lönnerholm ger i sin monografi över språket där. Han nämner att det bakre 
r nu används i Jönköping men fortsätter: »In på 1940-talet kunde man dock 
finna en och annan genuin jönköpingsbo med ett mycket svagt tonande 
tungspets-r» (Lönnerholm 1972, 35). De sista jönköpingsborna med genuint 
inhemskt främre r bör alltså vara personer födda på 1860-70-talen. Omkring 
1880 har alltså det bakre r blivit dominerande i Jönköpingsspråket. Nordli-
gare gick det sydsvenska r-bruket inte heller under 1930-talet. Spridningen 
av det bakre r-ljudet skedde alltså från slutet av 1700-talet fram till sista 
decennierna av 1800-talet norrut ända fram till de nuvarande nordligaste 
utposterna. De nåddes ca 50 år före Sjöstedts undersökning på 1930-talet. 
Den kontroll som har gjorts nu på 1970-talet visar att ingen väsentlig för-
ändring har skett på de ytterligare 40 år som gått sedan dess. R-gränsen i 
Sverige har inemot hundra år haft ungefär den sträckning den har i dag. 

Hur har då uppfattningen om R-gränsens marsch norrut kunnat upprätt-
hållas, när välkända uppgifter från 1800-talet visar att redan då den nord-
gräns hade blivit nådd, som förelåg framemot 1900-talets mitt? Sjöstedt 
bygger mycket på förhållandena vid nordgränsen i Småland, särskilt den 
iakttagelsen att bakre r på vissa platser dominerar bland de yngre. Vad man 
av det nuvarande läget kan gissa om framtiden, sägs av Sjöstedt mycket 
klart i den citerade tidningsintervjun. Det är på grundval av de nuvarande 
förhållandena inte att vänta att gränsen för det sydsvenska bruket av bakre 
r kommer att förskjutas norrut mot Mellansverige. 

Man ställer sig också frågan varför denna snabba spridning har skett 
under några mansåldrar och sedan har stannat vid gränser som förblivit 
stabila, också i vår tid präglad av täta kommunikationer och stora omflytt-
ningar. Man vill ange två komplex av orsaker till språkliga ändringsförlopp 
av detta slag. Det ena innebär att man ser förändringarna som konsekvenser 
av sociala skeenden som språkligt sett är externa. Dit hör folkomflytt-
ningar, förändringar av beroenden av olika art, t. ex. kommersiella eller 
kulturella förbindelser, eller förekomsten av administrativa gränser. Anta-
ganden om sådana orsaker till språkförändringar måste bygga på kännedom 
om dessa sociala förhållanden. De kan stödjas av explicit information om 
språkliga värderingar och attityder men också av det som kan utläsas impli-
cit ur iakttagelser av användningen av språkliga drag. Det andra orsakskom-
plexet är av språkligt intern natur. Förändringarna ses då som följder av 
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förskjutningar på andra delar av språkets fonologiska och grammatiska 
system. 

När man söker förklaringar till varför förändringen från främre r till 
bakre r som svepte fram över södra delen av landet under slutet av 1700-
talet och under 1800-talet, sedan stabiliserades, är man benägen att anta 
orsaker av båda dessa slag. En social faktor skulle vara den att Stockholms 
dominans ökat inom det svenska språkområdet. Det gäller säkerligen fler-
talet områden av samhället, men genom huvudstadspress, radio och teve 
också direkt på det språkliga området. Det är troligt att det bakre r inte har 
samma uppskattning i det svenska språksamhället nu som t. ex. 50-100 år 
tillbaka i tiden. Under resorna i Sydsverige frågade vi regelbundet de ung-
domar som undersöktes, och fick ibland mycket tydliga belägg för detta. 
Men den grundläggande attityden var naturligtvis ett neutralt accepterande 
av båda varianterna, också i gränsområdena. Det finns inte heller längre 
några kretsar norr om Sydsverige där man mot bruket i det lokala rikssprå-
ket odlar det bakre r för att ge talet en »förnäm skorrning». De bakre r-
varianternas förekomst i Mellansverige som ett aristokratiskt drag (»adels-r» 
eller »Bernadotte-r») verkar vara ett drag som inte sprids mer. 

En observation om hur ett språkligt drag används, som är av det slag 
som kan avslöja attityder, är den att främre r är vanligare bland kvinnor än 
bland män i områden där r-varianterna är blandade (Carlsson 1974, Nielsen 
1975, 22 f.). Förhållandet är ett indicium för att främre r uppfattas som den 
variant som närmast ansluter sig till språknormen. I det mer eller mindre 
urbaniserade moderna samhället har man nämligen genomgående iakttagit 
att kvinnors tal mer än mäns ansluter sig till standardspråket. Ylva Carlsson 
tolkar, säkerligen med rätta, förhållandena i Högsby så att bakre r inträngt 
från lägre sociala skikt. Däremot är det i det äldre bondesamhället, där 
männen hade en rörligare och mer utåtriktad uppgift i samhället, ofta så att 
kvinnors språk mer ansluter sig till det äldre språkbruket och den genuina 
dialekten. J. P. Nielsen framkastar hypotetiskt en tanke som stöds av ett 
sådant resonemang. Men han invänder själv att i ett samhälle som det i mel-
lersta Öland, med övervägande familjejordbruk, delar män och kvinnor 
också utearbetet och att alla har yttre kontakter. Man kan i brist på kun-
skap om bakgrunden nöja sig med att konstatera att såväl normen som det 
äldre uttalet har främre r och att båda mekanismerna kan ha samverkat. 

Att det finns språkligt interna skäl till att utvecklingen stannat vid den 
nuvarande gränsen, antyds av Gösta Sjöstedt i det citerade intervjuutta-
landet. Man bör söka dem bland de egenskaper som i övrigt skiljer språket i 
Sydsverige från det norrut. Framför allt finns det anledning att rikta tan-
karna till förekomsten av retroflexa konsonanter (i gränsområdet ofta den-
taler) motsvarande sydsvenskt bakre r följt av dental i ord som svart, kors 
osv. Förändringen från tremulant r till alveolar frikativt [A], som är vanlig 
i de flesta ställningar i ordet i Mellansverige (särskilt i öster) kan också ha 
2 — 772568 Sv. Landsmål 1976 
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motverkat en övergång från främre till bakre r. Men kännedomen om 
grunderna för sådana samband är så ringa, att man måste framlägga detta 
endast som tankar för närmare utredning. 

Till sist några iakttagelser inom området för bakre r fördelat enligt göta-
regeln. Bakre r begränsat till vissa ställningar i ordet förefaller också vara en 
företeelse av relativt ungt datum. Det område där götaregeln gäller, anslu-
ter sig i huvudsak direkt till det sydsvenska området med bakre r i alla 
ställningar. Ett undantag är Strands och Handbörds härader, dvs. Kalmar 
län i höjd med Oskarshamn. Där förekommer främre r i alla ställningar. 
Iakttagelserna i Kristdala under resan 1973 (se ovan) tyder på att språk-
bruket med genomgående främre r finns kvar inom detta område. Det an-
sluter sig alltså närmast till Öland ifråga om r-bruket. Det är ett exempel 
bland andra på överensstämmelse mellan Öland och det svenska fastlandets 
östkust. Som Sigurd Fries har visat, föreligger det ofta avbrott i de sam-
bandslinjer som går från Uppland längs kusten till Öland (Fries 1962, 68 f.). 
Så är också här fallet. Norr om de nämnda häraderna vidtar ett område med 
fördelning av bakre r enligt götaregeln, vilket närmast ansluter sig till 
Västergötland. 

Sjöstedt tillskriver inte det götiska bruket av bakre r samma expansiva 
kraft som det sydsvenska. Hur det än är med det senares territoriella ex-
pansionskraft, är det uppenbart att personer som har denna fördelning av 
bakre r mycket oftare, när de närmar sitt tal till riksspråket, övergår till att 
ha främre r i alla ställningar. En sådan anpassning är mycket sällsynt bland 
personer från det sydsvenska området. 

Insamlingsresor som vi gjorde 1973 berörde också delar av det götiska 
bakre-r-området. Inspelningar gjordes t. ex. i Skövde, där flertalet av de 
fem undersökta pojkarna i grundskolans klass 9 (ca 16 år) följde götaregeln. 
I Sjöstedts undersökning visade det sig att bakre r enligt götaregeln inte hade 
spritt sig till Karlstad. I inspelningar av 20 personer, alla infödda Karl-
stadsbor, från 1973 finns inte annat än främre r som realisation av Ii]-
fonemet.' 

För möjliggörandet av inspelningarna i skolorna och för visad välvilja tackar jag 
adj. Sten Boberg, Eksjö, lekt. Harry Clarhed, Karlskrona, lekt. Kerstin Elmqvist, 
Kristianstad, rekt. Arnold Guntsch, Växjö, adj. Rolf Hansjö, Halmstad, rekt. Gunnar 
Linde, Skövde, adj. Rune Oxelqvist, Skövde, lekt. Birgitta Pallstedt, Falkenberg, rekt. 
Gunnar Persson, Kristdala, lekt. Kerstin Pharmansson, Varberg, lekt. Sven Pihlström, 
Karlstad, adj. Bengt Pineur, Oskarshamn och de många medverkande eleverna vid 
skolor i dessa orter. 

Beträffande spridningen av bakre r i Värmland, se Broberg 1973, 98 f., 115, 130 & 
150. Också i Värmland har det enligt Broberg skett en stabilisering av förhållandena 
vid gränsen och viss tillbakagång för det bakre r. 
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Summary 

C. Chr. Elert: The Boundary of Uvular r in Southern Swedish 

In Southern Sweden the phoneme /r/ is realized as a uvular trill [R] or frica-
tive [u] in both everyday speech and local dialects. The northern boundary 
for uvular r was investigated in the 1930's by Gösta Sjöstedt (1936) (see map, 
p. 8). It is an established f act that uvular r is a comparatively late innova-
tion in Southern Sweden, as weil as in other Scandinavian languages 
(Danish, Southern Norwegian). Sjöstedt made a survey involving approxi-
mately 2 000 people living along the boundary for uvular r. In some areas, 
particularly those east of Jönköping, he found that uvular r was more 
common among his younger informants, bom about 1885 or later, than 
among his older ones. This fact, together with the knowledge that uvular r 
had reached the present boundary in comparatively recent times, caused 
Sjöstedt to suppose that the uvular r would continue to spread northwards. 
Using Sjöstedt's work as a reference many handbooks on phonetics, e.g. 
Bertil Malmberg's publications (1949, 1957, 1967), describe a situation in 
which uvular r is marching steadily northwards. 

Together with some other phoneticians the present author made a field 
study in 1973 covering areas immediately north of the boundary. A general 
view of the present-day situation was obtained by interviewing approxi-
mately 100 informants in this part of the country. It was shown that there 
had been no substantial change in the position of the boundary since the 
1930's. The western part had remained intact, and no great changes seemed 
to have taken place along the part running east of Jönköping. However, at 
some points there are gaps between the boundary line in rural districts, and 
some industrial areas where the uvular r has appeared earlier than in the 
surrounding countryside. Sjöstedt's finding that his younger informants use 
uvular r more often than older informants in such areas would also point to 
this tendency, as does a recent investigation of the dialect spoken in a 
district close to the boundary in the eastern part of Småland (Carlsson 1974). 
A recent investigation of the region with uvular r in Öland reveals a stabili-
zation of the boundary also on this island (Nielsen 1975; cf. Ohlsson 1977). 

The stabilization of the boundary for uvular r in Southern Swedish is also 
confirmed by a comparison of the present-day situation to that reported in 
early works on Swedish dialects (Gadd 1871, Lundell 1880, Noreen 1903). 
These works show that the western part of the boundary of the 1930's (and 
the present day) in Halland and the eastern part north of Kalmar were 
reached by 1875 at the latest. In a monograph on the city dialect of Jön-
köping, E. Lönnerholm mentions that the last people to speak a genuine 
dialect still using alveolar r were alive in the 1940's (Lönnerholm 1972, 35). 
This means that by about 1880 uvular r already had become prevalent 
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among young people in this town. The uvular r had therefore reached its 
present northernmost point before the end of the nineteenth century. That 
uvular r is steadily spreading further north in Sweden is a myth originating 
from a premature prolongation of the trend in the first two thirds of the 
nineteenth century. 
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Ennagrammaton i Rätan 
En klassisk chifferskrift i folklig användning 

Av Göran Rosander 

Trä inbjuder genom sin struktur till ristningar.1  På många håll hittar man 
figurframställningar gjorda med något vasst föremål eller ev. inskurna. De 
är delvis daterbara genom att de människor som framställs har tidstypiska 
dräkter. Ofta rör det sig om soldater och hästar. De flesta återfinns i 
Dalarna.2  

Men det är inte bara figurer som ristats. Initialer, siffror och bomärken 
förekommer flitigt på husväggar och föremål, antingen som klotter eller för 
att markera och tidfästa ägande. Längre skriftliga meddelanden är mer 
sällsynta. Träet erbjuder ju trots allt ett visst motstånd. Därvid är runorna 
mer funktionella med sina raka linjer, och bokstäver kommer ju av stavar, 
dvs. lodräta linjer, inristade i bokträ (som saknar utpräglad fiberriktning). 
Märkliga är de s. k. dalrunorna, en förenklad variant av den förhistoriska 
runskriften. De har förekommit i övre Dalarna, i sällsynta fall fram till 
början av 1900-talet. Omkring 200 inskrifter är kända.3  Någon ordentlig 
inventering har ännu inte gjorts. Och vi ska inte glömma att runstenarna 
har en vardaglig motsvarighet. Under forntidens slut och medeltidens början 
var det av allt att döma vanligt att kasta ned i runor avfattade vardags-
meddelanden och notiser på träspån och liknande material. De flesta har 
naturligt nog försvunnit, men en del hittas vid utgrävning av medeltids-
städer. Så var fallet t. ex. vid undersökningar i Lödöse.4  

En förfrågan ställd till Nordiska museet för ett par år sedan har aktuali- 

1  Uppsatsen har ursprungligen ingått i Liten festskrift till Dag Strömbäck 13 aug. 
1975 från Gamla högre seminariet. Uppsala 1975. (Stencil.) Den är här utökad. 

2  1. Liman, Figurristningar på träbyggnader i Dalarna. (Dalarnas hembygdsbok 
1964.) — En mängd figur- och runristningar har också påträffats i de norska stav-
kyrkorna. Se härom M. Blindheim, Stavkirkebyggernes ristninger. Oslo 1977. [Ut-
ställningskatalog. Universitetets Oldsakssamling. 

Elisabeth Svärdström, Runorna och Ovansiljan, den germanska skriftens sista 
fäste. (Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 26-30 juni 1971. Uppsala 1972.) 

4  Elisabeth Svärdström, Tre föremål från Lödöse med runinskrifter på latin, s. 267 f. 
(Fornvännen 1971: 4.) 
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serat ytterligare en form av skrift, lämplig just för trä. Manfred Jönsson i 
Rätan, Jämtland, förfrågade sig nämligen om en skrift, vars princip är 
denna: 

• 

• 

• 

ABC 	 K 	L 	M 	 T 	U 	V 

DE 	F 	 NO 	P 	 X 	Y 	Z 

G 	H 	IJ QRS ÅÄÖ 

R Ä T 	AN 

Vidare brevväxling gav flera konkreta exempel.' Användningen tycks ha 
haft god förankring just i Rätansbygden (Böle, Söderhögen, Kloxåsen). 
Några exempel: På olika »störes» i Böle, dvs. vilstugor för slåtterfolk, finns 
t. ex. initialerna AJS (Anders Jönsson) 1877, IND (Ingeborg Nilsdotter) 
1896. Ett kokhus på Bölekölens fäbodar har ett helt namn, Johannes Jo-
hansson, Böle. Den yngsta inskriften är från baksidan av ett mjölktråg, där 
det står EK, DO 1912, vilket är initialerna för svärföräldrarna till den nu-
varande ägaren. 

Manfred Jönsson meddelar också, att liknande inskrifter finns på ett 
längdmått i Haverö hembygdsgård (Medelpad) och på en laduvägg från 
Hede by (Härjedalen). 

Tekniskt sett måste skriften anses vara en form av enkelt chiffer. Däremot 
bör den knappast sammanliknas med runor. 

Skriften är vad man kallar en substitutionsskrift, dvs, bokstäverna har 
bytts ut mot andra tecken. Flera varianter finns, t. ex. följande:2  

   

• 

• 

• 

   

   

   

   

ABC 
	

J 	NO P 

DE F 
	

K 	L 	R S T 
	

Ä 

G H I 
	

U IT X 
1  Kulturhistoriska undersökningen (KU) vid Nordiska museet, acc. 5079. 
2  G. Moller, Hemlig skrift och koder. Västerås 1969, s. 45. 
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Som synes har här de ovanligaste bokstäverna uteslutits. 
En annan skrift av samma typ uppstår när man byter bokstäver mot 

siffror, så att 1 står för A, 2 för B osv. Dylika sifferchiffer, markerande 
initialer, är inte så ovanliga i folkligt måleri' och på timmerbyggnader. 

Skrivsättet från Rätan har vistat sig vara känt sedan århundraden under 
namn av t. ex. frimurarchiffret eller -koden, vinkelchiffret och ennagramma-
ton,. Det äldsta exemplet stammar från 1475. I Norden var chiffret i bruk 
under medeltiden och populärt även framdeles, inte minst i olovlig skrift-
växling mellan straffångar. Namnet frimurarchiffer erhöll det eftersom det 
användes av frimurarna då de utsände meddelanden om möten o. d. I USA 
har chiffret nyttjats i inbördeskriget, då under benämningen pig-pen code 
(av ordet för 'svingård', 'svinbås'; bokstäverna var satta i »bås»).2  

Det intressanta med Manfred Jönssons uppgifter är att de klart bevisar, 
att vinkelchiffret varit i folkligt bruk. Detta tycks med ett par undantag ha 
varit okänt för forskningen; litteraturstudier och förfrågningar hos antikva-
risk och etnologisk expertis har givit negativt resultat.3  

De tre undantagen är följande. 
Den första uppgiften ger det äldsta svenska belägget hittills och visar sig 

även de ha en viss anknytning till Jämtland. På Gävle slott finns en in-
skription i ett litet rum, så lydande: »I Gefle Börjades Riksdag d. 27 Januarii 
1792 och Slutades den 24 Februarii sama år. I detta Rum var Kongl. Silfver 
Kammaren.» Där invid finns en text skriven med vinkelchiffer. Hur denna 
skulle tolkas var okänt fram till 1930-talets början, då Anders Hansson från 
Bringåsen i Kyrkås sn, Jämtland, med sin kunskap om chiffret hemifrån, i 
princip löste gåtan. Ehuru tecknen delvis är otydliga, synes det ha stått 
»Utfört(?) af Chambert 1792». Personen ifråga var silverbetjänt vid hovet och 
torde ha hållit till i rummet under riksdagen och där haft hand om silver. 
och linneförrådet. Av särskilt intresse är chiffreringen av årtalet. Skriften 
har formen 

VA >K  

S. Svärdström, Siffersignaturer i dalmåleriet. (Kulturspeglingar. Studier tilläg-
nade Sam Owen Jansson 19 mars 1966. Stockholm 1966.) 

2  Svensk Uppslagsbok, 2 uppl.: »Chifferskrift»; Möller, a. a. s. 45. — Av den rika lit-
teraturen om chiffer har blott en mindre del genomgåtts. Standardbibliografin är J. S. 
Galland, A historical and analytical bibliography of the literature of cryptology. 
Evanston 1945. (Northwestern university studies in the humanities. 10.) Den omfattar 
drygt 200 sidor. 

3  Diskussion med Elisabeth Svärdström, Gösta Berg och Anders Nyman; brev från 
Norsk Folkemuseum 2 dec. 1974 och Folkemuseet for Trondheim og Trondelag 5 jan. 
1976. 
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och har av en chifferexpert på UD hypotetiskt lösts med nyckeln 

1 
°1j 	2,6 0 

3 
7 

där man dock tvingas antaga ett skrivfel av Chambert; enligt förslaget till 
lösning står det 1782.1  — Detta är hittills det enda kända exemplet på vin-
kelidéns tillämpning på siffror. 

I en uppteckning på Nordiska museet från Gräsmark, Värmland, berättar 
en meddelare, att han sett tecken utförda med vinkelchiffret men ej vet vad 
de föreställer. 

En norsk författare, Sivert Aarflot (1759-1817), vars manuskript utgivits 
i sen tid, har meddelat ett par notiser om vinkelchiffret.2  Den ena uppgiften 
har han från en namngiven person, som »omtrent for et halvt hundrede aar 
siden» skrivit ned chiffret och gjort tillägget: »Alfabetet er med mueligst flid 
afskrevet saaledes som jeg har fundet det, og kaldes af den gamle skribent: 
det morske alfabet; men jeg veed ikke hos hvem det bruges eller om det er 
ret kaldet.» Utseendet är följande: 

A C E 

G I L 

N PR 

B 

II 

D 

K 

Q 

V 

Y U 

R 

X 

För att få ytterligare uppgifter om vinkelchiffret publicerade jag en 
artikel om det i Östersunds-Posten den 19 nov. 1974 och ombad att de som 
visste något skulle höra av sig. 

Artikeln gav ett visst utslag. Hembygdsforskaren Erik J. Bergström, 
Östersund, meddelar i brev att han sett en lång inristning (ca 25 tecken) med 
vinkelchiffret på en nu riven stuga vid Annflo ödesböle nära Glissjöberg, 
Svegs sn. — Däremot har han under sina besök på hundratals härjedalska 
fäbodar ej sett skriften, som han nu för första gången fick förklaringen ti11.3  

1  E. Hedin, En chifferskrift på Gefle slott. (Från Gästrikland. 1939.) Wolter Eka, 
Uppsala, har gjort mig uppmärksam på belägget. 

2  S. Aarflot, Runetrolldom og ringstav. Frå efterleivde manuskript og prent. [Utg. av 
M. Aarflot.] Volda 1949, s. 18, 94. — För uppgiften tackar jag Sam Owen Jansson, 
Stockholm. 

2 Nordiska museet dnr 2138/74. 
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Högst intressanta uppgifter erhölls per telefon från Einar Bengtsson, 
Utbyn, Mattmar (f. omkr. 1910). Han meddelar att en eller flera inristningar 
med chiffret finns på »varenda fäbodvall i hela Västjämtland»; han minns 
exempel från Kall, Undersåker, Åre och Offerdal. Ibland förekommer chiff-
ret också i hembyarna. Det är vanligen initialer som skrivits, ej hela namn. 
Chiffret har i regel anbringats på husväggar, däremot ej på redskap, där i 
stället bomärken eller bokstavsinitialer nyttjats. Meddelaren lärde sig chiff-
ret som pojke, då han såg det på en vägg och frågade sin far. Denne berät-
tade att det inte fanns några riktigt fasta regler för utformningen. En del 
började alfabetet med punkterade vinklar, andra med vinklar utan punkter. 
Tecknen kallas i jämtskan träbokstäver. »Du ska börja med träbokstäver», 
uppmanade man barnen. Meddelaren tror att chiffret nyttjas ännu, ehuru 
»mer sporadiskt». Han har själv använt det någon gång. 

Namnet träbokstäver intygas också i brev från Olaus Håkansson (f. 1892), 
Bratteggen, Kall, som använt det i sin barndom, inspirerad av fadern. 
Denne nyttjade varianten med räta vinklar med 1, 2, resp. 3 punkter.' 

En rätansbo, Axel Grinde, meddelade per telefon att vinkelchiffret finns 
på fäbodvallar i Ocke, Mörsil. Det har bl. a. använts i sammanhang med 
romerska siffror och torde ha varit i bruk ungefär från 1800-talets mitt till 
omkr. 1880. Han berättade också att han sett chiffret antecknat på en arkiv-
handling i landsarkivet i Östersund. 

Vid ett besök där konstaterade jag att ett löst papper, betitlat »Fördel-
ning öfver herrar Boställsinnehafvare och Skattehemmansegare innom* 
(texten avbruten) och med noteringar om sammanskott till ett skolbygge på 
andra sidan, har hela »vinkelalfabetet» uppskrivet i en rad, tecken för tecken 
(varianten med 0, 1 resp. 2 punkter i rätvinkliga rutnät). En kontroll i hus-
förhörslängderna av några av de bönder som gjort sammanskottet ger vid 
handen, att handlingen måste vara upprättad någon gång 1842-1855; ett 
intilliggande annat löst papper är daterat 1849.2  Orsaken till att vinkel-
chiffret noterats vet vi ej. 

Enligt en osäker muntlig uppgift från Älvdalen, Dalarna, ska vidare en 
man där, född 1853, ha känt till chiffret. 

Det tidigare nämnda påståendet att chiffret förekommer på fäbodar i 
Västjämtland har kunnat beläggas i ett fall. Vid riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering 1975 påträffades på ett berg vid Grimsåvallen, Kall, 
en häll med ca 300 inristade tecken, bomärken och årtal (1811-1918, de 
flesta från 1877-88) samt även 12 tecken med vinkelskrift, troligen avseende 
initialer? 

1  KU 5689. 
2  Östersund. Landsarkivet. Bergs kyrkoarkiv, K IV c: 1. — Jag tackar arkivets 

personal för välvillig hjälp. 
3  Riksantikvarieämbetet. Fornlämningsregistret för Kall sn, nr 92. Inventeringen 

har utförts av Gert Magnusson, Östersund. 
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Vidare finns på Jämtlands läns museum en 1938 förvärvad dörr från en 
»fäbodstuga eller annat enklare hus», påträffad på Gestvallen i Mörsil. På 
dörren finns årtalen 1718, 1880 samt en text i vinkelskrift, Jacob Persson 
Hålland (Undersåkers sn). En tidningsartikel berättar närmare om fyndet 
och uppger att givaren haft en medhjälpare från Västjämtland (sic!) som 
behärskat skriften. Med hjälp av dennes kunskaper tillverkades en chiffer-
nyckel, målad på plywood, vilken ingick i gåvan. Artikeln uppger vidare, 
att kunskapen om chiffret »varit rätt spridd i bygden för 60-talet år sedan 
eller mera».1  

Hittills har vinkelchiffret i folkligt bruk alltså huvudsakligen belagts i 
Jämtlands län med ströförekomster på andra håll. Sannolikt har utbred-
ningen varit betydligt större, vilket inte minst uttrycket »det morske 
alfabet» tyder på. Genom en slump har spårats en okänd men sedan länge 
etablerad folklig sed, kanske ännu i användning. Den hemliga skriften har 
verkligen lyckats dölja sig väl. Hur många andra folkliga bruk är ännu 
okända för forskningen? 

Summary 

G. Rosander: Ennagrammaton in the parish of Rätan, Jämtland, North Sweden. 
A classical cipher-writing example in popular use. 
The author, who is a senior lecturer and divisional Director at the Nordic 
Museum (Nordiska Museet), Stockholm, describes cipher-writing found on 
articles made of wood. This writing is known as substitut° writing because the 
letters are substituted by other signs. It is mainly found on the walls of houses, 
often in mountain pasture areas. It is believed to have earlier been used also 
in other parts of Sweden. 

1  Jämtlands läns museum inv.nr  15939-15940; Östersunds-Posten 2 aug. 1938. 



Att äta lök i kyrkan 
Ett barbariskt bruk 

Av Ingrid Bergman 

En sommarsöndag år 1857 kommer Artur Hazelius till Leksand och deltager 
i gudstjänsten. Hans intryck är blandade. Han njuter av anblicken av ett 
trettiotal kyrkbåtar och gläder sig åt alla sockendräktsklädda kyrkobe-
sökare. Men kyrkan är överfull. Där är varmt och kvavt. Småbarnen är 
oroliga och åhörarna äter flitigt lök »ett barbariskt bruk hvartill företrädes-
vis Leksandsborna göra sig skyldiga»? 

Åtta år tidigare hade H. C. Andersen besökt Leksands kyrka. Hans reak-
tion på gudstjänstbesökarnas förehavanden är ännu starkare än Hazelius'. 
Förutom barnskriken »kom en outhärdlig löklukt; nästan alla hade de med 
sig små lökknippen som de satt och åt av; jag orkade inte med det, jag gick 
ut på kyrkogården».2  

Seden att äta lök i kyrkan finns även belagd från andra platser i övre 
Dalarna. Linné noterar under sin Dalaresa 1734 att i Bjursås vitlök och 
tuggkåda brukas mycket av kvinnfolken i kyrkan och i en senare källa 
berättas det att Leksandskullor stod utanför kyrkan och sålde lök. Liknande 
uppgifter finns från Rättvik. Ute på kyrkvallen stod Leksandsfolket med 
sina skinnsäckar och sålde bl. a. Leksandslök. Förutom löken hade kyrko-
besökarna med sig in i kyrkan klar kåda beredd genom tuggning samt bröd. 
Kådan och löken tuggades under pågående gudstjänst. Särskilt kådtug-
gandet, som åstadkom ett smaskande och smällande, var störande för an-
dakten varför förbud mot detta stundom måste utfärdas. Ett störande och 
av prästen påtalat kådtuggande finns omtalat även ifrån Sollerön. Den lök 
som åts i kyrkan var ganska liten, vit till färgen och kallas ofta både i upp-
teckningar och reseskildringar för vitlök.3  

Uppsatsen har ingått i Liten festskrift till Dag Strömbäck den 13 aug. 1975 från 
Gamla högre seminariet. Uppsala 1975. (Stencil.) 

1  F. Böök: Artur Hazelius. 1923, s. 85. 
2  H. C. Andersen: Resa i Sverige. 1964, s. 126. 
3  C. von Linna: Dalaresan. 1953, s. 14; K.-E. Forsslund: Med Dalälven ... 1: 10. 

Bjursås. 1923, s. 59; ULMA nr 13688, Leksand; G. Ekström: Sockendräkten i Rättvik. 
1935, s. 109 (Dalarnas hembygdsbok); EU nr 18010, Rättvik; ULMA nr 9944, Sollerön. 
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En smått fantastisk uppgift om lökätandet kan man hämta i Richard 
Dybecks »Om Dalarne». Han uppger där att man om söndagarna lär ha 
kunnat få se »lökar till större eller mindre antal fästa i ändan på lis s k ul-
lur n a s utslagna hår; medelst hufv-udets kvicka vridning hafva de kunnat 
slänga lökarne i munnen, den ene efter den andre».1  

Inte bara Leksandsborna odlade och sålde lök till andra socknar. Linne 
omtalar ifrån Älvdalen att där odlades mycket Johanneslök, som såldes till 
kringliggande socknar, där den helst av kvinnfolken som »det raresta aroma 
i kyrkan tuggas». Löken odlades i Dalarna i plantlavar, dvs, lådor av bräder 
eller kluvna stockar som stod mot en vägg på stolpar eller stenar. Löken 
skulle sättas omkring Ersmässan, den 18 maj, och tas upp kring Bartolomei-
dagen, den 24 augusti. Löken förvarades sedan i knippor i taket. Knipporna 
hängde två och två i vardera änden av snören, som lades om takstängerna. I 
anteckningarna från Älvdalen beskriver Linné också hur den kådan, som 
kvinnfolken men sällan karlarna tuggade i kyrkan, preparerades: man tager 
den klaraste kådan, som fås på gran, och den tuggas av vallkullor, pojkar 
eller kärringar tills den blir vit och så seg att den kan dragas långt ut mellan 
tänderna. Linné tillägger om kådan att den säges förtaga sömn och fördriva 
skörbjugg .2  

Försäljning i mindre skala och på sina håll även marknader i samband 
med gudstjänstbesök har förekommit. Söndagshandeln i Leksand är om-
vittnad i många olika källor. Såväl före som efter gudstjänsten pågick 
affärerna både i Noret (kyrkbyn) och på kyrkvallen. De kyrkobesökare som 
inte hade egen lök kunde således lätt tillhandla sig sådan. En annan dansk 
på besök i Leksand, Frederik Barfod, omtalar 1863 t. o. m. speciella lök-
bodar, där det såldes ett slags bländande vit lök i knippen, som sedan åts 
tillsammans med bröd under gudstjänsten som varade i fem timmar, från 
kl. 9 till kl. 14.3  

Problemet med den »förargeliga kyrkosömnen» har varit stort. Kyrkan 

1  R. Dybeck: Om Dalarne. 1918, s. 22. 
2  Linne a. a., s. 48 f.; Benämningen Johanneslök har också förekommit i Mockfjärd 

och Gagnef (ULMA nr 4399); jfr M. Bergmark: Vallört och vitlök. 1961, s. 243; Venjans-
kvinnor har sålt bl. a. till Transtrand lök, som var kokad för att den ej skulle kunna gå 
att plantera (K.-E. Forsslund a. a. 2: 5. Wanån. 1926, s. 115); 0. S. von Unge: Vandring 
genom Dalarne år 1826. 1831, s. 93; ULMA nr 1626, Al; Linné a. a., s. 49; ULMA nr 
5123, Älvdalen. 

3  L. Levander: övre Dalarnes bondekultur. 2. 1944, s. 344 ff.; J. Ejdestam, N. 
Hedin & E. Nygren: Bilder ur lanthandelns historia 1943, s. 56; A. Hiilphers har en 
livlig beskrivning av en i Leksand årligen återkommande marknad i juni månad (Dag-
bok öfwer en resa igenom Dalarne 1757. 1762, s. 122); marknaden förbjöds på en socken-
stämma 1828 på grund av njutandet av starka drycker efter gudstjänsten (Lek-
sands kyrkoarkiv. Kla: 3); F. Barfod: En rejse i Dalarne. 1863, s. 87 f.; Från Småland 
finns uppgift om 6 timmars gudstjänst (E. 0. Johanson: Kyrksömn och otidigt snack. 
1938, s. 5. Rig). 
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hade ju t. o. m. en egen funktionär, kyrkstöten eller spögubben som han 
ibland kallades, till vars främsta uppgifter hörde att med sitt »spö» väcka de 
sovande. Svårigheten för kyrkobesökarna att kunna hålla sig vakna berodde 
säkerligen på flera olika faktorer: trötthet efter arbetsveckan, undernäring, 
lång väg till kyrkan och — inte minst — det långa gudstjänstfirandet (se 
ovan).1  

Det är sannolikt ej möjligt att få reda på uppkomsten av den »barbariska» 
seden att menigheten i många av övre Dalarnas kyrkor åt lök under guds-
tjänsten. Men själva lökätandet kan förklaras som ett bland flera andra 
kända medel mot att falla i sömn i kyrkan. Vanliga kyrkkryddor i Sverige 
har varit färska kvistar av åbrodd, salvia eller lavendel liksom av isop, 
krusmynta och hjärtansfröjd. Vintertid — i de helt oeldade kyrkorna — 
hade man istället med sig torkade blommor och blad som vederkvickande 
medel. Man har även allmänt tuggat på bl. a. kryddnejlikor och ingefära. I 
detta sammanhang kan också nämnas de främst i borgerlig miljö förekom-
mande luktdosorna. I övre Dalarna har man jämsides med löken och den 
förut omtalade tuggkådan också använt sig av andra uppiggningsmedel. 
Ifrån Ål heter det exempelvis att kvinnorna i väskan hade med sig allt efter 
tillgång lök och ingefära att tugga på samt sommartid även salvia och åbrodd 
att lukta på för att kunna hålla sig vakna i kyrkan.2  

Summar-y 
1. Bergman: Eating onion8 in church: "a barbarou8 practice". 
Foreign visitors to churches in Upper Dalecarlia during the 18th and 19th cen-
turies often noticed people, women in particular, chewing onion or resin during 
the service. In some places onions grown especially for this purpose were sold 
in the markets. The author, a curator at the Nordic Museum (Nordiska 
museet) in Stockholm, considers this practice similar to that of smelling or 
chewing other herbs and spices as a means of keeping oneself awake during 
the long sermons. 

1  A. Ihrmark: Några drag från gångna tiders gudstjänstlif och sabbatshelgd i 
Dalarne. 1905, s. 113 (Västerås stifts julbok); E. Enochsson: Den kyrkliga seden med 
särskild hänsyn till Västerås stift. 1949, s. 46; ULMA nr 11039, Al. 

2  Om tidig förekomst av lök i Norden, se N. von Hofsten: Eddadikternas djur och 
växter. 1957, s. 95 ff.; B. Gustafsson: Manligt—kvinnligt—kyrkligt. 1956, s. 65 ff.; E. 
Odstedt: Folkdräkter i Övre Dalarne. 1953, s. 346 ff.; ULMA nr 11328, Al. 



Spänna bälte med näcken 
Av Åsa Nyman 

Spelmansmusiken har i sina s. k. näckpolskor bevarat ett i folktraditionen 
djupt rotat drag, nämligen föreställningen om näckens magiska musik. 
Särskilt karakteristiskt för Sverige — i viss utsträckning även för Norge — 
är att till denna föreställning knutits en rik folktro om näcken som läro-
mästare i musik samt sägner i anslutning därtill. Om många namnkunniga 
spelmän ute i bygderna har ända in på detta århundrade berättats, att de 
lärt sin konst av näcken — sjöarnas och forsarnas mästerspelman. 

Denna spelkonst var emellertid inte att leka med: den var riskfylld såväl 
för spelmännen som för åhörarna. Att lära sig spela av näcken var nämligen 
förenat med fara för både kropp och själ för spelmännen. Men näckens 
danslåtar, åtminstone vissa takter i dem, hade dessutom en egen inne-
boende kraft, som tvingade både människor och ting att dansa utan uppe-
håll eller till och med ner i sjön, såvida inte någon utomstående ingrep. 

Den spelman som var modig nog att genomgå undervisningen måste vara 
beredd att betala eller offra något till sin lärare, t. ex. en svart katt, ett 
lamm eller ett fårlår, och han hade ofta svåra prövningar att utstå och 
prov att genomgå, ibland regelrätta tävlingar. Den stora faran för lärjungen 
var alltid att han riskerade att komma i näckens våld, antingen genom att 
helt enkelt bli nerdragen i vattnet eller också genom att tvingas lämna sin 
själ i pant. Därför gällde det att veta vad som kunde blidka eller ta makten 
av den övernaturlige läraren. Även med hjälp av mänsklig list kunde 
spelmannen rädda sig från att bli tagen av näcken. 

I »Atlas över svensk folkkultur», del II, vilken har titeln »Sägen, tro och 
högtidssed», ingår som nummer XII en karta över sägner om hur spelmän 
gick till väga, när de lärde sig spela av näcken. Flera av de motiv som där 
kartlagts uppvisar inte något klart utbredningsområde utan uppträder sida 
vid sida. Detta torde sammanhänga med deras karaktär av allmänt be-
teende gentemot dels övernaturliga väsen, dels djävulen med vilken näcken 
har åtskilliga drag gemensamt. Andra motiv däremot är knutna till vissa 
avgränsade områden. Så är t. ex. fallet med motivet att spelmannen måste 
spänna bälte med näcken då han skulle lära sig spela av honom. På nämnda 
karta representeras detta motiv av ett tecken bestående av tre cirklar inuti 

Uppsatsen har ingått i Liten festskrift till Dag Strömbäck den 13 aug, 1975 från 
Gamla högre seminariet. Uppsala 1975. (Stencil.) 
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varandra (nummer 9). Denna typ av sägner om hur spelmän lärt sin spel-
konst av näcken väcker intresse först och främst på grund av sitt ovanliga 
utbredningsområde men också på grund av uttrycket spänna bälte samt 
sägnens beskrivning på hur detta gick till. 

Enligt kartbilden uppträder bältespänningen med näcken i Småland 
med tre belägg (varav två gränsar till Västergötland och ett till Östergötland 
i nordöst), i Västergötland likaså med tre belägg, i Östergötland med sex 
och i Södermanland med tio belägg samt med ett belägg i vardera av land-
skapen Västmanland och Ångermanland och ett på ön Kökar i Ålands 
södra skärgård. Utbredningen går alltså som ett smalt streck från hallands-
gränsen i sydväst genom västra Småland och östra Västergötland, vidare 
genom Östergötland och Södermanland och har en sista utpost i öster på 
Åland och i norr i Ångermanland. 

Uttrycket »spänna bälte» i detta sammanhang förekommer endast i 
Östergötland och Södermanland. Till det begrepp som uttrycket avser har 
emellertid vid kartläggningen förts alla uppgifter som omtalar att ett bälte 
eller ett rep av något slag bands antingen omkring spelmannen och näcken 
tillsammans eller enbart omkring spelmannen. I båda fallen var nämligen 
spelmannen beroende av att bältet brast, när näcken efter slutat spel ville 
dra ner honom i vattnet. 

I Västergötland och Småland finns uppgifter som uttryckligen säger att 
spelmannen och näcken var sammanbundna med ett bälte eller ett rep. 
Enligt en uppteckning från Långared i Småland t. ex., skulle den som ville 
bli en skicklig spelman gå till en nordrinnande bäck på midsommaraftonen. 
Då näcken kom dit, skulle de sätta sig rygg mot rygg och binda samman sig 
med ett rep. Sittande på detta sätt skulle de spela tillsammans. Men när 
spelet slutade, måste lärjungen med sin kniv snabbt skära av repet, annars 
drog näcken honom med sig. (VFF 741.) 

I uppgifterna från de övriga landskapen däremot uppges mer eller mindre 
tydligt att spelmannen band bältet omkring sig själv och att detta bälte 
borde vara så svagt att det gick av, när näcken grep tag i det. Som bälte 
användes därför oftast ett halmstrå eller en ullgarnsände. Uppgifter av 
detta slag är särskilt vanliga i Östergötland och Södermanland. Inte sällan 
utgör bältespänningen här avslutningen på andra prov, som spelmannen 
måste genomgå. 

I Trehörna socken i Östergötland berättas följande om en man som lärde 
sig spela av näcken: 

»Necken å han va överens öm, var di sulle mötas ve e sjöstrann. Han 
hette Hagström den däre. Han geck dit tre torsdasskvälla sen sola hadde 
gått ner. Annre torsdasskvällen hadde di var sin fiol mä sä å bytte mä 
varannra. Då frågte necken, öm han sulle ställa fiolen ätter fingra eller 
fingra ätter fiolen. Men sulle necken ställa fingra ätter fiolen, sa di, att han 
sulle ta fingra, så Hagström sa, att han sulle ställa fiolen ätter fingra. Siste 
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torsdasskvällen di sulle mötas, sulle Hagström ha ställt ett enletat (dvs. 
enfärgat) djur. Han hadde sitt en svarter katt, å den jeck han ätter e heler 
natt, å han löckades ta honom te sist, å när han gett necken katten sölle di 
spänna bälte. Å dä va ju inte önnlitt, för dä va ju brukelitt, att di sölle 
spänna bälte förrer. Necken hadde ett stärkt bälte mä en väldi krok i, å 
Hagström han tok ett halmstrå å satte öm livet på så, men han va så svager 
Hagström, så när necken häktade tag mä kroken i halmstråt, följde han 
mä långt ut i sjön, enna halmstråt geck å. Hagström han bledde önnli 
ätter dä dära, men han va fullärder te spela.» (ULMA 3557: 1.) 

I Lunda socken i södra Södermanland har följande berättats: 
»Di lärde säj spela å näcken. Di skulle gå tre torsdagsnätter efter varandra 

te en ström, å sitta där å spela. Första nättera fick di fäl bju te så gott dä 
gick, men så tredje natta då skulle di få si honom själv. Då skulle di ha en 
svart katt, spelkatt, mä säj; en svart katt som inte hade ett vitt strå på säj. 
Den skulle di ge'n. 

Men sen skulle näcken spänna bälte mä dom te sist. Si, då va dä inte 
värt, di hade någe vanligt starkt bälte på säj, för då följde di mä ner i 
vattne, utan dä räckte mä en ullgarnsände. Den gick å si, å då slapp di 
undan.» (ULMA 11753.) 

I utkanten av sägnens utbredningsområde mot norr finner man inte 
längre uttrycket »spänna bälte». Även sägnens stil och handling fjärmar sig 
här från det vanliga schemat och antyder en viss osäkerhet i traditionen. 

På Omö vid Södermanlands kust finns en sten som kallas »Spelmans-
stenen». Vid denna sten skall en dräng ha lärt sig spela »näckens polska». 
Det berättas på två olika sätt hur detta skall ha gått till. Enligt den ena 
traditionen skall drängen ha suttit på stenen med ett halmstrå bundet 
omkring sig. Det gick av, när näcken, till vilken han lovat sig själv som 
belöning för undervisningen, grep tag i det för att dra ner honom. Även i 
den andra versionen finns ett rep med i berättelsen. Men i detta, som uppges 
vara »ett klent snöre», är en katt bunden. »När Hin Håle tredje kvällen 
kom för att ta katten, gick snöret av.» (Boken om Ornö. 1945, s. 226.) 

I exemplet från Västmanland kommer näcken själv med ett halmstrå 
för att dra ner lärlingen i sjön. (Norberg, ULMA 8042.) 

Den ångermanländske spelmannen lär sig inte spela av näcken utan av 
»gamkärn» (gammelkarlen) och han räddar sig genom att spänna om sig ett 
barkbälte, som naturligtvis brister. (Själevad, ULMA 2251: 1.) 

I exemplet från Kökar vill musikläraren som lön ha lärjungen själv, 
vilket antyder att det även här är fråga om ett väsen av djävulsnatur. 
Han kallas »troll- eller forskarlen». Spelmannen klarar sig tack vare att 
han har en »så dålig spännrem», att den brister. (SLS 192.) 

Uttrycket »spänna bälte» torde hos de flesta föra tanken till J. P. Molins 
staty »Bältespännare», som står utanför Nationalmuseet i Stockholm. 
Denna staty, som brukar räknas som ett av Molins förnämsta arbeten, var 
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färdig år 1859. Den föreställer två kraftfulla gestalter, som står samman-
bundna ansikte mot ansikte, kämpande med kniv i den högra handen och 
den vänstra handen hållande om motståndarens högra handled. 

Molin var säkerligen influerad av romantikens stora förkärlek för folkligt 
och fornt, något som under 1800-talet tog sig tydliga uttryck inom såväl 
litteratur som konst. Omöjligt är väl heller inte att Molin, som vid denna 
tid var professor i skulptur vid Konstmuseet i Stockholm, åhört och fått 
inspiration av det föredrag, »Wärend för 200 år sedan», som den redan då 
välkände författaren och folkminnesforskaren Gunnar Olof Hylt6n-Cavallius 
år 1851 höll vid en soaré för konstnärernas och litteratörernas pensions-
kassa. Denne berättade därvid bl. a. om bältespännare i Småland. I varje 
fall kände Molin säkerligen till Hyltffi-Cavallius' skådespel från 1846, 
Dackefej den, i vilket ett par bältespännare spelar en avgörande roll 
i handlingen, här med kärleken till samma kvinna som romantisk bak-
grund. 

I sin senare utgivna stora allmogeskildring, »Wärend och wirdarne» 
(1863-68), berör Hylten-Cavallius — i kapitlet om tvekamp som folkbruk 
och rättsbruk (II, s. 281 ff.) — närmare denna speciella form av envig om 
vilken, enligt hans uppgift, sägner fanns »serdeles utefter den gamla riks-
gränsen mot Skåne, Halland och Blekinge». Utöver ännu levande tradition 
därom anför han som källor dels Petter Rudebecks handskrift *Småländska 
antiqviteter» från omkring 1700, dels Samuel Kroks tal på Smålands nation 
1749 om »Urshults pastorats inbyggares seder» (tryckt första gången 1768 
och andra gången 1859). 

Hylt6n-Cavallius citerar inte sina källor i detalj, eftersom han tydligen 
anser dem överensstämma på alla punkter. Detta gäller både utmaningen 
till tvekampen och fattningen (sammanbundna med ett bälte bröst mot 
bröst) samt själva striden (att med vänster hand söka avvärja sin fiendes 
stötar för att själv med den högra handen skära sin fiende). Enligt Hylten-
Cavallius lindades knivbladen med läderremmar nedanför det märke som 
man kom överens om. 

Den senaste uppgiften finns emellertid varken hos Rudebeck eller Krok, 
men däremot hos en samtida till Hylt6n-Cavallius, A. E. Holmberg, vilken 
i sitt historiska arbete »Norden under hednatiden (1852, s. 252) också 
beskriver bältespänningsseden. Denna har han funnit även på andra håll än 
i Småland, t. ex. i Telemarken i Norge. 

Även om Rudebecks och Kroks uppgifter i stort sett överensstämmer med 
varandra kan det vara värt att notera några detaljer. I den förres beskriv-
ning på »et serdeles sätt at slås, dhet dhe kalla spenna belte» anges att de 
stridande med tummen utmärker hur djupt de fick sticka varandra. Det-
samma säger Krok, när han beskriver urshultsbornas »Bältspänning». Han 
uppger att denna »hårdhänta lek ... numera till namnet är förbytt ... och 
nu kallas knifwas». Både Rudebeck och Krok uppfattar bältespänningen 
3— 772568 Sv. Landsmål 1976 
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som en sed som hört en äldre tid till men antyder att den ännu inte är helt 
bortglömd. 

I »Wärend och wirdarne» är det inte fråga om en dramatisk framställning 
av bältespänning utan ett allvarligt försök av författaren att beskriva 
gamla seder och bruk. HyMn-Cavallius har därför gjort sig mödan att 
undersöka, om domböckerna säger något om en dylik form av envig. Då 
han inte finner något därom i dessa arkivalier, anser han sig berättigad att 
förlägga seden till 1500-talet »eller kanske ännu längre upp i medeltiden». 

Under sitt sökande efter uppgifter om bältespänning i domböckerna 
finner han desto flera uppgifter om en typ av strider med vapen, som i folk-
målet kallades »knifva-byten», i domböckerna »vapna-skiften eller Perle-
menten». Detta var helt enkelt privata knivslagsmål utan fasta former 
mellan personer som av någon anledning blivit oense. 

Den småländska seden att spänna bälte omtalas även i ett par andra 
svenska publikationer från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, 
båda historiskt inriktade arbeten. Sålunda är den omnämnd 1770 i »Histo-
risk Beskrifning om Småland» (Rogberg och Ruda, s. 182) och 1823 i »Sven-
ska folkets historia» (Strinnholm, III, s. 378). 

Molins skulptur väckte inte bara stor uppmärksamhet och beundran som 
konstverk utan väckte tydligen också till liv erinringar om bältespänning 
på andra håll i landet och i andra former. Den blekingske folklivsmålaren 
Bengt Nordenberg publicerade år 1863 — alltså några år efter det att Molins 
skulptur var färdig — en uppsats om bältespänning vid blekingska gillen 
(Litografiskt Allehanda, 1863, s. 56). Han uppfattar seden som en lek eller 
idrott, om än en hård sådan, vilken enligt hans uppfattning var på väg att 
försvinna i början av det föregående århundradet, dvs. 1700-talet, men som 
han ändå själv hade haft tillfälle att se under sin barndom. Den teckning 
som han bifogar visar deltagarna sammanspända rygg mot rygg i motsats 
till tidigare uppgifter, enligt vilka de stod ansikte mot ansikte. Under 1800-
talets andra hälft uppträder så småningom ytterligare uppgifter om bälte-
spänning både i Sverige och Norge. 

Ett stycke in på 1900-talet blir uppgifterna om bältespänning föremål 
för kritisk granskning. Diskussionerna kom därvid huvudsakligen att röra 
sig om frågan huruvida sägnerna om bältespänning grundade sig på en 
sedvänja som verkligen existerat eller om de uppkommit genom mer eller 
mindre medveten diktning. 

De första i raden av granskare var två norrmän, historikern Lars Reinton 
och folkmirmesforskaren Rikard Berge, vilka båda i mitten av 30-talet 
var och en på sitt sätt granskade en dikt av Jorgen Moe, »Fanitullen», i 
vilken en bältespänningsscen skildras. 

Eftersom Moe förbinder den tvekamp, som han skildrar i sin dikt, med 
ett bröllop i »Hemsedal etsteds», utgick Reinton från att det borde finnas 
muntliga traditioner om detta våldsamma bröllopsfirande, eventuellt 
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också uppgifter om rättsligt efterspel. Han lyckades också finna både 
sägner och rättsprotokoll därom. Men i synnerhet rättsprotokollets beskriv-
ning på de båda slagskämparnas beteende skiljer sig så radikalt från Moes, 
att Reinton fann det berättigat att beteckna Moes beskrivning som fri 
diktning. (Syn og Segn. 1934, s. 434.) 

Två år senare ger Berge en översikt över norska sägner om bältespänning, 
till vilka han utan vidare för även Moes dikt. Han uppfattar bältespänningen 
som en »eldgamal sedvane bygd i faste bruksmaatar» och som en uppgörelse 
av samma slag som duellen en gång var inom de högre samhällsklasserna, 
alltså en privat uppgörelse utanför den lagliga rättskipningens område. 
(Historielaget for Telemark og Grenland. 1936, s. 9.) 

I Sverige gör några år senare rättshistorikern K. G. Westman en kritisk 
granskning av källorna till traditionen om bältespänning. (Saga och Sed. 
1943, s. 176 ff.) Han kommer därvid fram till att man kan räkna med två 
primärkällor, Rudebeck och Krok, möjligen också Holmberg och att alla 
de övriga källorna måste vara sekundära. 

Westman är visserligen medveten om att Rudebeck, en av göticismens 
ivrigaste förespråkare, i patriotiskt nit ibland tycks ha fallit för frestelsen 
att uppförstora sina landsmäns bedrifter. I detta fall finner han emellertid 
ingen anledning att ifrågasätta trovärdigheten i Rudebecks uppgift och 
han anser det ingalunda otänkbart att Rudebeck med egna ögon kan ha 
sett den typ av tvekamp som han beskriver. Westman finner det troligt att 
bältespänning kan ha varit en urgammal folksed i vissa delar av Norden, 
såväl i form av envig på liv och död som i form av en idrottsbetonad kamp. 
Att den inte finns omnämnd i domböckerna anser han höra samman med 
att allmogen i äldre tid — i isolerade bygder t. o. m. ganska långt fram i 
tiden — avgjorde sina tvister i stor utsträckning utan inblandning av högre 
rättsinstans men trots detta med vedertagen giltighet. 

En annan uppfattning om bältespänningen har Albert Sandklef, som i 
»En studie i folklig traditionsbildning» (Arv. Årg. 7, s. 45 ff.) kallar den »en 
av folktraditionens skapelser». Detta påstående anser han vara motiverat 
på grund av att det ingenstädes gått att uppbringa jämförbara uppgifter. 
Han tar emellertid inte upp några rättshistoriska aspekter till diskussion. 

Samma år, 1951, publicerar Olav Bo, professor i folkeminnevitskap i Oslo, 
en utförlig studie av de norska och svenska sägnerna om bältespänning och 
deras vandringsvägar. Han menar att dessa sägner kan ha uppstått genom 
en missuppfattning av ordet bältespänning: det kan inte ursprungligen ha 
syftat på ett bälte omkring de båda kämpande utan på den kämpandes eget 
bälte. Bruket att bära vapen i bältet kan ha blandats samman med tve-
kampsseder, dueller, från södra Europa, som svenska soldater sannolikt 
lärde känna under 1600-talets många krig. Svenska sägner om bältespänning 
kan sedan ha spritts genom soldater från Sverige till Norge, menar Bo. 
(Syn og Segn. 1951, s. 204 ff.) 
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Den för närvarande senaste i raden av kritiker är professorn i etnologi 
vid Lunds universitet, Nils-Arvid Bring6us. I sin artikel »Källkritiska pro-
blem inom etnologisk forskning» kallar han traditionen om bältespänning 
»ett bra exempel på fabulat», men låter frågan om upphovsmannen — Rude-
beck eller någon annan — vara obesvarad. (Saga och Sed. 1973-74, s. 85 if.) 

Dessa i all korthet relaterade studier av sägnerna om bältespänning visar 
att uppfattningarna om dem pendlar alltifrån åsikten att det kan vara en 
speciell utformning av de efter fasta regler utförda tvekamper och idrotter, 
som man vet användes i Norden i forna dagar, de senare ända fram till 
nutid, till åsikten att det måste vara resultatet av en missuppfattning i 
traditionen, fri diktning eller rent av fabulat. Att åsikterna har blivit så 
divergerande beror framför allt på att man inte någonstans lyckats finna 
ens en antydan om en tvekampsform med just detta utförande. Författarna 
har därför endast genom jämförelse med uppgifter av liknande art kommit 
fram till sina synpunkter. 

Att tvekamp i olika former använts i Norden framgår klart av de is-
ländska ättesagorna. I de äldsta nordiska rättsuppteckningarna däremot 
finns inga stadganden om envigskamp. Dock anses det antagbart (Svedlin, 
1912, s. 207) att det funnits en hävdvunnen rätt att få inlåta sig på envig. 
Eftersom segraren enligt äldre rättsuppteckningar inte behövde lämna 
böter för sin stupade motståndare får man anta att den tankegången i äldre 
tid varit rådande att de som inlät sig på tvekamp själva var ansvariga för 
de skador som uppstod, ett betraktelsesätt som väl ännu lever kvar i det 
allmänna medvetandet. 

Ett nordiskt envig med särskilt fasta regler var den isländska holmgången, 
holmganga. Efter en utmaning, som ofta skedde offentligt och i högtidliga 
ordalag, försiggick denna tvekamp på en bestämd, ofta avgränsad plats — 
kanske ursprungligen på en holme — med jämngoda vapen och i vittnens 
närvaro. Denna typ av envig, som förbjöds strax efter år 1000 på Island, 
tycks inte ha förekommit i Sverige, i varje fall finns inte ordet i äldre 
svenska. 

Om användning av envigskamp i Sverige vet vi över huvud taget ytterst 
lite. Att sådan dock förekommit framgår bl. a. av att kyrkan enligt en 
skrivelse från påven Alexander III till ärkebiskopen i Uppsala i slutet av 
1100-talet förbjöd användningen av »kokande vatten, glödande järn och 
envig» vid prövning av de anklagades skuld. Men privat tycks bruket att 
avgöra tvister genom envig ha fortsatt, eftersom man måste inskrida med 
lagbestämmelser däremot. År 1590 stadgades straff för utmaning till envig 
och enligt det s. k. duellplakatet av år 1662 blev t. o. m. en förolämpning, 
som var avsedd att framkalla utmaning, straffbar. (Bo, 1958, einvigi.) 

Duell var en typ av envig som under 1600—talet utformades på konti-
nenten och som ganska snart anammades inom de högre samhällsklasserna 
även i Sverige. Denna form av envig användes huvudsakligen för att skaffa 
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upprättelse för tillfogad skymf. Liksom de nordiska envigskampema ut-
fördes även duellen efter noga bestämda regler. Vapnen — som den ut-
manade hade rätt att välja — kunde växla men det var viktigt att vapnen 
var jämngoda. 

Under ungefär samma tid — 1500- och 1600-talet — utbildades en särskild 
form av värjfäktning i Italien, s. k. dolkfäktning. Det kan vara av intresse 
att notera dolkfäktarnas sätt att hålla vapnen, eftersom man kan spåra vissa 
likheter med bältespännarnas sätt att utföra och parera knivhuggen. Vid 
dolkfäktningen hölls dolken i den vänstra handen och användes för att 
parera värjstötarna, som utfördes med den högra handen. 

Hur ett reglerat envig kunde utföras i Sverige i äldre tid känner vi endast 
till genom ett fornsvenskt lagfragment. Detta infogades i Upplandslagen, 
när den trycktes år 1607. I fråga om utmaning, val av vapen samt vittnen 
är detta envig reglerat på samma sätt som alla andra, men i fråga om 
detaljerna har det ingen likhet med vare sig holmgången eller bältespän-
ningen. (Om lagfragmentets innehåll och innebörd se Nelson, 1944.) 

Termen holmgång existerar fortfarande på västnordiskt område som 
benämning på en speciell sed. Enligt ännu levande tradition skall man på 
Färöarna i äldre tid ha använt sig av hölmgonga för att avgöra gränstvister 
utan inblandning av rättslig instans men ändå med full giltighet — alltså en 
folklig rättsutövning. (Jakobsen, 1898-1901, s. 1 ff. och 543 ft.) Av be-
skrivningen på denna holmgång framgår emellertid att det här inte är fråga 
om ett envig, dvs, en tvekamp med vapen, utan i stället om en form av 
brottning. När den ene av kontrahenterna grep till kniv, uppfattades detta 
som ett fult svek. Brottningen gick ut på att genom kast, fä. syfta, få mot-
ståndaren att förlora fotfästet, varvid det tydligen var tillåtet att använda 
sig av benkrok. Vilken fattning motståndarna i övrigt hade under brott-
ningen framgår däremot inte av beskrivningen. 

Brottning var en redan under äldsta kända tider mycket övad idrott. 
Detta framgår tydligt av den fornisländska litteraturen. Liksom enviget 
var även brottningen bestämd av vissa regler. Framför allt gällde detta 
fattningen men även vad som i övrigt var tillåtet eller inte. De vanligaste 
brottningsformerna på Island kallades hryggspenna och glima. Den först-
nämnda motsvaras av vårt livtag medan den senare, som brukar anses vara 
speciellt typisk för Island, karakteriseras av att motståndarna fattar 
varandra i byxlinningen. I modern isländsk glima använder man för detta 
ändamål ett särskilt bälte. 

Brottning i olika former har hållit sig som ett omtyckt folknöje under 
långa tider, t. ex. vid marknader och andra liknande sammankomster. 
Förutom livtag har även fattningar såsom kragtag, armtag, bälgtag, byxtag 
m. fl. förekommit. De två sistnämnda formerna står den gamla isländska 
gliman mycket nära. (Götlind 1932 och 1933) och kan uppträda under 
olika benämningar. 1 svenska Finland finner man särskilt benämningarna 
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bälttag och bältkast. (Stejskal, 1954, s. 39 f.) Sammansättningar med verbet 
spänna tycks emellertid inte förekomma i benämningar på denna typ av 
brottning, i varje fall inte i sentida uppgifter. I samband med andra former 
av idrottsliga övningar kan man däremot finna benämningar som »spänna 
rövkrok», »spänna kyrka», »spänna muskel» m. fl. 

Samuel Krok anger benämningen »knivas» som synonym till »spänna 
bälte». Denna benämning kan synas vara väl så passande för en tvekamp, 
där knivar användes på ett bestämt sätt. När Krok säger att »spänna bälte» 
är det äldre av de båda uttrycken har han kanske rätt. Men frågan är om 
uttrycken ursprungligen avsett samma sak. 

I litteraturen uppträder uttrycket »spänna bälte» redan på 1600-talet 
hos skönlitterära författare som Lucidor (1673, s. 348), Lagerlöf (1680, s. 26) 
och Eurelius Dalstierna (1697, s. 141). Även Olof von Dalin använder ut-
trycket (1739, s. 434). Hos samtliga dessa författare står uttrycket mer eller 
mindre bildlikt i betydelsen kämpa, strida för eller mot, ta upp striden med 
eller för någon. (Jfr SAOB, bälte.) I bildlik betydelse används uttrycket även 
så sent som 1866. Vid beskrivning av en schism mellan kung Olof och en 
alltför självrådig undersåte uttrycker författaren med följande ord hur 
förlikningen avslutades: »Hvad Erling Skialgsson angick, så ser man honom 
väl icke spänna bälte med k. Olof alltför hårdt i denna sak, han begär 
blott ...» (Svedelius, s. 126.) 

Endast hos en av de nämnda författarna, Gunno Eurelius Dalstierna, 
finner man en antydan om vad som kan ligga bakom detta talesätt. I en 
not (s. 141) skriver han som förklaring till diktens uttryck »Så spänte 
Hercul Kung för sinom Moor-far Bälte», vilket alluderar på antikens finge-
rade strider i samband med dödsfall och begravning, att detta uttryck var 
ett talesätt men också en högtidlig sed som ännu i dag användes av käm-
pande göter (Spänna Bälte: antem, phrasis et modus solemnis est etiamnum 
h,odie certantium Gothorum.) 

Denna »högtidliga sed» när göterna gick ut i strid kan knappast ha varit 
en tvekamp med kniv utan snarare en rituell handling, gissningsvis i form 
av att högtidligt spänna på sig sina med vapen försedda bälten. När denna 
ceremoni gått ur modet och fallit i glömska kan uttrycket ha levt kvar i 
betydelsen strida eller gå ut i strid. Därom vittnar t. ex. användningen av 
uttrycket hos N. Nordberg: »Hemförlåfvade Ryttare och Kneektar 
fingo ... lust at än en gång spänna bälte». (1740, 2, s. 49.) 

I ett svårförståeligt sammanhang har ifrågavarande uttryck använts 
redan på 1500-talet. Ärkebiskop Abraham Angermannus har i ett protokoll 
från en av sina visitationsresor, vilka i stor utsträckning gick ut på att 
kontrollera det sedliga livet, antecknat att en person i Vireda socken »giort 
hoor, och medh dänne drack hon (dvs, kvinnan) sigh drucken, och spende 
belte i belte tilsamman, och sådan belägrade han henne i sömpnen». (Holm-
ström, s. 94 f.) Uttrycket kan kanske närmast uppfattas som en omskrivning 
för att mannen och kvinnan på något sätt brottades med varandra. 
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Det skulle kunna tänkas att det redan tidigt i betydelsen strida, kämpa 
eller tävla använda uttrycket »spänna bälte», kan ha överförts på en lokalt 
utformad tvekamp med kniv och att detta kan ha bidragit till att upphöja 
en knivstrid till rangen av en ädel och om mannamod och uthållighet 
vittnande tvekamp. Detta kan särskilt ha varit fallet under en epok i 
Sveriges historia, då man i olika sammanhang sökte framhålla en dåd-
kraftig svensk forntid med härdiga och oömma män. Det var också vid 
denna tidsperiod som svenska män på grund av de många krigen kom i 
kontakt med kontinentens seder och bruk, t. ex. utländska duellformer. 
Huruvida det gamla uttrycket »spänna bälte» blev orsak till utformningen 
av den speciella tvekamp som Rudebeck, Krok m. fl. beskrivit eller om det 
redan tidigare existerat en tvekampsform, på vilken en benämning av detta 
slag kändes passande — antingen det nu var ett blodigt envig eller en hård 
idrott — är emellertid omöjligt att med säkerhet avgöra, såvida inte nytt 
material kommer i dagen. 

För att till slut återknyta till sägnerna om bältespänning med näcken 
skulle det kunna tänkas att det finns ett verklighetsunderlag för dem i den 
speciella typ av envig, som på Rudebecks tid kallades »spänna bälte», men 
som redan då uppfattades som en halvt bortglömd sed. När en sed inte 
längre har någon funktion i samhället, känns den snart främmande, kanske 
t. o. m. skrämmande och kan då lätt komma in i sägnernas värld, där den så 
småningom får färg och detaljer, som hör samman med denna berättelse-
form. Exempel på sådan utveckling är inte helt ovanliga. Dag Strömbäck 
anser t. ex. att sägnerna om Hårgadansen och liknande djävuls- och näck-
danser, då skaran av dansande maktlöst drar i väg i en vild långdans, inte 
bygger på enbart fantasi utan på en gammal, eventuellt rituell, dansform. 
(Arv. 1969, s. 121.) 

Om en sådan utveckling skulle ha ägt rum även i fråga om bältespän-
ningen, skulle sägnerna om bältespänning med näcken vara ett bidrag till 
kännedomen om en omdiskuterad utformning av enviget — därmed ingen-
ting sagt om när denna utformning kan ha ägt rum. Huru därmed än för-
håller sig, antyder utbredningsområdet för näcksägnen att det måste finnas 
ett samband mellan 1800-talets sägner om bältespänning med näcken och de 
uppgifter som för snart 300 år sedan lämnades om en typ av tvekamp, för 
vilken det karakteristiska var att de båda agerande band samman sig med 
ett bälte. Detta gäller framför allt näcksägnens utformning i Småland och 
Västergötland. 

I resten av näcksägnens utbredningsområde är det inte envigets utförande 
som är samstämmigt utan i stället uttrycket »spänna bälte». I det föregående 
har påvisats att detta uttryck tidigt använts i betydelsen strida eller 
tävla. Med denna innebörd kan uttrycket givetvis även passa i samband med 
näcksägnen. Men det förefaller som om uppgiftslämnarna härvidlag före-
ställt sig kraftmätningen med näcken som ett slags brottning, varvid spel-
mannen och näcken fattade tag i varandras bälten. 



40 Åsa Nyman 

Summary 
Å. Nyman: "Tighten the belt with Näcken". 
Stones are often heard in our folk tales about expert fidcllers who were taught 
to play by Näcken, the master player of the rapids and lakes. One way of 
learning was to "tighten the helt" (spänna bälte) with Näcken. This involved 
wrestling with knives, the two combatants bound together at the waist. A 
special girclle or rope was bound around the player and Näcken, or only the 
player, and it held them together, playing in a seated position. In either case 
the girdle had to be quickly broken by the student fiddler when they had 
finished playing, as Näcken would try to draw him down into the water. 

This motif does not occur frequently. It is known only in a small region 
which extends from the province of Halland in the south-west to Södermanland 
in the east. Notations have also been found on the Baltic island of Åland and 
from the north of Sweden. 

Apart from this unusual distribution of the motif, the actual term provokes 
interest. Are the origins of the legends possibly to be found in literature and 
art? Has such a single combat ever been fought in reality in this way? Two men 
fight, bound together chest-to-chest or back-to-back; they have a knife in their 
right hands, while the left hand holds the adversary's right wrist. 

Single combat in regulated forms did exist in the Nordic countries in olden 
times, as is testified in the old Icelandic sagas. The most well-known is the 
Icelandic "holmganga", or the Icelandic "glima" which is still preserved to the 
present day. 

The actual term "tighten the belt" can be found in seventeenth century 
literature. It then referred, however, to fighting and competitions in general. 

Further research is necessary. 
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Om ofärdsår under den gamla 
renkonstens tid 
Av Carl Johansson 

Den väderlekstyp som rådde i norra Sverige under år 1972 utmärktes av 
långvarig hetta och torka under sommaren med åtföljande svält och utmag-
ring av kalvar och större renar i renlanden på många håll. Motsvarande har 
inträffat i gångna tider. Här några exempel. 

1. 

Petrus Lwstadius berättar i inledningen till fortsättningen av sin Journa1,1  
att sommaren 1831 var exceptionellt het och torr. Det inträffade svält och 
död både bland fjäll- och skogsrenar. Ohyggliga skogsbränder rasade. 
Brandbevakning och brandpersonal fanns inte, utan elden fick härja obe-
hindrat bland skogsbestånden tills den självmant slocknade. Skogseldarna 
hade gått härjande fram över alla typer av barrskog, från de skarpa och 
torra ristyperna med den rika markvegetationen av renlavar, till de friska 
och fuktiga typerna med täta granbestånd rika på skägglavar. De senare 
utgjorde ett viktigt ersättningsfoder för renarna vid dåligt vinterbete, då 
marklavarna genom hård skarbildning av snön, var oåtkomliga för dem. I 
de täta granbestånden funno dessutom skogsrenarna på dagarna skydd mot 
solhettan. Genom dessa skogsbränder förstördes stora arealer renbetes-
marker för en lång följd av år framöver. LEestadius säger: »Det var rysligt 
att lefva en hel sommar i ett moln af rök, som till och med försvagade solens 
sken, och när hon närmade sig åt horisonten, alldeles förtog det. När ändtli-
gen detta moln afhöljde den eljest evigt grönskande skogen, så fick man se 
honom i den sorgliga gestalten af ett svart svedjeland med förtorkade stam-
mar.» Stora grupper av rensamer drabbades nu av svält och nöd. 

Solig och het väderlek på sommaren kalla samerna palko.2  Vid palko är 
vissa flygfän, särskilt hud- och svalgbroms, i rörelse, och de plåga renarna 

1  Petrus Laestadius: Fortsättning af Journalen öfver Missions-Resor i Lappmarken, 
Innefattande åren 1828-1832. Stockholm 1833, s. 5. 

2  Lulelapsk stavning användes här genomgående. 
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Bild 1. Från slutskedet av Ultevissamernas klövjeflyttningar genom Sarek i Jokk-
mokk. Flyttningen skedde under de ljusa sommarnätterna, då renarna voro fredade 
från renparasiternas anfall. Flyttning genom Kuopirvagge (kartbl. 13 St. Sjöfallet). 
Foto förf. 

som ge sig på flykt undan dem. För denna renarnas reaktion har samesprå-
ket ett särskilt uttryck, tjusse. För samerna gällde det att vara vaksamma. 
Detta var särskilt viktigt under den gamla renkonstens tid med långtgående 
domesticering av renen och med intensiv mjölkning av de samlade renhjor-
darna. Både renar och samer visste, att hud- och svalgbroms under pau-
serna mellan anfallen behövde vila. Men detta var möjligt endast där det 
fanns sandig och stenig mark närmast och runt den samlade renhjorden. De 
av solen uppvärmda stenarna och sanden gav de vilande flygfäna fortsatt 
flygförmåga vid förnyade anfall mot renarna. Var det däremot snö, is eller 
vatten närmast och runt om den samlade renhjorden hade hud- och svalg-
bromsen inga platser där de kunde vila sig vid pauserna mellan anfallen. Vid 
palko och tjusse sökte sig därför den samlade fjällrenhjorden snabbt undan 
hud- och svalgbromsens angrepp till någon snöfläck eller jökel. Fanns det 
inte några sådana på närmare håll, ilade den plågade hjorden till någon 
grund sjö i närheten, där djuren kunde stå upp till buken i vattnet. Var det 
sand- och stenbotten i den grunda sjön gick det bra, men bestod sjöbotten av 
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Bild 2. Renhjorden har ro på en jökel, sydsluttningen av Skarjatjåkko, vid palko och 
tjusse. I bakgrunden Alkatjåkko och Alkavagge. Foto förf. 

leuka — den samiska benämningen på jäslera — inträffade en katastrof. 
Renarna fastnade med sina klövar i jäsleran, och vid försöken att komma 
loss sjönko de bara djupare i den och voro därmed förlorade. Samerna kände 
till dessa sjöar med leuka och voro därför måna om, att vid inträffad palko 
och tjusse styra renhjorden bort från sådana sjöar. 

Skogsrenarna åter, funno skydd vid palko och tjusse i de täta granbestån-
den i skog av den friska och den fuktiga ristypen. I granarnas grenverk, som 
hänger ända ned till marken, fann kalvar och mindre renar skydd mot ren-
parasiternas anfall vid sommarhetta. Dessutom utgjorde granbestånden, 
med de på grenarna rikligen förekommande skägglavarna hängande till 
marken, ett viktigt ersättningsfoder för de svältande renarna, då markla-
varna var oåtkomliga för dem vid inträffad flen och skarbildning vintertid. 
I skogslandet fanns det sommartid inga snödrivor vid palko och tjusse. I 
avsaknad av snödrivornas och jöklarnas svalka tände man därför i skogs-
landet rökar i mjölkningshagarna, där renarna i rökslöjorna furmo skydd 
mot parasiternas anfall. Intressant var att skogsrenarna vid palko och tjusse 
under de tidiga morgontimmarna självmant sprungo till mjölkningshagen, 
i vetskap om att de i skydd av rökarna kunde få ro för de plågsamma flyg-
fäna. 
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Bild 3. Under tiden får familjerna ro och vila i dalen nedanför på den gamla mjölk-
ningsvallen Skarja, belägen på landtungan mellan Kuopirjokk och Smailajokk. Foto 
förf. 

Om renkatastrofer under somrar med långvarig hetta ha några äldre 
samer' berättat följande. 

I Mellanbyn eller Baste sameby i Gällivare socken levde under mitten av 
1800-talet en ren-husbonde med namnet Sjnaltjo. En sommar med lång-
varig hetta och torka vistades han med sin renhjord i sina sommarland, 
belägna på fjällen väst Sitasjaure. (Sv. Fjällkartan nr 2.) Han hade sin 
mjölkningsvall vid Kuoutelisjaure — kartans Forsvattnet. Då dottern vid 
palko och tjusse en tidig morgon höll på att köra den samlade renhjorden till 
mjölkningsvallen, rusade plötsligt renhjorden i panik undan hud- och svalg-
bromsarnas anfall ut i Kuoutelisjaures vatten strax ovanför forshuvudet för 
att simma över till en jökel på andra sidan av sjön. Forsen är belägen väst 
riksröse 254 och näst intill Svenska Turistföreningens båtlänning på leden 
Sitasjaure—Skjombotn. Vattenflödet i forshuvudet var för starkt, den 300 
djur stora renhjorden sögs av vattnet ut i den strida forsen och förolyckades 
i sin helhet. Sjnaltjo blev plötsligt helt utan renar och var därmed utfattig. 

1  Panna Ivarsson Jannok, 1890-1956, Harrå, Mellanbyns sameby, Gällivare. Mikael 
Tjuoiki, 1891-1952, Vuomak, Mellanbyns sameby, Gällivare, Erik Pavasson Skärpa, 
1877-1972, Ruokto, Sörkaitums sameby, Gällivare. 
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Bild 4. Anders-Anton-Norsa, 1881-1967, och makan Sara-Maria, född Stenberg, 
1876-1962, med dotterdottern vid sin skogssamiska kåta i Abraur. Norsa var stor 
vargjägare och skicklig skidslöjdare; makan Sara-Maria var skicklig jojkare och en 
finstämd samisk kulturpersonlighet. Foto förf. 

Det berättas att efter denna katstrof far och dotter höll på att förlora för-
ståndet. En norsk bonde hjälpte dock den olycksdrabbade familjen att 
flytta med sitt bohag till Balangen vid Ofotfjorden, där Sjnaltjo i en stuga 
framlevde resten av sitt liv. Efter denna händelse kalla samerna nu nämnda 
fors för Sjnaltjo Kårtje — Sjnaltjos fors. 

I Avvakko by i norra Gällivare socken (kartbl. 15 Gällivare) har följande 
händelse berättats i flera släktled och därigenom bevarats till våra dagar?. 
Under en sommar med långvarig hetta och torka hade den siste renskogs-
samen i Avv-vakko förlorat sin lilla skogsrenhj ord vid palko och tjusse i en 
liten tjärn med leuka — jäslera. Tjärnen ifråga är belägen syd och intill 
kartans Avvakkojärvi. Renhjorden hade råkat i panik vid anfall av hud-
och svalgbromsar, flytt ut i tjärnen och fastnat med sina klövar i jäsleran. 

1  Erik Dagbro, 1890-1960, Auvvakko, Gällivare. 
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Bild 5. Erik Dagbro blickar ut över tomtningarna av äldsta delen av Auvvakko by, 
i äldre handlingar kallad Kieppov-uoma. Bortanför de två ladorna å bilden, tomtningar 
gjorda av den första bebyggaren, sedan denne förlorat sin renhjord på Piete-saiva. 
Han måste då föra en fast tillvaro med jakt och fiske som de enda näringarna. I mitten 
till vänster, innersta, nordliga delen av sjön Auvvakkojärvi. I bakgrunden Kieppo — 
duottar — kart. Auvvakkotunturi. Skåran i berget, synlig ovanför ladorna på bilden, 
Kieppokårso eller Karjilkårso, där enligt sägnen samerna genom list fordomdags till-
intetgjort ett karelskt rövarfölje — kartbl. 15 Gällivare. Foto förf. 

Renvaktarna hade gjort fruktlösa försök att rädda renarna från en säker död 
men måste ge upp då de själva vid räddningsförsöken höllo på att fastna i 
leran. Auvvakkosamens renhjord gick förlorad, och när tjärnen frös på 
hösten, stack på ett kusligt sätt de döda djurens hornkronor upp över isen. 
Sedan dess har denna tjärn fått namnet Piede-saiva på grund av att den 
förolyckade renhjorden i sommarhettan och under försöken att komma 
undan renparasiternas anfall hade drabbats av biedalam, dvs. i sommar-
hettan liksom »tappat förståndet» och i panik rusat ut i tjärnen och där gått 
förlorad. Efter denna händelse och utan renhjord måste sedan Av-vvakko-
samen livnära sig enbart på jakt och fiske. Han var grundaren av Avvvakko 
by, tillade min sagesman. 

Här må tilläggas att nuvarande Gällivare kommuns nedanför odlings-
gränsen belägna östra del av gammalt har kallats Vuolle-sita till skillnad 
från Padje-siita eller Kaitum, den ovan odlingsgränsen belägna kommun-
delen. Denna östra del av kommunen utgjorde norra delen av den gamla 
Sj oksj oks skogssameby. 
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En sommar med långvarig hetta i mitten av 1800-talet hade en sita 
Könkämäsamer sina renar på bete i Troms på Lyngenhalvön (samiska Iddu-
njarkka) norr Lyngseidet (Kart over Norge utgitt 1956). I ett obevakat 
ögonblick hade en mindre renhjord vid palko och tjusse rusat ut i en tjärn 
med leuka, detta i avsaknad av en jökel i närheten. Hela renflocken fastnade 
i tjärnens jäslera. Efter ett par veckors sökande hittades flocken till slut av 
renvaktarna. Stumma av förtvivlan sågo de, att upp ur vattnet i tjärnen 
stack de döda djurens hornkronor, spökligt avtecknande sig mot bakgrunden 
av de omkringliggande fjällsluttningarnas sommargrönska? 

Det var mikaelsmässhelg på Arjeplogs kyrkplats 1888.2  I stora skaror hade 
samer och bofasta från visten, byar och enstaka gårdar kommit på kyrkhelg, 
ömsom gående efter stigarna, ömsom roende med båtar efter sjöarna till 
»Plassen», dvs. kyrkplatsen, för att fira helg och samtidigt förse sig med väl-
behövliga varor, som skulle räcka i två månader under förf allstiden fram till 
Andersmässhelgen, första advent. Några år tidigare hade socknens två 
första stationära affärer etablerats på kyrkplatsen, Jonas Edholms och Eric 
Westermarks diversehandlar. Tidigare fick man varor vid byteshandel 
under februarimarknaden, då affärsmän från Piteå och Skellefteå kom upp 
med varor. Dessemellan fick sockenborna själva vid behov hämta sina för-
nödenheter med häst, eller med ren i snöföre, från dessa kuststäder. 

Dagarna före mikaelsmässhelgen hade det blåst en kall nord- och nord-
ostvind med regn och snöslask, som på mikaelilördagen övergick till full 
snöstorm. Blöt, tung snö vräkte ned i stora mängder. När folket denna 
lördag gick på morgonbönen, stod snön upp till vristerna, och vid tiden för 
aftonsången samma dag vadade mässfolket till knäna genom blötsnön till 
kyrkan. Församlingsvården och skolväsendet leddes då med fast hand av 

i Gustav Anund Nilsson Valkeapää, 1877-1964, Könkämä sameby, Karesuando. 
2  Abraham Johansson, Vuonatjviken, Arjeplog, 1862-1942. Han var same, född i 

Tållådal, Beiaren i Norge, men härstammade från Sorsele, Västerbotten. Johansson 
arbetade som rendräng 1883-1884 hos rensamen Anders Larsson, Artnapuouts lapp-
skatteland norra sidan Hornavans vatten. Därefter tjänstgjorde han som lappkateket 
(resande lärare för samebarn) under kyrkoherde M. Th. Berlins ledning. Johansson hade 
då ett eget kyrkbyhärbre, bland övriga sådana på kyrkplatsen (bild 6). Mikaelsmässan 
1888 var Johansson med som helgfirare bland övriga kyrkfarare i Arjeplog. Han var 
också med vid kyrkfararnas hemresa till Piteälvdalen denna mikaelsmässa, eftersom 
han hade skola dessa veckor vid Ringgo skogssameviste vid Bårgåjaur (kartbl. 27 
Arjeplog). — Från denna tid satt han som nämndeman vid häradsrätten i Arjeplog till 
sin död. Johansson anlade Vuonatjvikens fjällägenhet vid Rebnisjaure, och med sin 
maka Anna-Brita, f. Gunnare, 1872-1952 drev han även renskötsel vid sidan av fjällä-
genhets-bruket. På 1920-talet tjänstgjorde Johansson som tillsynsman vid lappväsen-
det i Norrbottens län. 
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Bild 6. Arjeplogs kyrkplats vid tiden för denna berättelse i kap. II. I mitten till höger, 
inre delen av Skeppsviken — sam. Halcgraluokta. Därefter närmast till vänster, de 
samiska kyrkbyhärbrena, och något ovan, de bofastas kyrkbystugor och häststallar 
samt bostadshus för de stationärt boende på kyrkplatsen. I bakgrunden: Mitt på bilden 
till vänster, den öhrlingska 1700-talskyrkan med den låga, fristående klockstapeln; 
höger därom, kyrkoherdegården, färdigbyggd och invigd mikaelihelgen 1872. 

kyrkoherde Magnus Theodor Berlin. Vid högmässotid på söndagen fick kyrk-
folket ta sig fram genom 5 kvarter — ca 74 cm — djup snö efter vägen till 
helgedomen. Samma dags afton mojnade vädret och himlen klarnade från 
nordväst. Natten blev stjärnklar och kall; vintern hade kommit för att 
stanna. På måndagen hade mässfolket all möda att gräva fram alla sina 
översnöade roddbåtar vid båtlänningarna kring Skeppsvikens stränder och 
på Kyrkholmen. Skeppsviken var täckt av halvfrusen snösörja, och kyrk-
fararna hade all möda att släpa fram sina båtar till öppet vatten på Horn-
avan. Efter ovädret var endast de stora sjöarna öppna, småsjöar och tjärnar 
voro däremot täckta av halvfrusen snösörja som varken bar eller brast. 

För de kyrkfarare, som hade att färdas med sina roddbåtar efter de stora 
sjöarna gick hemfärden bra; för dem som måste fara landvägen efter sti-
garna gick hemfärden sämre. Besvärligast var det för de sockenbor som hade 
sina hem efter Piteälvens dalgång; deras färdväg gick i vinkel mot vatten-
dragen över tvärland. Vid den vägen lågo de mindre sjöarna Sjuka- och 
Galtisjaure, Smedka- och Båtsajaure, Mattaure och Gallajaure (kartbl. 27 
4 — 772568 Sv. Landsmål 1976 
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Arjeplog). Alla dessa mindre sjöar voro täckta av tjock snösörja och helt ofar-
bara. Förbi sjöarna, med kvinnorna i kön, pulsade nu männen i täten med 
sina tunga bördor genom den tunga snön. Nybyggarkvinnorna gingo då 
klädda i långa kjolar sydda av hemvävt tyg. Under vandringen blevo kjo-
larna blöta och fröso kring benen till ringar av ispansar. I det tunga föret tog 
hemfärden flera dagar. Nätterna tillbragte man ute i det fria runt stora 
stockeldar. För de kyrkfarande samerna gick hemfärden bättre; många av 
dem hade nämligen under vårflyttningen till fjällen lämnat kvar skarski-
dorna i sina kyrkhärbren på »Plassen». Nu kom dessa skidor väl till pass vid 
hemfärden från mikaelsmässan. 

Renarna sköttes på den tiden enligt »den gamla renkonsten». Året runt 
bevakade varje familj eller släktgrupp sina hjordar, skilt från andra. Endast 
under renens brunsttid på hösten och tiden mellan kalvningens slut på 
våren och början av myggtiden, ca 1-2 veckor, släpptes hjordarna utan be-
vakning en kortare tid att beta för sig själva. 

När de helgfirande samerna kommo till sina visten, var det full skare och 
så blev det hela vintern. Blötsnön hade frusit fast i barrträdens grenar och 
gjorde hänglavarna oåtkomliga för renarna. Lika illa var det med markla-
varna, som täcktes av ett ispansar. När renarna var utan bevakning under 
brunsten, spredo de sig såsom agnar för vinden på den hårda skaren i ter-
rängen sökande efter föda. De enskilda renflockarna blandades samman, de 
olika samebyarnas renhjordar likaså. På den hårda snön österut i skogarna 
spredo sig hjordarna och blandades samman med skogsrenarna i öster. Ge-
mensamhetshjordarna blandades också med renhjordarna från den när-
maste grannsamebyn norrut i Jokkmokk och med hjordarna från den när-
maste samebyn i Västerbotten i söder. Endast i ett smalt bälte av barrsko-
garna närmast Bottenviken var snön av mindre tjocklek, och isen tinade där 
så småningom bort från trädens grenar. I detta smala barrskogsbälte nära 
kusten livnärde sig en mindre del av dessa gemensamhetshjordar över vin-
tern och kunde så undgå svältdöden. En del av de sammanblandade fjäll-
renhjordarna sökte sig upp till högfjällen nära norska gränsen, men där voro 
marklavarna lika oåtkomliga för de svältande djuren som i skogarna. Djuren 
sökte sig då upp till skrevor och bergsavsatser i sökandet efter skorplavar på 
stenarna och förolyckades ofta genom ras i bergsstupen. Dessutom härjade 
denna vinter flera vargflockar bland renarna. Några smärre renhjordar 
drevos på flykt utför bergsstupen. 

Anna-Brita Johansson, f. Gunnare, berättade följande. Denna katastrof-
vinter hade hennes far, Per Andersson Gunnare från Svaipafjället på södra 
sidan Laisälven i Arjeplog, fått sina renar sammanblandade med bl. a. Erik 
Larssons renar från Grans sameby i Sorsele. Den sammanblandade hjorden 
betade på gränsfjällen mot Sorsele socken i söder och riksgränsfjällen mot 
Norge i väster. En stor flock på 12 vargar härjade bland de svältande re-
narna. En natt i snöstorm hade varghopen drivit en renflock på drygt 300 
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Bild 7. På Rotgärdsviken vid Arjeplogs tätort 3 maj 1930. Per Lars Fjällman, f. 1879, 
och makan Maria, född Bark, från Svaipa — f. 1889, på flyttning med renhjord och 
raj der från vinterbeteslanden i öster till höst- och vårvistet i Tjallas på Rasjvärta. 
Mellan makarna och bakom hunden, Anna-Brita Johansson, född Gunnare, maka till 
Abraham Johansson (not 2). Dragdjuren äro selade med trälokor och magloka, på 
vilken sistnämnda dragremmen vuottaraipe var fäst. Trälokorna hade i Arjeplog sexton 
år tidigare avlöst de gamla skinnlokorna — sam. käsas. Seden med trä- och magloka 
kom från Finland och förmedlades genom kontakter på Kengismarlmaderna i Paj ala 
socken, detta under senare hälften av 1800-talet. Foto förf. 

djur utför det nordliga stupet av Tsangatjåkko mot Vuortnajaurre (kartans 
Tjangatjåkko och Vuortnajaure, kartbl. Nö 25 Nasafjäll) där samtliga djur 
lemlästats till döds i stenskravlet nere i det tvärbranta stupet. När vädret 
mojnat funno renägarna till sin förtvivlan samtliga djur söndersargade och 
döda vid foten av bergsstupet längs Vuortnajaures södra strand. 

Till jämförelse må nämnas, att i juli 1975 Svaipa sameby i södra Arjeplog 
hade haft renhjorden samlad till kalvmärkning i denna trakt. Några dagar 
därefter funno renvaktarna omkring 300 renar liggande svårt sargade under 
samma bergsstup på södra stranden av Vuortnajaure; de djur som ännu 
levde måste avlivas. Man misstänkte då, att rovdjur jagat denna renflock 
utför stupet strax efter kalvmärkningen. En vecka därefter hade några 
turister sett en flock vargar, troligen en årskull, på riksgränsfjällen söder 
om Kraddisvägen. Som bekant är vargen numera fridlyst av Sveriges riks-
dag. 

Då Abraham Johansson i sin tjänst som lapptillsyningsman i juli 1929 var 
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Bild 8. Njöngerjaurre med Nåste i bakgrunden sett mot väster — kartblad Tjålmejaure 
och Nåste, NV 19 Staika. Här drev under snöstorm en hop på 14 vargar vårvintern 
1913 en flock på 400 renar utför Nåstepakte till västra stranden av Njöngerjaurre; 
samtliga renar sargades till döds. Foto förf. juli 1929. 

på vandring över fjällen mot Mavas sameläger i nordvästra Arjeplog, hade 
han och förf. en kaffepaus på östra stranden av Njöngerjaurre mittför östra 
stupet av fjället Näste (kartans Tjålmejaure och Nåste, NV 19 Staika, se 
bild 8). Vid kaffeelden berättade den minnesgode Abraham följande. Som-
maren 1912 hade varit mycket varm i Arjeplog med långa perioder av palko 
och tjusse. Nästan alla årskalvar dogo och på sensommaren även en del 
äldre renar. Vintern därpå inträffade redan vid jultiden tsevve, då snön är 
seg och hård och därför bär renarna på den tjocka snömassan i skogarna. 
Fjällsamerna inom Arjeplog fick under helgen vända åter med renhjordarna 
mot fjällen, där det lyckligtvis var bättre renbete än under katastrof vintern 
1888/89. Sex samefamiljer hade vårvintern 1913 sin gemensamma hjord på 
bete på högfjällsområdet Arfo (kartbl. SV 19 Staika) där det var gott ren-
bete. Olyckligtvis härjade en flock på 14 vargar bland renarna. Under en 
snöstorm, som varade i flera dagar, då renvaktarna ej kunde fullgöra sitt 
bevakningsarbete på högfjället, hade varghopen drivit en renflock på 400 
djur från väster mot det långsluttande Nåstefjället upp på dess högsta punkt 
och vidare utför det tvärbranta stupet ned mot Njöngerjaurre. Sedan stor-
men bedarrat återfann renvaktarna de saknade djuren liggande döda och 
svårt lemlästade i högar under Nåstefjällets stup på västra stranden av 
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Bild 9. Familjemedlemmarna i »Stuor sitta» — den stora rensitan; bilden tagen tro-
ligen 1904 utanför den vinterbonade tältkåtan i vinterbeteslandet i barrskogsom-
rådet. Från vänster: Lars Bengtsson, 1848-1924. Gossen till höger, sonen Anders 
Larsson Bengtsson, 1899-1968. Därefter till höger, makan Margreta, född Snuonk, 
1865-1957. Till höger, den andra husbonden i »Stuor sitta», Per Persson Roung, 1840-
1924, och makan Lotta, född Enarsson från Arvas, 1842-1911. De nyttjade som betes-
marker för sin renhjord Mavas- och Balvandsområdet, på båda sidor av riksgränsen 
vid Piteälvens källor, som vår-, sommar- och höstland; i gamla handlingar kallades 
området för Norrvästerbyn, av samerna »De stora renhjordarnas land». Vid tiden då 
denna bild togs vore de stora renägare, därav namnet »Stuor sitta». De hade snabbt 
repat sig efter renkatastrofvintern 1888/89. 

Njöngerjaurre. — Efter denna dystra minnesbild vid kaffeelden fortsatte vi 
till samelägret vid Mavasjaurre. 

När det blev barmark våren 1889 kunde samerna inom Arjeplog inventera 
sitt reninnehav. Endast de större ren-husbönderna inom Arjeplogs socken 
hade kvar såpass många livrenar att de kunde fortsätta med sin näring. De 
mindre renägarna inom socknen hade däremot helt blivit utan renar, och för 
dem återstod inget annat än att slå sig ned vid någon fiskesjö i sitt gamla 
lappskatteland och försöka livnära sig och sin familj med fiske och fågeljakt. 
Lappskattelandsinnehavaren hade immisionshandling fastställd för sig av 
häradsrätten, men det visade sig att dessa immisionshandlingar slutat gälla 
vid tillkomsten av vår första renbeteslag år 1886. Från nu nämnda nödvin-
ter för rennäringen härstamma många av de fasta samiska bosättningarna 
inom Arjeplogs socken. Så kallad sockenhjälp hade börjat tillämpas för 
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nödställda människor inom kommunen. Det skedde visserligen i mycket 
blygsam skala, men den höll dock bort svältdöden för de nödlidande. Dess-
utom fick man nu genom byteshandel de nödvändigaste varorna på kyrk-
platsen efter tillkomsten av de båda stationära diverseaffärerna där. 

Efter tidigare ofärdsår för rennäringen hade det varit värre. De som då 
blevo utan renar, hade att välja mellan att emigrera till Norge eller att bege 
sig på tiggarfärd till bygderna vid Bottniska viken. Varom inte var det bara 
att invänta en kvalfull svältdöd. I sitt traditionsmaterial har artikelförfat-
taren anteckningar beträffande det sistnämnda nödalternativet. De kraft-
lösa, utarmade människorna halstrade vid öppen eld skinnstycken av gamla 
nötta renhudar och åto dessa för att därigenom försöka uppehålla livslågan 
så länge som möjligt. En stor procent av befolkningen i de innersta fjord-
bottnarna i Nordland och Sör-Troms i Norge äro ättlingar av utarmade 
samer, som emigrerat undan svältdöden i Sverige under sådana katastrofår 
för rennäringen under 1700-talet och förra hälften av 1800-talet. 

Om sådana ofärdsår säger Laestadius:1  »T juocke (flen) är, med ett ord, den 
största olycka, som lappen känner. Mången rik lapp blir på ett enda flenår 
(tjuocke-jape) alldeles utfattig. Bland olyckor för svenskar kan intet annat 
härmed jämföras än vådeld för den, vars hela egendom består i ett hus. 
Folkmängden i en lappförsamling kan genom tjuocke på ett enda år minska 
med 1/4. De som förlorat all sin egendom, begiva sig till Norge eller nedåt 
landet att tigga.» 

I kyrkoherdarnas ämbetsberättelser kan man läsa om tidigare olycksår 
för rennäringen. Sålunda nämner kyrkoherde Nils Sundelin d. ä.2  att det 
vintern 1785/86 i Pite lappmark var ett sådant år som de ovan relaterade. 
Sonen-efterföljaren i tjänsten Nils Sundelin d. y. nämner ett liknande år, 
1812. 

Filip Hultblad säger i sitt kulturgeografiska arbete om Jokkmokk,» att vid 
inträffade katastrofår för renskötseln, då reninnehavet tagit slut, bygden i 
kustlandet för skogslapparna var »landsbygden», det naturliga reträttom-
rådet, liksom Norge var för fjällapparna. 

Kyrkoherde Johan Björkman II i Gällivare skriver till gruvkarlen 
Robsahm4  i ett brev den 3 dec. 1818: »Lapparna hafva haft svåra olyckor för 
sina hjordar. Många af dem äro nu fattiga. Sockjocks by har nästan gått ut. 
Nybyggarna hafva förökats något; endast fågelfångsten, som dessa år varit 
ganska förmånlig, understöder deras tarfliga lefnad.» 

i Petrus Lxstadius: Journal för Första året av hans tjänstgöring såsom missionär i 
Lappmarken, Första delen, nytryck Stockholm 1928, s. 140-141. 

2  Erik Nordberg: Arjeplogs Lappskola, Stockholm 1955, s. 140. 
Filip Hultblad: övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken. 

Stockholm 1988, s. 120. 
4  Jöran Grapenson: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia. Göteborg 

1942, s. 92. 
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Anta Pirak säger i sin bok En Nomad och Hans Liv (Uppsala 1933, 
s. 76): »Efter gamla människors berättelse skall det ha varit ett hårt flenår 
i denna socken, och många lappar blevo utan renar. Största delen for till 
Norge från Ultevis och den trakten. De hade hört, att det skulle finnas 
givmildare bofast befolkning i Norge och att man där fick fisk hela året om 
vid isfri havsstrand. Till Tysfj orden skola de flesta ha farit, och från södra 
delen av denna socken skola också lappar, som blivit fattiga, ha flyttat in 
i Norge.» 

I sin uppsats Sjöfinnene i Nordland (Tromsö Museums Årshefter, Vol. 51, 
1929, nr. 1) skriver J. Qvigstad (s. 27 och 34) rätt utförligt om bofasta 
samer vid norska kusten på 1700-talet som voro avkomlingar av katastrof-
drabbade fjällsamer från svenska sidan. De hade räddat livet genom att bli 
fiskare i Norge. Även till utseendet skilde de sig från de inhemska »sjö-
finnene», vilka talade en säregen lapsk dialekt som av de andra lapparna 
kallades »finnagiella». (Se vidare Qvigstad, även i bilagorna 1 och 2.) 

Sådana katastrofår som under 1700-talet medförde skogssamernas vand-
ringar till kusttrakterna behandlas också av Albert Nordberg i hans arbete 
om Luleå sockens historia:' »Biskop Olof Kiörning berättade för prästerna 
vid prästmötet i Piteå stad den 5-7 mars 1764, huru han under sin lapp-
marksresa på vägen stött på tvenne »Lapplik», vilka av hunger och elände 
på vägen uppgivits.» Han manade prästerskapet, att de skulle uppmuntra 
sina åhörare till kristligt medlidande och hjälpsamhet emot detta usla 
folket, som genom den i flera år i Lappmarken gångbara rensjukan blivit 
bragta till yttersta fattigdom, så att det nu vore detsamma att driva dem 
till Lappmarken som att avhända dem livet. Några lappar skulle också ha 
sagt, då man uppmanat dem att förfoga sig ifrån »Landsbygden»: »Driv oss 
icke att svälta ihjäl! Tag hellre livet av oss!» 

En vinter i slutet av 1880-talet drabbades även de norra delarna av Norr-
bottens län av sådana för rennäringen ödesdigra väderleksförhållanden. 

Varutransporter och handelsfärder skedde ännu vid denna tid på samma 
sätt som tidigare varit vanligt ifråga om de stora vintermarknaderna i 
Kengis (samiska Geutnjas) och Matarengi i Tornedalen i Sverige och i 
Skibotn (samiska Euko) vid Lyngenfjorden i Norge. I Skibotn var det 
marknad i början av november, i slutet av januari och omkring Marie Be-
bådelsedag i mars. I Kengis och Matarengi inföllo marknaderna före jul och 
under vårvintern. Man såg dock till att de sistnämnda ej sammanföllo med 
marknaderna i Skibotn. 

1  Albert Nordberg: En gammal Norrbottensbygd. Anteckningar till Luleå sockens 
historia. Första delen, Luleå 1965, s. 85. 
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Renen var det enda transportdjuret vid marknadsfärderna mellan de 
nämnda platserna. Från Skibotn fraktade man torsk och sej, både i torkad 
och färsk form, saltad havsabborre, salt och färsk sill, mjöl, ranor, något 
hampa och lingarn m. m. till Kengis och Matarengi. I motsatt riktning, till 
Skibotn, hade man som bytesvaror smör, tjäder och ripa, fågeldun, stekar, 
rygg och »fitta» (bog, sida och stek sammanhängande, av ren), renhudar och 
renbällingar samt dessutom lin och hampa, som kommit från de sydligare 
delarna av landet. Kopparkittlar och kopparkaffepannor var även en åtrådd 
bytesvara. Från Kengis gick färdvägen uppefter Muonioälvens dalgång. En 
annan viktig vinterhandelsväg ledde från Kengis mot Skibotn över Parka-
lombolo (sam. Junkka) Viikusjärvi, Paljas- och Jukujärvi, över nuvarande 
byarna Idivuoma och Närvä, och så möttes de två färdevägarna i det sägen-
omspunna Markkina med sin gamla, vresiga offertall, där Lätesäno och 
Könkämä älvar i sitt nedre lopp tillsammans bilda Muonio älv. Färdevägen 
för vinterhandeln gick uppefter Könkämäälven över Kummavuopio, 
Kilpisjärvi och så in i Norge över Galggojavre genom Passevuopme-
Helligskogen, vidare nedför en tvärdal (Aksjogäikum) till Skibotnelvas dal-
gång, och längs denna till Skibotn. Aksjogäikum var särskilt fruktad för sina 
svåra passager när man for till och från Skibotn. 

Mina numera avlidna sagesmän' ha livfullt berättat om rajdhandelsfärder 
med ren, som de själva varit med om. Där varurajderna gjorde nattuppehåll 
vid denna vintertransportled skulle det finnas goda lavbeten, oclisnön måste 
vara sådan att dragdjuren kunde gräva sig igenom ned till marken och beta 
renlaven. Det var överenskommet att markerna närmast denna led inte fick 
avbetas vintertid av samlade renhjordar. För kortare uppehåll, vid kaffe-
och matraster under dagen, hade rajdförarna med sig torkat björklöv och 
vattenfräken (finska kortteikko, sam. gordek, oassji) från sommaren och 
frusna klimpar renlav, uppsamlade under hösten, såsom föda åt dragre-
narna. Det viktigaste var dock att det fanns gott vinterbete på goda ren-
lavsmarker under uppehållen. Inträffade flenvinter, med marklaven oåt-
komlig för dragdjuren, orkade inte härkarna dra sina lass, och då blev det 
katastrof för rajdförarna. 

Tidigt på hösten ifrågavarande år inträffade i dessa trakter ett ymnigt 
snöfall med blöt snö i stora mängder, som frös till skare på den °frusna 
marken. Fjällen i hela Troms inland i Norge blev täckta av denna skare. 

Några svenska rensamefamiljer, som den tiden hade sina sommarland på 
öar vid den norska kusten, överraskades av den tidiga vintern med skarbild-
ning. En familj hade Johan Gunnare från Närve hjälpt att komma över riks-
gränsen till Sverige; rensamen hade förlorat alla sina dragdjur. Gunnare hade 
då kommit från novembermarknaden i Skibotn till Kummavuopio fjäll-
stuga. För honom själv gick det inte bättre; han hade vid framkomsten till 

1  Särskilt Johan Henrik Johansson Gunnare, 1855-1945, Närvä by, Karesuando. 
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Bild 10. Vid gott renbete på vintern beta draghärkarna obehindrat fastän de äro 
påselade; detta under förutsättning, att det finns bra med renlav på marken under 
det torra och lösa snötäcket. Bilden tagen 1958 vid norra sidan Kierkkejaure på Nord-
kalotten, på gränsen Finland—Norge. Maglokan av trä och dragremmen vuottaraipe 
har utbytts med skaklar, den senaste utvecklingsfasen i renseldonen, jämför bild 7. 

fjällstugan inga dragdjur kvar. Det var skare och isbildning över hela fjäll-
området, och dragdjuren kommo inte åt marklavarna. Från Skibotn hade 
Gunnare startat med sju härkar förspända för var sitt varulass. Under färden 
till Kummavuopio hade den ena efter den andra stupat framför sina lass av 
utmattning och brist på föda; den sista stupade strax intill fjällstugan. 
Varuackjorna med de döda dragdjuren blevo kvar efter rajdvägen. 

Under sommaren hade de bofasta sina tamhärkar i vård hos fjällsamerna. 
Vid samernas förbiflyttning mot öster på höstarna togo de bofasta själva 
sina dragdjur ur renhjorden för vård över vintern. Det var med dessa tam-
härkar de bofasta fraktade produkter till avsalu, såsom nyttovilt och fisk. 
Med sådana naturaprodukter bedrevo de byteshandel vid marknaderna i 
Skibotn, Kengis och Matarengi, där de erhöll andra varor som de behövde i 
sina hem. Under den nu nämnda nödvintern med skare och flen stupade 
genom svält massor av draghärkar framför sina lass efter handelsvägen 
mellan Skibotn och Kengis. Mina sagesmän berättade att Sopperobygden då 
förlorade 300 av sina draghärkar genom svält. På sommaren lågo kadaver av 
stupade dragdjur längs hela denna handelsväg. I flera år syntes de vitnande 
skeletten, vittnande om gångna o-år för renskötseln. Stor varubrist uppstod. 
Renhjordarna decimerades oroväckande. 
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Sedan rennäringen i dessa trakter åter repat sig genom bättre betesvint-
rar, och sedan engelsmännen byggt järnvägen färdig för trafik mellan Luleå 
och Gällivare i slutet av 1880-talet, blev det lättare att få varor från Gälli-
vare. Varutransporterna med ren omdirigerades nu till Gällivare. Markna-
derna i Skibotn, Kengis och Matarengi lockade inte mera och upphörde 
så småningom. Sedan järnvägen kommit till Kiruna, hämtade Soppero-
bygden ännu på 1920-talet varor med härkar över Sekkujoki och Jukkas-
järvi från Kiruna. Den maskinella vintervägplogningen, och därmed infö-
randet av busstrafik till Karesuando på 1930-talet, gjorde definitivt slut på 
varutransporterna med ren.' 

IV. 
De svåra vintrarna för renbetet i mitten på 1930-talet ha många gamla 

i friskt minne. Särskilt hårt drabbades samebyarna, från Talma i Kiruna 
storkommun i norr till Sörkaitums sameby i Gällivare kommun i söder. 
Inom detta område svulto två tredjedelar av renstammen ihjäl i brist på 
bete. I Norrkaitums sameby, den renrikaste av de nu nämnda, decimerades 
renstammen från sjuttontusen till knappa femtusen djur. Vintern 1934/35 
var särskilt hård. Snötäcket var av ovanlig tjocklek och av seg och fast kon-
sistens, av samerna kallad tsevve. Dessutom var snön nästan hela vintern 
fastfrusen på trädens grenar, och granbeståndens hänglavar därför oåtkom-
liga för renarna. Våren 1935 var dessutom mycket sen och kall. Ännu den 
25 maj denna vår var det »snöhelt», med skare utan barfläckar efter fjäll-
dalarna. 

Våren 1935 hade författaren sommarskola i Tjuonajokks viste vid 
Vuolep Kaitumjaure i Gällivarefjällen. Skolarbetet började redan den 
första maj. På ort och ställe kunde jag därför följa vårens förlopp i en av 
fjälldalarna i det här aktuella området. Den 25 maj åkte jag skidor efter 
skolans slut ned längs selen på Kaitumälven till Täuna viste vid Lietek-
savon (kartbl. 8 Kebnekaisse, 9 Kaalasluspa). Markerna voro »snöhela». 
Endast någon enstaka vindexponerad barmarksfläck syntes vid älvbrinken. 
En kull sångsvanar lyfte från en vak vid Kaitumälvens utlopp i ett av 
selen, först nu var sångsvanarna på vårflyttning till sina häckningsplatser. 
På Taivikselet mötte jag framlidne Jon Eriksson Pittsa på flyttning med sin 
renrajd till vistet i Tjuonajokk. Han drog själv den främsta kälken i rajden, 
och på kälken låg hans ledarhärk kraftlös. Han hoppades kunna föra härken 
levande till någon barfläck med livgivande renlav högre upp efter älvbrin-
ken. Då Pittsa kom med sin rajd till den första lilla barfläcken vid älvstran-
den, drog han kälken med ledarhärken dit i hopp om att finna renlav för 
sitt svältande dragdjur. Det var dock endast ett ställe som var illa utsatt 

1  Carl Johansson: Fjällbygdens människor berättar. Tornedaliea 18. 1975, s. 82-85. 
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Bild 11. Jon Eriksson Pittsa, 1881-1950, Tjuonajoldz, Norrkaitums sameby, Gällivare. 
Bilden tagen 1948, då rennäringen inom Gällivare kommun repat sig efter renkatastrof-
vintern 1934/35. Pittsa har det samiska snö- och regnskyddet — sam. njalmelahta 
eller lukka — över axlarna, och sina renbällingshandskar — sam. kista — hängande 
framför bröstet. 

för vinden, med sand och några förtorkade kvistar av kråkbärsris. Härken 
dog där av svält, och jag såg huru oförmärkt en tår trillade ned från den 
gamles fårade kind; en rensame skiljs inte så lätt från sitt bästa dragdjur, sin 
ledarren. Längre ned efter älven mötte jag ytterligare ett par familjer på 
flyttning. I den ena rajden var det en familj med småbarn; i den rajden drog 
husfar själv kälken med småbarnen. Mången dragren hade stupat av utmatt-
ning längre ned efter flyttningsvägen. Åtskilliga familjer måste stanna vid 
järnvägen i brist på dragare. Ännu vid midsommar åkte jag skidor efter 
Kirkafjällets östra utlöpare (kartbl. 9 Kaalasluspa) vid besök i Gällivare 
under en veckas lov från skolarbetet. 

En allmän oro hade gripit renägarna däruppe efter denna katastrofvinter. 
Man misstrodde rennäringens möjligheter att repa sig efter motgångarna. 
Två ren-husbönder, en från vardera Norrkaitums och Mellanbyns samebyar, 
undersökte sommaren 1935 renbetesmarkerna i fjällområdena mellan Salten-
och Ranenfjordarna i Nordlands fylke i Norge. De tänkte söka tillstånd att 
få flytta dit med de renar som överlevt den svåra vintern. De funno dock att 
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Bild 12. På Talmafjällen vid norra sidan av Tometräsk i augusti 1946. Ordnings-
mannen Olof Thuuri blickar ut över sin samebys renbetesmarker. Foto förf. 

området saknade goda vinterbetesland, varför tanken på emigration till 
Norge fick förfalla. 

På färd över Talmafjällen norr om Torneträsk sommaren 1946 tog jag och 
min följeslagare en vilopaus på trädgränsen vid Vakkejokk. Där stod ännu 
kvar kåtaställningen till en lavvo, en renvakttältkåta, från våren 1935. Vid 
aranelden i denna lavvo berättade min följeslagare,' hade han och hans 
arbetskamrat våren 1935 rådplägat om sin framtid, sedan de sett hur för-
ödande katastrofvintern 1934/35 farit fram med deras reninnehav i Talma 
sameby. Med de renar som överlevt vintern och som de nu hade samlade på 
fjället kunde de inte livnära sig. Skulle de övergå till arbete vid järnvägen 
eller vid gruvorna i Kiruna, frågade de sig, eller skulle de fortsätta med ren-
skötaryrket med det fåtal renar de hade kvar? Frågan var svår. Fästa som 
de voro vid sina fäders näring och sina marker beslöto de att följa det senare 
alternativet. Lyckligtvis kom en följd av goda renbetesår, och renstammen 
inom samebyn ökade. Min följeslagare var då, 1946, ordningsman i samebyn 
och har nu efterträtts i yrket av sin arbetskamrat från samtalet vid aran- 

i Olof Thuuri, f. 1907, Laimoluokta sameviste, Talma sameby, Kiruna kommun. 
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Bild 13. Vid Kamasavon fasta sameviste vid Kaitumälven i Gällivare 1945. Efter ren-
katastrofvintern 1934/35 slogo sig en del samer ned, sedan reninnehavet tagit slut, vid 
någon fiskesjö inom sina gamla renland och livnärde sig med fiske, jakt och lite krea-
tursskötsel samt sameslöjd. Som dragdjur under vintern hade de en eller ett par härkar 
vid sina fasta visten. Foto förf. 

elden våren 1935 i nyssnämnda lavvo. Båda två äro mycket kloka represen-
tanter för samerna och goda yrkesutövare. 

De två vintrarna närmast före 1934/35 hade också varit ogynnsamma 
för rennäringen. 1932 kom vintern redan den 17 september. Författaren var 
då på besök i Täuna viste vid Liedeksavon. Vid återfärden till skolan i 
Tjuonajokk fick jag vada till över knäna i djup snö. Vid Kukkakselets båt-
länning fick roddbåten grävas fram ur snön. Det blev fullt skidföre. Efter 
skolans slut åkte jag skidor den 28 september över Norrkaitum-fjällen till 
Paitasjaure som ännu var öppen, och längs Kaalasjärvi fortsatte jag på 
skidor till Kaalasluspa by och därifrån till Kalixfors järnvägsstation; det var 
och förblev vinter. Vägen Kiruna C — Pirtivuopio-Nikkaluokta fanns ej då. 
De närmast föregående åren hade rennäringen drabbats av andra mot-
gångar, främst i samebyarna från Torneträsk i norr till Stora Lulevatten i 
söder. Ren-husbönderna i Norrkaitums sameby fick, enligt byns räkenska-
per, åren 1925-1929 till bönderna utbetala 97 000:— kronor kontant i 
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Bild 14. På Njuollajauratj — sv. Nuolajärvi — invid Gällivare tätort 1946. Bröderna 
Sjaunjas renhjord, Sörkaitums sameby. De samer, som efter katastrofvintern 1934/35 
hade kvar tillräckligt många avelsdjur, förökade renhjorden snabbt vid goda ren. 
betesvintrar. Foto förf. 

ersättningar för den skada samebyns renar åsamkat bönderna på starrhöet 
i hässjor på ströängarna. Ett spänt läge hade uppstått mellan rennäringen 
och gårdsbruket. Genom statens ströängsindragningar och genom inlösen av 
undan för undan nedlagda jordbruk i övre Norrlands glesbygd äro dessa 
tvistigheter numera ett minne blott. 

De mindre renägarna, som förlorade sitt reninnehav dessa år, slogo sig 
ned vid någon fiskesjö i sitt gamla renland, byggde åt sig en täckt torvkåta 
och en torvtäckt ladugård och skaffade sig getter och sedermera kor. Fisket 
och jakten fingo dryga ut kosthållet och hushållsutgifterna. Det blev bättre 
tid till hantverk. Avsaluslöjden kom igång. I Kaitumdalen utvecklades 
sameslöjden till verkligt konsthantverk, och detta utan föregående kurs-
verksamhet eller medverkan av kringresande slöjdkonsulenter. Kaitum-
slöjdarna ha bl. a. prytt Kaitumkapellet med sina förnämliga sameslöjd-
alster. 

Mina sagesmän ha berättat, att efter sådana katastrofår för renskötseln 
följde det i regel goda betesvintrar och renhjordarna ökade; detta dock 
under förutsättning av att tillräckligt många djur överlevt den dåliga betes-
vintern. Så skedde även efter katastrofvintrarna i mitten av 1930-talet. Den 
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snabba ökningen berodde dels på att de kraftigaste och bästa avelsdjuren 
överlevt och dels på den rikligare tillgången på lavbete i vår- och höst-
landen, där renlaven fått växa till sig på grund av mindre avbetning. På 
1930-talet hade ännu inte den moderna skogsvården börjat med kalhugg-
ningar, bränningar och markplöjning av vinterbeteslanden. Dessa voro då 
i det närmaste intakta, med goda lavmarker samt granbestånd med häng-
lavar. Vid flenvintrar i vår tid tillgriper man nödutfodring av renarna. Men 
de stora kostnader denna åtgärd förorsakar den enskilde renägaren och 
samhället, i pengar räknat, visar klart vad goda vinterland äro värda för 
rennäringen. 

Summary 

C. Johansson: On the years of calamity during the old-time reindeer breeding. 
The author is a retired teacher at the Nomad school in the far north of Sweden, 
and is himself a native same (Lapp). Ho writes partly from his ovan experience, 
and tells of the devastating catastrophes caused by the unfavourable weather 
conditions which prevailed in Lappland on several occasions during the 19th 
and 20th century. 

If the sumrners were too hot and sunny the numbers of winged insects in-
creased rapiclly, the reindeer flod and died because there was inadequate shelter 
or they were attacked by wolves. If wet and heavy snow fell too early in the 
year the ground and lakes became impossible to travel on, and both people and 
reindeer lost their lives in snowstorms on their way to church or to the winter 
markets. Wealthy Lapps with hundreds of reindeer could become destitute 
overnight. The only possible way of surviving often was to move over the border 
to Norway, and settle on the coast as fishermen. 

These conditions did not improve until the 1930's. Memories of such disasters 
and migrations of people in ancient times can be traced in the mixture of 
languages and dialects up to the present day. 
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Henry Sweet om lydskrift, Svenska Landsmålsalfabetet 
og J. A. Lun.dell 

Den engelske fonetikeren Henry Sweet (1845-1912) hadde i mange år et nxrt 
og utbytterikt samarbeid med Johan Storm, som vii vxre kjent som skaper av 
det norske lydskriftsystemet Norvegia. Det fonetiska hovedverket sitt «A Hand-
book of Phonetics», 1877, skreiv Sweet etter oppfordring fra Storm. Brevene fra 
Sweet tok Storm vare på, og de er nå tilgjengelige i Universitetsbiblioteket i 
Oslo. 

Brevene gir et bilde av Sweet som en mann som ofte sa det han mente og 
folie, og ikke alltid bare sa det som han burde si. De utdraga av Sweets brever 
som presenteres her, er valgt med det hovedsiktepunkt for oye at leserne skal få 
et inntrykk av Sweets syn på Svenska Landsmålsalfabetet og notasjonsproble-
mer, men også hans oppfatning av Lundell og andre som han traff under sitt 
opphold i Uppsala, der han var fra Universitetets Jubelfest }lasten 1877 og til 
utpå våren 1878. 

Som en vil se av brevene, mangler det ikke på advarsler mot Lundens nota-
sjonssystem. Allerede i det brevet som er datert 10.1.1880 forutsier Sweet det 
som Manne Eriksson kunne bekrefte 80 år seinere, at Lundens system ville bli 
sveert omfangsrikt. (Cf. M. Eriksson: Svensk Ljudskrift 1878-1960, p. 32. 
Svenska Landsmål B.62.) 

(Fra udatert brev, antakelig hosten 1876.) 
I have been working at Swedish for the last three weeks with the Swedish clergy-
man in London. He is a very gentlemanly, pleasant man, & is quite a scholar. 

1877 28 Jany. 
The tones come out much more clearly in speaking than in reading. I should 
have to live in Sweden to learn them properly. 

10 June 77 
140 Maida Vale W 

I hope to come to Norway this summer, and then go to Sweden for the Upsala 
anniversary, but I have not settled anything definitely. 

1 Septr Upsala 
— ai houpyuwende stffinddhotai wishyuwte steiwidhmiyezmai gest whailyuw-
ctrot ups. — ai houpyuwlbi eiblto kem. — cdv siino reen: — hiizo veri pleznt 
you felou. houpyuwlenclo stmddhisne teishon. [I hope you understand that 
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I wish you to stay with me as my guest while you are at Uppsala. I hope 
you will be able to come. I have seen Noreen—he is a very pleasant young 
fellow. Hope you will understand this notation.] 

Trädgårdsg. 14 
28 Septr/77 

The cold and fresh air of the North agrees very weil with me, & I have felt a 
vigour & vitality during the last month to which I have been a stranger for the 
last eight years, so I really think I shall be able to earry out my program. I am at 
present at Hot. Svea, but shall move to Trädgg. early next week. I am to board 
with Domprostirma Knös. Erdmann lives in the same hou.se. This is considered 
a great favour, as she is a lady in good eircumstances, who does not take boarders 
generally, and I owe it to the kind mediation of Mrs. Geijer. 

I have got a youthful Södermanländing to read with, & try to inoculate with 
a love of phonetics. I think I shall do more good among such fellows than among 
the docents & doktors. Erdman is a very good fellow, to whom I have every 
good reason to be grateful, but he and most of his conapeers do not seem to have 
much vigour and originality of mind. 

14 Trädgårdsg. 
Upsala 
9 Dec. 77 

The landsmålsföreningers have concocted a detestable alphabet for their pro-
jected tidskrift with a lot of sprawling & contorted new-type abortions, but it 
seems to be accurate, & it will be a comfort to have all the dialects written on 
one system. 

I wish you would bring out some general work of intonation. I am not com-
petent, & it is very much wanted. Your command of Norwegian, Swedish, 
French & English gives you an exceptionally wide view of the subject. 

The professors are rather a commonplace set, & many of them are extremely 
stiff & silent. Nothing can be more absurd than to call the Swedes the French of 
the North. The Germans are infinitely Frencher than they are. 

14 Trädgårdsg. Upsala 
Wednesd. Jany 78 

I have been trying to get Norr6n [sic.] to study phonetics properly, but like 
ninetenth of the philological race he is very inaccessible to new ideas. He seems 
quite unable to make anything of narrow & round. The worst of the Swedes is 
that they learn to mispronounce foreign languages at school, so that their 
comparisons are worthless. 

14 Trädgårdg. 
18/1/78 

I enjoy the frosty weather extremely. I skate & 'aoker `shiidor, which last, is, 
of course, something entirely new. I make good progress, although I still get 
hurled headlong into a snow-drift now & then. 

14 Trädgårdsgatan 
Upsala 
16/2/78 

I had an interesting talk with a young fellow called Lundell, who has con-
cocted the alphabet for the Swedish dialects. He is from Småland, & has the 
5 — 772568 Sv. Landsmål 1976 
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South Swedish pronunciation. In his (sh) the tongue seems to be quite neutral, 
without palatal raising, & the mouth is partly closed, so that there is labial 
modification & the breath hissas against the teeth: it is a very undecided sound 
with a very mixed character. 

14 Trädgårdsg. 
Upsala 
26 Mar 78 

I should like to have stayed a little longer, but I have nearly finished off my 
study of Swedish, my comprehension of the intonation having made considerable 
progress in the last few months. I also think I lmow the individual sounds as weil 
as is possible in our present state of knowledge. I hope also to get a general idea 
of the dialects, as Lundell (the contriver of their dialect alphabet) is going to 
examine representatives of each dialect in order to fix the elementary sounds, 
and I am to be present. We begin tomorrow with Dal[e]carlian, & proceed to 
Gotlandish. 

140 Maida Vale 
London 
24 Octr. 78 

Just got a letter from Lundell: the Swedish dialect alphabet is running up to 
several hundred types: they have 80 letters to begin with, & each of these has to 
be east afresh for length, tone, accent &c. I warned them, but in vain. With 80 
Visible Speech types a practical universal alphabet might be constructed, while 
such alphabets as Lundell's & the other like schemes, are of no use beyond a 
limited range of dialects, & even there are very imperfect & arbitrary. 

Mansfield Cott 
Hampstead 
London N.W. 
12/12/79 

I am surprised at your enthusiasm for Lundell's alphabet. It seems to me to 
be framed with a complete disregard of common-sense and of practical experience 
of the last ten years. If I were to form a general alphabet on such principles, I 
should require about 2 000 separate types! No, I stick to V.S. & Broad Romic. 
L's vowels are the worst I have ever seen. 

Mansfield Cottage, 
Heath Street 
Hampstead 
10/1/80 

When I told Nicol you had advised me to adopt Lundell's alphabet, I had 
some difficulty in convincing blm that you were in earnest. We are completing 
our types, & when they are ready, I shall publish a full account of the system, 
with a discussion of the general principles. It seems to me there is a want of 
practical common sense in L's alphabet. ile goes back to the antiquated Pitman 
style, & entirely ignores the later English work, which would have taught him to 
utilize existing types before making new ones. It is a great mistake to try & mod- 
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ify the Roman alphabet on one principle only. By rejecting diacritics & di-
graphs and placing marks of length above & below instead of after the letters, he 
has produced an alphabet which, eonsidering the few sounds it represents, & the 
imperfeet & arbitrary way in which it represents them, is enormously complex 
and expensive. If expanded into a general system, we should have to east at 
least 5 000 types. Why cant you do something better for Norwegian instead of 
ignominiously going back 30 years to the Lundell—Sundevall—Pitman stand-
point? Utilize existing distinctions, use italics as modifiers, introduce new types 
where really useful, place accents &c af ter the letter modified, use diacritics 
where already to hand, and do not attempt to elinainate digraphs altogether. 

Heath Street 
Hampstead 
10 July 80 

I think your estimate of Lundell's alphabet too favorable but that is a fault 
on the right side: such work deserves encouragement. 

Anyhow, I think your system will be a great improvement on Lundell's. I did 
not mean to suggest my Narrow Romic, except for occasional reference to by 
those who are acquainted with the English vowel system. I think you ought to 
state clearly that the system you employ is more or less a necessary concession to 
popular ignorance and prejudice, and that there are higher ideals to be worked 
up to gradually. 

Mansfield Cottage 
Heath Street 
Hampstead 
London N.W. 
28/April/82 

I think your dialect alphabet ought to do very weil. I am also glad you are 
working at the pitehes of the vowels, as, if I remember rightly, you used rather 
to be inclined to underrate their importance. It seems to me that the real prob-
lem is to measure accurately the intervals between the pitehes of the different 
vowels. I, not having a good ear, am obliged to content myself with knowing 
simply that one vowel has the same, or a higher or lower pitch than another, but 
I quite acknowledge the importance of measuring the distances accurately. 

Heath Str. 
Hampstead 
N.W. 
10/1/83 

Dear Storm, 
I was very glad to hear of the success of your dialectal work and await eagerly 

the first fruits of it. Western says your alphabet is a great improvement on the 
Swedish one, which I can easily believe. 

I did not like Lundell's so-called review of Brekke's treatise and your phrase-
book—it was all the same vague generalizations over again. It is a pity he has 
been put in an authoritative position before he has practically acquired the 
elements of phoneties. I suppose he still considers long Sw. a to be a 'close' sound. 

Arne Kjell Foldvik 
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Summary 

Mr Arne Kjell Foldvik of the Department of Linguistics, University of Trond-
heim, Norway, has found some letters from the famous English phonetician 
Henry Sweet, who visited Uppsala between 1877 and 1878, where ho attended 
the University Jubilee in 1877. Ho writes in particular about his colleague there, 
J. A. Lundell, the inventor of the Swedish Dialect Alphabet, which is still in 
use in Sweden today. 



Litteratur 

Einar Haugen, The Scandinavian Languages. An Introduction to their History. 
Faber & Faber Ltd. London, 1976. 507 8. (Ingår i förlagets serie The Great Lan-
guages.) 

Det nordiska språkområdet kan nog sägas vara väl försett med handböcker 
som behandlar den språkliga utvecklingen i de enskilda länderna. Vad som 
däremot saknats är ett arbete i det större formatet som i lika mån beaktar samt-
liga nordiska språk, med andra ord en utförlig nordisk språkhistoria. Ett sådant 
arbete finns nu glädjande nog tillgängligt, Einar Haugens The Scandinavian 
Languages med undertiteln An Introduction to their History. Haugen har varit 
verksam som professor i nordiska språk vid University of Wisconsin (1931-1964) 
och därefter till sin pensionering för något år sedan som professor i nordiska 
språk och allmän lingvistik vid Harvard University. Han är en av de interna-
tionellt mest kända nordisterna med en stor, gedigen och ämnesmässigt varie-
rande produktion bakom sig. 

Haugens omfångsrika verk innehåller två avdelningar. I den första, som om-
fattar sju kapitel (s. 23-94), beskrivs allsidigt de nordiska språkens situation i 
dag; den avslutas med »a preview of the historical development from the earliest 
times to the present and the periods into which it will be divided» (s. 89). Avdel-
ningen utgör ett avslutat helt; enligt förf:s intentioner skall nämligen den läsare 
som inte har intresse av att tränga djupare in i den nordiska språkhistorien 
kunna lägga boken åt sidan efter att ha tagit del av de första sju kapitlen. I den 
andra avdelningen (kap. 8-12) skildras detaljerat de nordiska språkens utveck-
ling från äldsta tid till nutid. Förf. urskiljer följande perioder (motiverade 
s. 89 ff.), som behandlas i skilda kapitel: »The Prehistoric Era» (-550), »Ancient 
Scandinavia» (550-1050), »The Midelle Ages» (1050-1350), »From Medieval to 
Modern» (1350-1550) och »Modern Times» (1550—). För varje period ges upplys-
ningar om ortografi, fonologi, morfologi, syntax samt ord- och namnförråd, och 
avslutningsvis presenteras ett rikligt urval textprov, som är genomgående väl 
valda. Det bör särskilt framhållas att förf. hela tiden på ett föredömligt sätt 
konfronterar den språkliga utvecklingen med utomlingvistiska fakta; varje 
kapitel inleds sålunda med »a historical section, followed by a discussion of the 
sources from which we derive our knowledge of the language of a given epoch» 
(s. 18). Arbetet är — för att använda förf:s egna ord — »not a comparative 
grammar in the strict sense of that word; it is a sociolinguistic sketch of the 
historical development of the Nordic languages» (s. 18). 

Boken avslutas med en bibliografi, tre appendix (»Abbreviations», »Phonetic 
Symbols» och »Comparative Paradigms») samt ett namn- och sakregister. 

Det är ett väldigt material förf, haft att handskas med, och han är den förste 
att erkänna att han haft stora svårigheter att bemästra det. I det sammanhanget 
inställer sig den viktiga frågan vilka läsare boken (i första hand) är avsedd för. 
Förf. säger sig efter flera »false starts» ha kommit till den uppfattningen att han 
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borde vända sig till »the beginning graduate student and the intelligent general 
reader» (s. 17). För egen del har jag svårt att tro att boken är särskilt väl lämpad 
för dessa kategorier av läsare. Som ett skäl härtill kan redan det stora omfånget 
anföras. Vidare underlåter förf, inte sällan att klargöra vilka språkliga föränd-
ringar som är centrala (och som därmed också ofta borde ha ägnats större upp-
märksamhet än vad som blivit fallet) och vilka som har mer eller mindre klart 
uttalad detaljkaraktär. Förf. uttrycker sig dessutom mången gång så kortfattat 
att de tänkta läsarna näppeligen kan förväntas få det rätta sammanhanget klart 
för sig. Stundom påträffas också rena sakfel. Jag skall med ett antal exempel 
närmare motivera denna kritik. (För enkelhetens skull grupperar jag inte 
exemplen utan låter dem följa i den ordning de uppträder i förf:s framställning.) 

Exemplifieringen må inledas med ett fall på s. 41. Den förklaring av prono-
minet ni som där ges — »from -n plus i» — måste te sig obegriplig för en oini-
tierad läsare. (En tillfredsställande beskrivning av uppkomsten av den aktuella 
pronomenformen ges på s. 375, men detta är en klen tröst för den läsare som 
väljer att endast studera bokens första avdelning.) 

I tabellen längst ned på s. 111 uppger förf. att konsonantgemination efter kort 
vokal förekommer inte bara i fornvästgermanska språk (som i fsax. akkar 'åker' 
och settian 'sätta') utan »also in NGme, e.g. leggja lay». I fallet leggja rör det sig ju 
dock om utveckling i en speciell ljudförbindelse (3i, > gg), vilket borde ha an-
givits. 

För den nordiska språkutvecklingen så genomgripande och inte minst under 
senare år så livligt debatterade företeelser som omljud och brytning får en på-
fallande knapphändig behandling (s. 152 f.), som dessutom inte är fri från sak-
fel. 

I samband med den tre rader långa redogörelsen för a-omljudet (s. 153) lämnas 
den felaktiga uppgiften att detta omljud »accounts for the alternation in a 
paradigm like ON sonr (from sunaR) son vs. synir (from suniR) sons». Ordet 
son är som bekant inte en a-stam utan en u-stam — och måste alltså återföras 
på ett urnord. *surna — och f. ö. har Bengt Hesselman klart visat att o-voka-
lismen i ordet över huvud taget inte skall sättas i samband med a-omljudet (se 
Hesselman, Omljud och brytning i de nordiska språken, s. 20 f. och där anf. litt.). 

Om i-omljudet heter det (s. 153): »Many explanations have been offered, the 
traditional one Kock's period theory (600-700 umlaut by lost i in long syllables; 
700-800 no umlaut by lost i in short syllables; 800-1000 umlaut by retained i), 
but see discussion in Haugen (1969).» För den med i-omljudets problematik inte 
närmare förtrogne läsaren kan dessa rader inte vara särskilt upplysande, särskilt 
som han i bibliografin förgäves söker efter det arbete av Haugen från 1969 som 
rimligtvis måste avses, nämligen uppsatsen »Phonemic Indeterminacy and 
Scandinavian Umlaut», i: Folie, Linguistica 3 (1969), s. 107-119. Det nämns på 
två rader att det finns ett s. k. j-omljud, som »affeets all preceding vowels», men 
som exempel härpå anförs oriktigt »haunian >holm hear» (ett ord som på grund 
av sitt .R även i övrigt är ett olämpligt exempel i sammanhanget). 

I samband med den komprimerade framställningen om u-omljudet (s. 153) 
får läsaren mera i förbigående upplysning om att det existerar ett s. k. w-omljud. 
Han kan dock omöjligen utläsa att till denna kategori i själva verket är att hän-
föra inte mindre än fyra av de sju exempel på u-omljud som meddelas: fvn. 
tryggr 'trygg' < *triggwiaR (enl. Haugen »trigguR > tryggR»), bly n. 'bly' < 
(enl. Haugen »bliu >bly-»), ey adv. 'alltid' < *aiwa (enl. Haugen »eiu > fy») och ex 
f. 'yxa' < *akwisi (enl. Haugen »PSc akuisi >CSe taks»). Distinktionen är inte 
oväsentlig, eftersom ju u-omljud verkat av sonantiskt u på andra vokaler än a 
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är sällsynt, medan konsonantiskt u 	w) verkar omljud på alla icke rundade 
vokaler. 

Det är beklagligt att redogörelsen för omljud och brytning gjorts så kortfattad. 
Bristen skulle åtminstone till en del ha avhjälpts om förf, givit hänvisningar till 
viktigare arbeten som behandlar dessa företeelser. Så är emellertid inte fallet. 
En läsare av Haugens bok upplyses sålunda inte — för att nu bara ta ett exem-
pel — om existensen av en så grundläggande undersökning som Gun Widmarks 
gradualavhandling Det nordiska u-omljudet (1959). (Även det fruktbara 
meningsutbyte som följde i Svenska Landsmål 1960, 1963 och 1964 mellan för-
fattaren och hennes fakultetsopponent Gösta Holm hade varit värt ett 
omnämnande.) 

Av oviss anledning väljer Haugen (s. 158) att fördela de svaga verben i forn-
nordiska språk på endast tre konjugationer, »aceording to the vowel that links 
the -n of the inf. and the dental of the preterite to the root: (1) -ja- (PSc lagjan > 
OSc leggia lay), (2) -ö- (PS° kallön > CSc kalla can), (3) -ö- (PSe wakön > CSc waka 
wake)». Den i nordisk språkhistoria så viktiga skillnaden mellan ja-verb och ia-
verb blir på detta sätt helt fördold för läsaren. 

S. 161 ger Haugen några exempel på att västgermanska och nordgermanska 
språk stundom valt skilda varianter av ett och samma ord. Ett sådant fall vore 
»when Sc chose a form with -an in the stems for 'hear' and `eagle', Gmc beran, 
arcun ( > PS° bernu, arnu > CSe bjgrn, rn), while (some) WGmc chose a form 
without -an (ber-, ar- > Ger Bär, Aar; Eng bear but erne)». Förf:s sätt att uttrycka 
det förhållandet att urgerm. *beran,- 'björn' och *aran- 'öm' på nordiskt område 
(*alun- också på västgermanskt) sekundärt kunnat antaga u-stamsböjning är 
otillåtligt komprimerat och för den oinitierade läsaren säkerligen omöjligt att 
genomskåda. Dessutom innehåller det citerade partiet ett sakfel: tyskans Bår, 
Aar och engelskans bear går ingalunda tillbaka på någon form »without -an» utan 
avspeglar regelrätt urgerm. *beran- resp. *aran- (fhty bero, aro, feng. bera); eng. 
erne motsvaras av feng. sam, böjt som u-stam. 

Uppräkningen s. 162 av en rad suffix »still active in PSe» (45, -ja, -ian m. fl.), 
med vilka bildats nordiska innovationer i ordförrådet, skulle ha tett sig betydligt 
meningsfullare om läsaren också upplysts om suffixens funktion. Som exempel 
på ord bildade med suffixet »-inn a.» anförs samnord. »galinn, mad, kresinn [bör 
vara krösinn] finicky, rotinn rotten». Läsaren informeras inte om att -inn inte 
har samma ursprung i samtliga dessa exempel; galinn och rotinn är ju gamla 
pret. particip (och deras -inn återgår sålunda på -inaB), medan »krösinn» (nyisl. 
kraesinn, sv. kräsen) är en avledning med suffixet -ina- (här uttryckande 'böjd 
för, med anlag för' el. dyl.) av fnord. krås 'läckerhet'. 

Framställningen s. 258 om sänkningen av kort i > e och kort y > ö under yngre 
fornsvensk tid är otillfredsställande och ger en oklar bild av utvecklingen. Förf. 
skriver: »In Sw the lowering of i y to e o is a S and W feature, giving e.g. Gö 
dialects with fesk fish, möcke much eontrasting with CSw forms sueh as fisk, 
mycke ...» Vad som här presenteras är ju två av undantagen från huvudregeln 
att kort i sänks till e och kort y till ö (liksom kort u till o) under den yngre forn-
svenska perioden (t. ex. .skip n. > skepp eller skep, fyl n. > föl). Som bekant ute-
blir denna förändring i sveamålen (i motsats till i götamålen) bl. a. i långstaviga 
ord (typen fisk) och om i en följande stavelse står ett i (typen mycke < mykit). 
Några rader längre ned följer så utan kommentar uppgiften att »Lowering of the 
high vowels iy u a full step to e o o was often reflected in the spelling, e.g. frip 
peace > fred Da Nw Sw; hlut lot >lod Da 1 lodd DN / lott Sw». 

1 samma avsnitt berörs också vad förf. kallar »a sporadic labialization of i to y 
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before r and 1 dusters» (s. 258). Som ett exempel härpå anförs »viråa honor> 
ONw vyråa NN vyrda Sw vörda». Givetvis är det dock den labiala konsonanten 
v som är den viktigaste faktorn i sammanhanget. Eller som Elias Wessen ut-
trycker det i Svensk språkhistoria 1, § 34: »Labiala konsonanter ... utövar, sär-
skilt i förening med ett r, 1 eller n, ett labialiserande inflytande på vokalerna.» 
Huruvida y-vokalen i lånordet sylver 'silver' (en form som Haugen anger för 
forndanskan men som är belagd också i fornsvenskan) verkligen har utvecklats 
på nordisk botten är ovisst (jfr Wessen a. st.). 

Här och var misspryds framställningen av mer eller mindre allvarliga felak-
tigheter eller oklarheter (i flertalet fall rör det sig rimligen om rena förbiseenden). 
Några exempel härpå har givits redan i det föregående och ytterligare ett antal 
skall nämnas här nedan. 

Frågan hur de nordiska dialekterna lämpligen skall indelas är fortfarande 
föremål för livlig diskussion (ett vittnesbörd härom bär senast Oskar Bandles 
arbete Die Gliederung des Nordgermanischen, 1973). Den indelning som Haugen 
presenterar s. 55 f. är knappast i sin helhet den »commonly made by dialeeto-
logists» (s. 55) och delvis diskutabel. Till en grupp sammanförs sålunda t. ex. 
»Central Swedish: Göta dialects in West and East Götaland, Dalsland, etc.; Svea 
dialects in Uppland, Gästrikland, etc.», till en annan »North and East Swedish: 
Norrland, Finland (with Estonia); Gotland» (dock med tillägget att vart och 
ett av dessa områden »is highly distinct»). 

S. 153 uppges de urnord. utgångsformerna för fornnord. betri 'bättre' och yngri 
'yngre' vara *batiRå resp. *unginä (skall vara *batiRE, *ungiRe). Samma sida 
sägs urnord. ai  övergå till å framför R (skall vara r, dvs, typen urnord. *airö > 
fisl. år 'åra'). S. 155 konstrueras för det feminina rotnomenet fisl. gås 'gås' felak-
tigt ett äldre *gansuR (» > gåss»). Felaktig är också uppgiften samma sida att 
»fi is lost ... after 1 and n» i exempel som »gul& > gull gold, finaban > finna find» 
(den korrekta benämningen på utvecklingen, assimilation /fi >11 och nfi > nn, 
finner man s. 124). Huruvida verbet tacka verkligen skall inordnas bland exemp-
len på ord i vilka assimilationen nk >kk var samnordisk (s. 155; jfr s. 200) är 
ytterst tveksamt (jfr L. Moberg, De nordiska nasalassimilationerna, s. 61 ff., 
Wessen a. a., § 16). (Beträffande de övriga exempel på samnordisk nasalassimila-
ton som förf, ger a. st., sv. fick, gick, dricka, mitt och ett, hade det f. ö. varit 
önskvärt med åtminstone en antydan om varför assimilation inträtt så allmänt i 
just de ordtyper som de anförda exemplen representerar.) Att som förf, görs. 165 
ansätta en samnordisk form *C0 -/OR (alltså med långt a i senare sammansätt-
ningsleden) för mansnamnet fvn. ölafr, sv. Olof etc. är, såsom Hesselman på-
pekat i flera arbeten (sist i Huvudlinjer i nordisk språkhistoria, s. 376), knappast 
befogat. I samband med förf :s redogörelse för sekundära diftonger inom olika 
delar av det nordiska språkområdet möter s. 256 den överraskande uppgiften 
att da. ihjel 'ihjäl' är att återföra på fda. »i hel», med diftongering av ö på samma 
sätt som i hjem 'hem', fda. hem. Förklaringen är uppenbart oriktig. Sålunda har 
också Harry Andersen i en liten uppsats om ordet ihjel bl. a. understrukit att om 
detta skulle vara »en Parallel til Hjern ..., da maatte Udviklingen have vret: 
iheel > *ihel > *ihel > ihiel, hvad der ikke er nogen Sandsynlighed for» (Sprog og 
Kultur 7, 1939, s. 139). Referatet s. 305 av Valter Janssons förklaring av upp-
komsten av tredje konjugationen i svenskan är inte korrekt; vad som refereras är 
närmast Emil Olsons inlägg i diskussionen kring den aktuella konjugationen, ett 
inlägg som kritiseras av Jansson. Det som denne speciellt trycker på, nämligen 
rimmets betydelse för uppkomsten av preteritumformer som tedde, flydde, 
trodde, nämner Haugen inte. 
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Några av skönhetsfläckarna gäller ord och uttryck i modern svenska. S. 85 
hävdas att sv. resande i motsats till da. och no. reisende har betydelsen 'traveling' 
(»the word for traveler is res-enär») och s. 87 att det från samtliga nordiska språk 
kända adverbet bara (bare, berre) »is being replaced 	in Sw by endast». S. 267 
tycks förf. uppfatta det i Sverige dialektala ordet frö 'groda' som ett riksspråks-
ord. På samma sida uppges att neutrumformen av adjektivet hög i svenskan 
har uttalet [horikt], och s. 309 tillskrivs detta språk uttrycket det grönas 'things 
are turning green'. S. 388 uppges att lånordet nylon »was resolutely changed to 
najlon [naj'lån] in Sw». 

Under avdelningen »Lexicon» i de olika kapitlen i bokens andra del behandlas 
också — om än av naturliga skäl kortfattat — ortnamn och personnamn från 
skilda tider. Uppgifterna om ortnamnen är inte alltid tillfredsställande. Efter-
leden -hem återges med 'home', vilket förvisso inte avspeglar forskningens upp-
fattning om innebörden av detta ortnamnselement (ss. 138, 167), och -tuna över-
sätts utan reservation än med 'enclosure' (s. 138), än med 'farmstead' (s. 168). 
S. 169 förklaras Eskilstuna som 'Eskil's farm', utan det för den med nordiskt 
ortnamnsskick icke närmare förtrogne läsaren nödvändiga tillägget att förleden 
är sekundär och relativt sett sen (den åsyftar den helige Eskil, Södermanlands 
skyddshelgon, verksam på 1000-talet). De »äkta» sammansättningarna med -tuna 
har ej personnamn som förra led. Uppseendeväckande är uppgiften s. 168 att de 
svenska ortnamnen på -inge är »mostly compounded with personal names, 
perhaps the owner, e.g. Gillinge (from Gille), Svärtinge (from Svart), Ornzinge 
(from Orm)». Efter Carl Ivar Ståhles grundliga och i allt väsentligt övertygande 
undersökning av denna ortnamnsgrupp (Studier över de svenska ortnamnen på 
-inge på grundval av undersökningar i Stockholms län, 1946, ej omnämnd av 
Haugen) finns det ingen anledning att som Haugen tycks göra hålla fast vid den 
äldre uppfattning, företrädd av i första hand Elof Hellquist, enligt vilken inge-
namnen nästan uteslutande bildats till personnamn. 

I litteraturhänvisningarna avseende avsnittet »Ancient Scandinavia» nämns 
s. 179 att ortnamn behandlas i Nordisk kultur 5 (1939), och det hänvisas också 
till handböcker av Kristian Ibid, Harry Ståhl och Bengt Pamp. Här kunde med 
fördel dessutom de på offentligt uppdrag utgivna ortnamnsserierna i Sverige, 
Danmark och Norge ha omtalats och upplysning lämnats om de viktigaste ort-
namnsarkiven i Norden (jfr att motsvarande uppgift om dialektarkiven ges 
s. 62). När det gäller personnamnen hade man gärna sett hänvisningar till ord-
böcker som E. H. Linds för fornvästnordiskan etc. 

Boken innehåller ett tiotal dialektkartor. Tyvärr är flera av dem ganska svår-
lästa och dessutom — att döma av de stickprov jag tagit — inte helt tillförlitliga. 
På karta 10 (s. 202) borde obruten form av stjäla ha angivits också för ett nord-
ligt område i Sverige. Enligt S. Söderström, Om kvantitetsutvecklingen i norr-
ländska folkmål (1972), s. 114, är nämligen sådan form av detta verb »för-
härskande i Vb och i nordanskogsmålen i Åm». Området med sekundära dif-
tonger i Övre Dalarna är större än vad som anges på karta 11 (s. 255); det om-
fattar hela Ovansiljan, se L. Levander, Dalmålet 1, ss. 123, 150 ff., 153, 181 f., 
196 ff., 202. På karta 12 (s. 262) markeras inte att gammal kortstavighet finns 
bevarad i fin1.-sv. dialekter, och dessutom skall områdena med bevarad kort 
rotstavelse i Norrbotten kompletteras med åtminstone Nederkalix och Töre 
socknar (se Söderström a. a., t. ex. översiktskartan s. 11). De fyllda cirklarna, 
utmärkande »remnants of non-palatalization», inom dalmålsområdet på karta 15 
(s. 271) över medial palatalisering ställer jag mig frågande till. Det område i 
Övre Dalarna inom vilket gammal förbindelse rå motsvaras av rd är mera 
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omfattande än vad som framgår av karta 18 (s. 277). Enligt Levander a. a. 2, 
s. 76, »ligga förhållandena i stort sett så till, att ljudförbindelsen i fråga [dvs. 
äldre rå] bibehålles som rå eller roi i OvSi men övergår till g i NeSi och Vd» (jfr 
a. a., s. 5 f.). Det område som är utmärkt på den aktuella kartan är i stort sett 
det som har förbindelsen rå bevarad. 

Mot bibliografin kan endast detaljanmärkningar riktas. Sven Bensons arbete 
Sildschweclischer Sprachatlas omfattar inte tre utan fyra delar (1965-70). 
Gustaf Cederschiölds klassiska verk Om svenskan som skriftspråk citeras (jfr 
texten ss. 345, 415) av oklar anledning i sin andra upplaga (1902); första upplagan 
utkom 1897 och den femte och sista 1924. Av Fritzners ordbok utkom 1972 ett 
fjärde band (innehållande viktiga rättelser och tillägg) av Finn Hodnebo. Niels 
Ägo Nielsens Dansk etymologisk ordbog borde ha citerats i sin andra och revi-
derade upplaga 1969 (en tredje upplaga utkom 1976). Vissa arbeten som det 
hänvisas till i texten (typen »Rangen. 1969», jfr ovan) upptas inte i bibliografin. 

Bokens förord är daterat maj 1972, men tryckåret är 1976. Under mellantiden 
borde förf. utan större olägenhet ha kunnat göra vissa smärre tillägg och juste-
ringar (jfr f. ö. att det bland litteraturhänvisningarna på s. 131 finns en uppgift 
om E. A. Antonsens så sent som 1975 tryckta arbete A Concise Grammar of the 
Older Runic Inscriptions). Till referenserna under »4.2 Dialects and Isoglosses» 
på s. 62 kunde — för att bara ta ett exempel — ha fogats Oskar Bandles ovan 
nämnda bok Die Gliederung des Nordgermanischen, utkommen 1973. (Här sak-
nar man f. ö. Haugens eget arbete »The Language History of Seandinavia: A 
Profile of Problems», i: The Nordic Languages and Modern Linguistics, ed. 
Hreinn Benediktsson, Reykjavik 1970, s. 41-79.) En uppgift som att Erik 
Wellanders Riktig svenska föreligger »in its third edition, 1963» (s. 415) borde ha 
kunnat korrigeras (en fjärde och ganska kraftigt omarbetad upplaga kom 1973). 
Flera liknande fall skulle kunna anföras. 

Som framgått av det föregående har jag vid granskningen av Haugens arbete 
tvingats notera ett icke så ringa antal mer eller mindre allvarliga inadvertenser, 
huvudsakligen vid presentationen av språkhistoriska fakta. Icke utan fog skulle 
man om arbetet kunna använda det omdöme som förf. s. 94 själv ger om Peter 
Skautrups stora verk Det danske sprogs historie: »very full on the external 
setting, but less satisfying on linguistic details». På grund härav och — i högre 
grad — av de övriga skäl som anförts ovan är boken, såvitt jag kan bedöma, 
mindre väl lämpad för de läsare som den i första hand är skriven för: studerande 
på lägre nivåer i nordiska språk och den bildade allmänheten. Men därmed är 
ingalunda sagt att Haugens bok inte skulle ha sitt stora värde. Den kan med 
god behållning läsas av personer som redan förvärvat gedigna grundkunskaper i 
nordiska språk. Jag kan t. ex. tänka mig den som mycket användbar som kurs-
litteratur för sådana forskarstuderande i ämnet som väljer att specialisera sig på 
språkhistoria och som har förmåga till kritisk läsning och möjlighet att supplera 
vad förf. ibland lämnar outsagt. 

Avslutningsvis måste betonas att inte ens den mest kritiske läsare — och att 
fungera som en sådan är ju en recensents oavvisliga plikt — kan undgå att 
imponeras av Einar Haugens stora lärdom, hans beundransvärda överblick över 
ett vidsträckt forskningsfält och hans vilja och förmåga att finna nya infalls-
vinklar på ämnet. Hans entusiasm inför den väldiga uppgift som det innebär att 
skriva en nordisk språkhistoria kan man inte ta miste på, och den är i hög grad att 
glädjas åt. Jag föreställer mig att denna entusiasm måste smitta av sig på varje 
läsare av boken. 

Lennart Elmevik 
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Summary 
Professor Einar Haugen, one of the internationally best known specialists in 
Nordic languages, has a large and valuable production of books and articles on 
a variety of subjects. In June 1976 his eagerly awaited book The Scandinavian 
Languages, subtitled An Introduction to their History, was published in London 
by Faber and Faber Ltd. This work is reviewed below by Dr Lennart Elmevik, 
Professor of Nordic languages at the University of Stockholm. 

The book is written in two parts. The first, consisting of seven chapters and 
covering 70 of the total 507 pages, gives a comprehensive deseription of the 
present-day state of the Nordic languages. This part constitutes a work in it-
self, for the author intended that the book could be put to one side after reading 
these first seven chapters by those who do not wish to go deeper into the history 
of the Nordic languages. The second part (chapters 8-12) gives a detailed account 
of the development of the Nordic languages from earliest times to the present. 
The author discerns and gives motivation for five periods of language develop-
ment. For eaeh of these ho gives information on the orthography, phonology, 
morphology, syntax, the supply of names and words, and concludes each sec-
tion with a presentation of a generous assortment of well-chosen examples of 
texts. 

A characteristic and very creditable feature of the presentation is the way 
in which the development of the language is always brought face to face with 
extra-linguistic facts. To use the author's own words: this work is "not a com-
parative grammar in the striet sense of the word; it is a sociolinguistic sketch of 
the historical development of the Nordic languages". 

The author states that the book is written for "the beginning graduate student 
and the intelligent general reader". For his part, however, the reviewer finds it 
hard to consider it particularly well-suited to these categories of readers. One 
reason is the immense scope of the work. Furthermore the author now and then 
omits to distinguish between essential linguistic changes (to which more atten-
tion should have been given than is the case), and those with a more or less 
clearly expressed incidental nature. In addition, the author sometimes expresses 
hiinself so briefly that the hypothetical readers can hardly be expected to under-
stand the correct context. Finally there are in the book a considerable number 
of more or less seriou,s inadvertencies of different kinds. The reviewer substan-
tiates his criticism with several examples. 

However, as is indicated above, the reviewer has by no means only negative 
criticism for Professor Haugen's work. The fact that the author managed to 
complete such an enormous task as the writing of a book of the history of 
the Nordic languages is praiseworthy in itself. The reviewer emphasizes that the 
book—though it may be less well-suited to the categories of readers for whom it 
was primarily intended—is indeed of great value. Those who already have a 
sound knowledge of the Nordic languages would certainly benefit by reading it, 
for example those doctorate candidates who have chosen to specialize in the 
history of language, and have the ability to road critieally and supplement 
what the author sometimes leaves unsaid. The reviewer concludes by stating 
that not even the most critical reader can fall to be impressed by Professor Einar 
Haugen's extensive knowledge, his praiseworthy survey of such an expansive 
field of research, his desire and ability to find new anglas of approach to the 
subject, and his infectious enthusiasm when confronted with this demanding 
task. 
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Nils-Arvid BrinOus, Årets festseder. LTs förlag i samarbete med Institutet 
för folklivsforskning. Stockholm 1976. 267 s., ill. ISBN 91-36-00740-4. 

Våra traditionella festseder vid de stora högtiderna — jul, påsk osv. — 
och vid andra kalendariskt bundna tider under året har av gammalt varit 
föremål för forskarnas intresse. Deras framställningar om dessa festseders 
former, ursprung och funktion har emellertid kommit att variera åtskilligt 
beroende på respektive författares forskningsinriktning. 

Som en av vår tids främsta representanter för forskningen kring årsfesterna 
står lundaprofessorn i antikens kultur Martin P:son Nilsson. Hans klassiska 
bok, Årets folkliga fester, utkom redan 1915. Utmärkande för Nilsson var att 
han jämte sin djupgående kännedom om antikens folkbruk ägde en fast förank-
ring i sin skånska hemsockens gamla tradition. För honom låg det nära till 
hands att undersöka i vilken utsträckning de antika festerna fortlevde i sentida 
kyrkliga och folkliga festbruk. 

Nära 40 år senare kom ett annat betydelsefullt arbete, Årets fester av Albert 
Eskeröd, docent i nordisk etnologi och tjänsteman vid Nordiska museet i 
Stockholm. I motsats till Martin Nilsson avstod han medvetet från att närmare 
analysera årsfesterna och från att försöka ge förklaringar till deras ursprung. 
Hans huvudsyfte var att för nutidsmänniskorna visa upp "årsfesternas sociala 
betydelse i en tid utan bilar, biografer och radio". Därför skildrar han fest-
sedernas form och funktion främst under slutet av 1800-talet, dvs, tiden strax 
innan de stora omdaningarna började göra sig gällande i vårt samhälle. Han 
har bemödat sig om att lämna beskrivningar av sedvänjor från olika delar av 
landet. 

Båda dessa författare var medvetna om att de festseder som de tagit upp 
till behandling tillhörde en förgången tid och att många av de beskrivna festerna 
i våra dagar antingen försvunnit eller också fått nya former anpassade efter 
ett samhälle av helt ny typ. Båda två avslutade därför sina arbeten med ett 
kort kapitel, vari de riktar uppmärksamheten på sådana faktorer som, enligt 
deras åsikt, främst drivit fram de stora förändringarna i det nutida samhället. 

Senast i raden bland årsfestforskare är nuvarande professorn i etnologi vid 
Lunds universitet, Nils-Arvid Bringeus. Till skillnad från sina föregångare har 
han tagit dagens festseder till utgångspunkt för sitt arbete. Hans syfte är 
att ge en översikt över vårt lands nuvarande årsfester och samtidigt sätta 
in dem i deras "historiska, rumsliga och sociala sammanhang". Arbetet riktar 
sig främst till studerande i ämnet etnologi men är med avsikt skrivet så, att 
även en bredare läsekrets skall kunna tillgodogöra sig det. 

Boken inleds med ett resonemang om förutsättningarna för feståret. En 
översikt över dels arbetsåret med dess säsongbetingade rytm, dels kyrkoåret 
med dess föreskrivna högtider och helgdagar tjänar därvid som bakgrund till den 
följande kronologiska genomgången av festerna från och med advent till och 
med mårtensfirandet den 11 november. 

Detta beskrivande parti, som givetvis utgör huvudparten av boken, ger oss 
exempel på våra dagars festseder. Bland dem återfinner vi åtskilliga som till-
kommit och fått fotfäste under senare tid: adventsstjärnan, julkrubban, mors 
dag, barnens dag m. fl. Framställningen om festårets olika inslag här är inte 
uteslutande deskriptiv utan lika mycket en diskussion om bakgrunden och 
orsaken till festsedernas nuvarande form och funktion. 

Författaren avslutar boken med ett kapitel om olika problemställningar, 
metoder och aspekter, som åren igenom kommit att betonas inom sedforskningen 
i allmänhet och årsfestforskningen i synnerhet. Detta kapitel är särskilt värde- 
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fullt för den forslmingshistoriskt intresserade läsaren och är skrivet med säker 
och klar pedagogisk blick. Pedagogiskt uppställd är även den översiktliga 
litteraturförteckningen. 

Av flera skäl har det fallit sig naturligt för författaren att särskilt uppehålla 
sig vid de sydsvenska, framför allt de skånska, festsederna. Han framhåller som en 
särskild orsak därtill att de sydsvenska årsfesterna har betydligt rikare former 
än de nordsvenska. Detta må vara sant. Det kan dock inte innebära att de 
nordsvenska årsfesterna skulle vara av mindre betydelse: även dessa har varit 
fast förankrade hos befolkningen och har fram till vår tid spelat sin roll för 
den sociala sammanhållningen i miljöer som ofta varit präglade av en på-
fallande konservatism i språk och tradition. Man kan i detta sammanhang 
bl. a. peka på den speciella form av festlig samvaro, kyrkhelger, som i vissa 
delar av Norrland utvecklats till en social gemenskap av mycket stor betydelse. 
På grund av de långa avstånden till kyrkorna måste man övernatta där, och 
man stannade kvar flera dagar i streck, antingen i eget hus i kyrkstäder eller 
på annat sätt inkvarterad. Detta skedde inte bara vid »storhelger», dvs, vid 
de stora årshögtiderna, utan även vid »ungdomshelger» och »gammalfolks-
helger» under andra tider på året. 

För Sydsveriges del har författaren haft rika och lätt tillgängliga källor att 
ösa ur tack vare att han själv i sin forskning särskilt ägnat sig åt detta område 
samt att han lyckats inspirera många av sina elever till initierade lokalunder-
sökningar. 

I de gamla danska landskapen uppvisar festsederna — liksom så många 
andra traditioner där — ett nära samband med danska och kontinentala 
sedvänjor. Detta har föranlett författaren att i sin geografiska orientering ofta 
gå till dessa områden. Givetvis är detta förfarande värdefullt och av största 
intresse. Tyvärr motsvaras det inte av en lika omsorgsfull orientering norrut 
i landet. En okritisk läsare kan nu lätt få en skev uppfattning om festsedernas 
former och utbredning i landet i sin helhet. 

Det är dessutom fara värt att läsarna i stora delar av landet känner sig 
främmande inför en del av de anförda exemplen, medan de samtidigt saknar 
närliggande och välkända exempel på gängse seder och bruk från sin egen 
landsända. Detta är särskilt påtagligt i fråga om terminologi och maträtter. 
Som ett enstaka exempel kan nämnas, att benämningen »lilljul» i svensk tradition 
inte bara avser Kyndelsmässodagen den 2 februari utan på sina håll, särskilt 
i de norrländska landskapen, syftar på Tomasdagen den 21 december. 

Författaren framhåller på flera ställen att årsfesterna, framför allt julen, 
skulle kunna betecknas som »matens högtid». I många andra sammanhang har 
han dokumenterat matvanornas betydelse vid studiet av traditions- och sam-
hällsbetingade vanor och värderingar, och han har även gjort grundliga under-
sökningar av både kostkomplex och enskilda maträtter, framför allt i Skåne. 
Dessa hans undersökningar har kommit arbetet om årets festseder till godo. 
Exemplen på enskilda maträtters samband med festseder har han i stor ut-
sträckning hämtat ur sina egna eller sina elevers undersökningar. 

I ett sådant översiktsarbete som det här är fråga om kan det naturligtvis 
inte ställas krav på en• detaljerad och systematisk redogörelse för varje 
landsändas egenheter. Emellertid är det onekligen ett välkänt faktum att 
just den skånska maten väsentligt skiljer sig från mat och matvanor i landet 
i övrigt. De av författaren särskilt undersökta maträtterna långkål och sten-
kakor, t. ex., är helt okända norr om Småland. På andra håll i landet finns 
andra särdrag ifråga om traditionell festmat, som med lika stor rätt kunde ha 
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blivit omnämnda i detta sammanhang. Ännu i dag är t. ex. färsk gädda — 
inte lutfisk — den viktigaste julrätten i Stockholms skärgård. Samma rang intar 
stuvad lake sedan gammalt i Åmål och dess omnejd. I min jämtländska hembygd 
hör bruna bönor — inte ärter — till julbordet och blodplättar till juldagens 
första måltid. Många gamla maträtter lever så segt kvar att affärsmännen 
funnit för gott att införliva dem med sitt sortiment. Som ett exempel på detta 
kan nämnas att man i Sigtuna varje jul kan köpa specialkryddat isterflott till 
julens smörgåsar. Och i de nordsvenska städernas matvaruaffärer saluförs 
kams och palt med olika sorters inkråm. 

En hel del av ojämnheterna i exemplifieringen av svenska festseder skulle 
ha kunnat undvikas, om författaren tagit del av etnologiska examensarbeten 
vid Uppsala universitet samt uppteckningar i Dialekt- och folkminnesarkivet 
(ULMA) och numera även i Umeå (DAUM). Det material som dessa institutioner 
under årens lopp insamlat ger besked om seder och bruk i geografiskt sett 
större delen av landet. Traditionerna i detta omfattande område är ingalunda 
så enhetliga att de kan belysas med enstaka exempel från »Mellansverige» 
eller »Norrland». Inte bara för de rumsliga utan även för de sociala samman-
hangen skulle åtminstone ULMA-materialet ha kunnat ge bidrag. Där har 
t. ex. inte bara landsbygdens utan även städernas och herrgårdarnas traditioner 
sedan länge gjorts till föremål för insamling. 

Av Valdis Ordäus' licentiatavhandling, som behandlar traditioner knutna 
till Tjugondagen samt teorier därom (färdig 1967 och tillgänglig på Etnologiska 
institutionen i Uppsala), framgår att det i både Svealand och Norrland finns 
paralleller till de sydvästsvenska s. k. knutsgubbarna, såväl de inkastade 
halmdockorna med pass som de utklädda ungdomarna. Dessa seder, som även 
här bygger på gamla traditioner, har speciellt i Uppland i senare tid tagit ganska 
dramatiska former och är i dag föremål för stor uppmärksamhet. 

Samma funktion av skämtsamt upptåg och social kontroll som de av Bringäus 
beskrivna halmfigurerna har i Halland, Västergötland och dess närmaste 
omgivning, har halmbocken i Uppland. Redan under juldagarna börjar man 
skicka denna med pass försedda halmfigur från gård till gård. På Tjugondagen 
stannar den i Upsala Nya Tidnings redaktion. 

Utklädning till »knutnaassar» har i Uppland utvecklats till en stor turist-
attraktion, speciellt i Gimo, där seden under de senaste årtiondena tagit karne-
valsliknande former. (Se rikt illustrerat reportage i Upsala Nya Tidning 14/1 
1977.) 

Med fördel skulla alla typer av utldädningsseder i landet kunna göras till 
föremål för en översiktlig och jämförande sammanställning. Få seder belyser 
nämligen så tydligt sociala funktioner och sociala motsättningar samt för-
ändringar och förskjutningar i sedlivets form och idéinnehåll som utklädning 
och dramatiskt framträdande. De av Bringäus behandlade utklädningssedern.a 
utmärks av sina rika och dramatiska former. Men även mindre dramatiska seder 
av detta slag kan ha sitt intresse, om de sätts in i ett större sammanhang, t. ex. 
de nyss nämnda knutsgubbarna i Uppland, vidare mattesgubbar och fettisdags. 
gubbar i Hälsingland, jultiggare i Jämtland (till ftmktionen en nära motsvarighet 
till de av Bringeus nämnda julspökena i Skåne), lussegubbar vid sidan av 
Luciagestalten i landskapen omkring Vänern, barnens påskkäringar, städernas 
maskeradbaler osv. 

Bringeus' bok om årets festseder är ett uttryck för den moderna etnologiens 
inriktning på ett studium av innovationsfrågor och social kontext till skillnad 
från äldre skolors koncentration på former och variationer. Den fyller därför 
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utan tvekan ett behov inom både forskning och undervisning av i dag. Sam-
tidigt är den ett vittnesbörd om att forskningen kring årsfesterna ingalunda är 
ett avslutat kapitel utan att det tvärtom ännu finns — och även framgent 
kommer att finnas — mycket att kartlägga och analysera inom detta ämnes-
område. Arbetet ger fingervisning om både outforskade områden och olika 
aspekter inom sedforskningen och kan på så sätt tjäna som inspiration till 
kompletterande specialundersökningar. 

Åsa Nyman 

Sum mary 

In his book on festival customs throughout the year, Professor Nils-Arvid 
Bring6us, in contrast to previous researchers within the same field of study, 
discusses modern festival customs which he places in their historical, geo-
graphical and social context. The main part of the book is devoted to a chrono-
logical survey of the festivals from Advent to St. Martin's Day on November 
I lth. This account is not only descriptive but also gives an explanation of the 
background to and reasons for the present state and function of each festival's 
customs. 

The reviewer, who is Director of the Folklore section of the Institute of 
Dialect and Folklore Research in Uppsala, emphasizes the value of the book, 
but raises strong objections to the geographic limitations of the examples only 
to the south of Sweden, which makes the survey unrepresentative for the larger 
part of the country. 

Professor Bringeus's book is an expression of a trend within ethnology to-
wards a study of innovational questions and a social context, rather than forms 
and variations. 

Peter Lyse, Attved Tyrifjorden. Målfore og tradisjon frå Ringerike. Ved Inger 
Freyset. Universitets forlaget, Oslo 1976. 270 s. (Skrifter frå Norsk Målforearkiv, 
XXXI.) ISBN 82-00-09423-5. 

Anders Evensen Vang, Gamla reglo å rispo ifrå Valdris. En samling af fortcel-
Unger, sagn og eventyr, optegnede i Valders. Universitetsforlaget, Oslo ... 1974. 
64 s. (Norsk Folkeminnelags skrifter 111.) ISBN 82-00-27125-0. 

Den långa rad av dialektarbeten som utgivits i Norsk Målforearkivs skrift-
serie har fått ytterligare ett värdefullt tillskott genom Peter Lyses bok »Attved 
Tyrifjorden. Målfore og tradisjon frå Ringerike». Som utgivare står Inger 
Froyset, medarbetare i arkivet. 

Peter Lyse, bördig från Ringerike och därmed hemmahörande i den traktens 
språk, har skrivit hela boken på Ringeriksmål. Inledningen, även den av Lyse, 
är dock på nynorska. 

Boken inleds med en kortfattad formlära över Ringeriksmålet. Trots sin 
knapphet är denna värdefull, eftersom här ges exempel på ords böjningar, där 
vi annars skulle stå undrande. Därefter följer texter på dialekt. De innehåller 
sägner, t. ex. ett par om Sankt Olav, vidare historier från Ringerike, berättelser 
om folk på bygden, om namnskick och öknamn. Här kunde varit av intresse 
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att få del av bakgrunden till öknamnen. Beskrivningar ges av livet i det gamla 
Ringerike under olika årstider, t. ex. av lin och linberedning, kornskörd, av 
fiske under såväl sommar- som vintertid, skogsarbete, timmerflottning, hur 
man timrade hus, av svarvning, smide, slädtillverkning, av gärdsgårdar, 
framför allt skidhagen, och även av verktyg. Slutligen har författaren också 
tagit med en samling av ordspråk, ordstäv och talesätt. 

I slutet av boken finns en stor, värdefull ordlista med förklaringar. Den har 
uppställts av Inger Froyset. Förklaringarna har excerperats ur texten. Uttalet 
har hon hämtat från Lyse och hon har återgivit det med ljudskrift, något som 
underlättats av att boken tryckts i modern offsetteknik. Dessutom har hon 
svarat för de nynorska uppslagsorden. 

Boken är rikt illustrerad med teckningar utförda av författaren själv. De 
är utmärkt gjorda och blir än mer betydelsefulla, eftersom författaren har 
ingående personlig kännedom om och egen erfarenhet av föremålen i fråga. 

I randanmärkningar får vi vidare veta att Peter Lyse varit medarbetare 
till Norsk Målforearkiv, att han själv arbetat bl. a. i den smedja som beskrivs 
här och att han har ingående kunskaper om de redskap och verktyg som så 
utmärkt illustrerar boken. Den intresserade läsaren frågar sig likväl vem 
Peter Lyse är. En kort presentation av författaren för att undvika denna 
anonymitet vore läsaren betjänt av. Under läsningens gång blir det klart att 
det är Peter Lyse själv som berättar ur egen fatabur. Han har deltagit i det 
gamla arbetslivet och känner väl till sin bygds traditioner, kultur och tänkesätt. 
Det är därvid främst männens arbetsvärld som skildras. Lyses kännedom om 
sin hemtrakt är självklar. Något borde kanske ändå ha sagts om vilka källor 
som använts. Varifrån kommer t. ex. sägnerna om Sankt Olav? Kanske brukade 
hans farmor berätta dem för honom. Ej heller är de historiska uppgifternas 
källor redovisade. 

Av intresse vore också att få ta del av hur Peter Lyse arbetat med boken. 
Något av det material som redovisas här har kanske legat färdigt nedtecknat 
en längre tid. Eller är det decenniers lagrade minnen som vid ett tillfälle präntats 
ned på uppmaning av Norsk Målforearkiv? Här är uppenbarligen inte fråga 
om uppteckningar gjorda efter spontant tal. Detta är delvis att beklaga, 
eftersom vi inte får veta vad Peter Lyse verkligen säger. Naturligtvis blir 
texterna mer sammanhängande och det litterära värdet förhöjt i det skick 
de nu presenteras utan det spontana talets självkorrigeringar och upprepningar. 

Det sägs i förordet, att manuskriptet skrevs i slutet av 1960-talet, men i 
det språk som återges i texterna har författaren försökt att använda ord och 
uttryckssätt i dialekten från Hole och Norderhov omkring tiden för sekelskiftet. 

Som slutomdöme kan sägas, att Peter Lyses bok »Attved Tyrifjorden» får 
anses ge en lämplig blandning av folkliga och etnologiska skildringar på Ringe-
riksmål. Den har stort intresse och äger bestående värde även för svenska 
forskare inom ämnena nordiska språk och folklivsforskning. 

En bok av helt annan typ är den samling av berättelser, sägner och folksagor, 
som utgivits i Norsk Folkminnelags serie: »Gamla reglo å rispo ifrå Valdris». 
De är upptecknade i Valders av A. Evensen Vang (1795-1877), vilken var skol-
lärare i Vang i Valders. »Gamla Reglo aa Rispo» utkom för första gången 1850 
och var då den första tryckta samlingen av folkminnen på norskt mål. Vang i 
Valders ligger i Oppland fylke och faller härvid inom östnorskt språkområde. 
Norsk Folkemirmelag har låtit nytrycka boken ordagrant efter 1850-års utgåva. 
Ändringar av endast typografisk karaktär har vidtagits: aa är utbytt mot å, 
substantiv är skrivna med liten begynnelsebokstav. 
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Av de 20 kapitlen i »Gamla reglo å rispo» är 13 folksagor, resten är sägner 
eller blandade sägentraditioner. Folksagorna har försetts med typnummer 
enligt A. Aarne — S. Thompson: The Types of the Folktale, 1958, eller S. 
Thompson: Motif Index of Folk Literature, 1955-58. Denna utgåva av Evensen 
Vangs bok har dessutom förbättrats med en innehållsförteckning. 

Av det ovan sagda framgår, att även boken »Gamla reglo å rispo ifrå Valdris» 
har mycket att erbjuda såväl folklivsforskare som språkforskare. 

Margareta Källskog 

Summary 
Mrs M. Källskog, an archivist on the staff of the Institute of Dialect and 
Folklore Research in Uppsala, reviews two books on Norwegian folklore. 

The book by P. Lyse is written in entirely Ringerike dialect. It deals with 
stores about the national saint of Norway St. Olav, people in his neighbour-
hood, and their life and work throughout the year; furthermore there is informa-
tion about proverbs, kliomatic phrases, etc., and an annotated word list compiled 
with the help of Inger Froyset, a professional dialectician. 

The book by A. E. Vang (1795-1877) is of a different kind. The first edition 
was published in 1850. It contains tales, legends and stores about different 
traditions. The folk-tales are indexed by type-numbers from Aarne-Thompson: 
The Types of the Folktale (1958) or S. Thompson: Motif Index of Folk Literature 
(1955-58). Both books are of considerable interest and value to folk life and 
dialect researchers. 

Harry Ståhl, Ortnamn och ortnamnsforskning. Andra upplagan, Uppsala 1976. 
Almqvist ck Wiksell-Gebers. ISBN 91-20-04466-6. 

Första upplagan av denna bok anmäldes i Svenska Landsmål 1970. Att den 
nu utgivits i en ny, i stort sett oförändrad upplaga vittnar både om dess kvalitet 
och dess behövlighet. Intresset för ortnamn är alltjämt glädjande stort, och 
behovet av översiktliga handböcker synes numera vara väl tillgodosett. För 
forskningen och den högre undervisningen är Gösta Franzéns klassiska fram-
ställning i Nordisk kultur V (1939) fortfarande oumbärlig. För undervisningen 
i övrigt och för den intresserade allmänheten ger Ståhls bok jämte Bengt Pamps 
Ortnamnen i Sverige förträfflig introduktion. Skillnaden dem emellan är väl 
främst att finna i författarnas olika geografiska utsiktspunkter, i Uppsala 
respektive Lund. 

Summary 
The editor draws our attention to the second edition (1976) of the Survey of 
Place-names and Place-name research in Sweden, which was first published by 
Professor H. Ståhl in 1970. He considers that professional researchers, university 
students, and interested laymen are now all weil provided for with good manual@ 
on the subject of Place-names. 

6 — 772568 Sv. Landsmål 1976 

F. H. 



Undersökning av svenska dialekter 
och folkminnen 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

Årsberättelse 1974/75 

av Erik Olof Bergfors 

Arkivet är sedan den 1 juli 1970 underställt styrelsen för dialekt- och ortnamns-
arkiven samt svenskt visarkiv (DOVA). I styrelsen, som har sitt säte i Riksar-
kivet, har riksarkivarien Å. KROMNOW varit ordförande. Arkivets rådgivande 
nämnd, som har till uppgift att behandla frågor om arbetets vetenskapliga in-
riktning och allmänna uppläggning, har bestått av professorerna F. HEDBLOM, 
V. JANSSON, L. MOBERG, H. STAHL, B. WICKMAN och ANNA BIRGITTA ROOTH, 
Uppsala, samt arkivchefen som är ordförande. Nämnden har sammanträtt den 
29 maj. 

Arbete på en alla Sveriges dialekter omfattande ordbok (Ordbok över Sveriges 
dialekter) bedrivs sedan 1954 av Kungl. Gustav Adolfs Akademien och sker med 
anslag från Statens humanistiska forskningsråd. Arkivet är arbetsgivare för 
ordbokens personal och förvaltar ordbokens anslag av allmänna medel. Ord-
bokens redaktion och språkprovssamlingar m. m. är inrymda i lokaler, som 
arkivet upplåter för ändamålet. Språkprovssamlingarna överfördes 1974 i 
arkivets ägo men omhänderhas av ordboksredaktionen. 

I. Ekonomi, personal, lokaler 
Arkivets stat för budgetåret 1974/75 fastställdes av Kungl. Maj:t i regleringsbrev 
den 7 juni 1974 och genom beslut av styrelsen för DOVA. Till förvaltnings-
kostnader (B 21) anslogs 1 216 000 kr och till insamlingsverksamhet m. m. (B 22) 
184 000 kr. Regeringen medgav den 24 april 1975 att anslagsposten Lönekostna-
der för vikariatskostnader fick överskridas med högst 8 000 kr. Av medel till 
DOVA-styrelsens disposition erhölls ett bidrag av 11 000 kr till förvaltnings-
kostnader och 5 000 kr till insamlingsverksamhet m. m. 

Arkivet har erhållit 5 000 kr ur Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk 
kultur för inlösen av estlandssvenskt dialektmaterial. Leksands kommun har 
anslagit 4 000 kr för dialektinspelningar i Leksand, Djura och Siljansnäs. Till 
biträdeshjälp vid redigeringen av tryckmanuskriptet till Ordbok över folkmålen 
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i övre Dalarna har Kopparbergs läns landsting även detta år lämnat ett anslag 
av 15 000 kr. För utgivning av denna ordbok har Magn. Bergvalls stiftelse 
anslagit 5 000 kr. Genom Kungl. Gustav Adolfs Akademien har byggmästare 
John Mattson bidragit med 5 000 kr till en djupundersökning av dialekt och 
folktraditioner i Väddö sn, Uppland. Gotlands kommun har lämnat 5 400 kr 
i anslag till Ordbok över Laumålet på Gotland. Statens humanistiska forsk-
ningsråd har beviljat 24 950 kr för utgivning av häfte 14 av Ordbok över folk-
målen i övre Dalarna, 32 000 kr för tryckning av häftena 6 och 8 av Ordbok över 
Laumålet på Gotland, 12 900 kr till den estlandssvenska undersökningen och 
27 000 kr för tryckning av 97:e årgången av tidskriften Svenska Landsmål. 

Till Ordbok över Sveriges dialekter har Statens humanistiska forskningsråd 
anslagit tillsammans 420 638 kr. Dessa medel förvaltas av arkivet. 

Arkivet har för sitt kassa- och bokföringsarbete varit knutet till redovisnings-
centralen vid Riksarkivet. 

Personal: 
Arkivchef 

Docenten fil. dr ERIK OLOF BERGFORS tillträdde den 1.7.1974 tjänsten som ar-
kivchef (i Fe 21). Förste arkivarien RICHARD BROBERG uppehöll chefstjänsten 
under Bergfors' semester 25.7-31.7, 12.8-16.8, 25.11-4.12, insamlingsarbete å 
annan ort och semester 25.2-28.2, 1.4-4.4, fältarbete å annan ort 23.4-25.4, 
medverkan i exkursion till övre Dalarna 9.6-11.6 samt semester 16.6-27.6. 

Ordinarie tjänsteman 

Fröken ANNA-LISA BORG, förordnad som arkivassistent, se nedan. 

C. Övriga tjänstemän 
Förste arkivarier i lönegrad Fe 16: fil. dr RICHARD BROBERG, chefens ställ-

företrädare, föreståndare för språkliga avdelningen och expeditionen; docenten 
fil. dr STIG BJÖRKLUND, redaktör för Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 
(OÖ D); fil. lic. ASA NYMAN, föreståndare för folkminnesavdelningen. — Tjänsten 
som föreståndare för fonogramavdelningen, vilken enligt K. Maj:ts beslut var 
vakant så länge dess innehavare professor Fo-rarF HEDBLOM var förordnad som 
arkivchef, drogs in fr. o. m. 1.7.1974, i samband med att arkivchefstjänsten blev 
extraordinariesatt. 

Arkivarier i lönegrad Fe 12: fil. dr GUSTEN WIDMARK och fil. lic. WOLTER 
EHN (tjänstledig med C-avdrag för avhandlingsarbete 20.5-13.6; vikarie fil. lic. 
VALDIS ORDAUS). 

Arkivarie i lönegrad Fe 11: fil. kand. RuNE VÄSTERLUND (tjänstledig med 
B-avdrag för studier 1.7-15.7). 

Arkivarie och teknisk assistent i lönegrad Fe 9 (personlig tjänst): ingenjör 
TORSTEN ORDtUS. 

Arkivarie i lönegrad Fe 9: fil. mag. MARGARETA JOHANSSON (halvt tjänst-
ledig med B-avdrag för studier 17.3-21.3, 7.4-29.4). 

Arkivassistenter i lönegrad Fe 3: fröken ANNA-LISA BORG och fröken 
HELEN EBRELL. 

Kansliskrivare i lönegrad Fe 1, fr. o. m. 1.1 Fe 2: fru INGALILL DRUVA-
SKALNS med halv tjänstgöring hela året. 
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Kontorist i lönetariffklass Te 9, fr. o. m. 1.1 Te 10: fru EVA AHKER (vikarie 
i Fe 1 med halvt vik.-tillägg t. o. m. 26.1, tjänstledig på grund av barnsbörd 
fr. o. m. 27.1 till budgetårets slut; vikarie 1.5-30.6 fil. kand. EVA OHLssoN). 

Expeditionsvakt i lönetariffldass Te 8, fr. o. m. 1.4 Te 9: fil. kand. NILS 
ÖSTLUND (vikarie i Fe 1 med halvt vik.-tillägg 27.1-30.4). 

Extra medarbetare. Fil. mag. RUT BOSTRÖM, halvtidstjänst med arvode mot-
svarande lönegrad F 5 fr. o. m. 1.2 till budgetårets slut. Fil. kand. EVA OHLSSON, 
halvtidstjänst med arvode motsvarande lönegrad T 9 1.7-30.4 (därefter vikariat 
enligt ovan). Såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönad vaktmästare har 
herr JEAN KROUTHIN tjänstgjort. Pensionerade arkivtjänstemännen fil. dr 
HERBERT GUSTAVSON och fil. dr Nus TIBERG har fortsatt sitt medarbetarskap i 
arkivet med i regel daglig tjänstgöring. F. arkivchefen professor FOLKE HED-
BLOM har medarbetat vid fonogramavdelningen och som redaktör för Svenska 
Landsmål. Fil. dr GUSTAV HASSELBRrNK har (huvudsakligen som frivillig med-
arbetare) hela året tjänstgjort vid Lapska avdelningen. 

F. förste arkivarien, docenten MANNE ERIKSSON, som efter sin pensionering 
1962 medarbetat i arkivet, avled den 10.7. 

För tillfälligt anställd personal redogörs nedan under institutionens olika 
avdelningar. 

D. Personal vid Ordbok över Sveriges dialekter 

Ordbokschef med arvode motsvarande lönegrad F 17: docenten fil. dr 
VIDAR REINHAMMAR. 

Biträdande arbetsledare och arkivarie med arvode motsvarande lönegrad 
F 12: fil. lic. GUNNAR NYSTRÖM. 

Kansliskrivare med arvode motsvarande lönegrad F 1, fr. o. m. 1.1 F 2: fru 
ULLA BROBERG (uppehåller t. v. 3/4 av tjänsten, 1/4 uppehålls av vikarie). 

Därtill kommer 16 på deltid anställda arvodister. 

Personalsammankomster. Under året har personalen samlats fem gånger för 
information om arkivets och dess medarbetares arbete. (Se nedan under rubri-
kerna Expedition och kansli samt Enskilda medarbetares verksamhet inom 
arkivet.) Två gånger har den fast anställda personalen träffats för överlägg-
ningar om verksamheten. 

Arkivets lokaler. I de lokaler i våningen 2 tr. upp, som fram till mars 1974 
rymde Ordbok över Sveriges dialekter, har arkivet flyttat in och utnyttjar 
rummen för följande funktioner: biblioteks- och kartrum, forskarrum (3 st), 
stencileringsrum. NYMAN har här fått ändamålsenliga utrymmen för sitt arbete 
med Atlas över svensk folkkultur II. Ett forskarrum brukas för genomgång och 
uppordning under BROBERGS överinseende av äldre samlingar, forskares efter-
lämnade samlingar och annat material, etc. Docenten CLAES WITTING dispo-
nerar ett av rummen för sina undersökningar av den s. k. bergslagsaccenten. 

Det rum i våningen 4 tr. upp, som blev ledigt genom att kartmaterialet flyt-
tades, utnyttjas nu för förvaring av ordregister och preliminärmanuskript för 
Ordbok över folkmålen i övre Dalarna och som arbetsrum för medarbetaren 
BOSTRÖM. 

Arkivehefsporträtt. Den 16.12 avtäcktes ett porträtt i olja av arkivets förre 
chef professor F. Hedblom, vilket utförts av konstnären David Tägtström och 
bekostats med insamlade medel. Porträttet har placerats i arkivets föreläsnings-
sal i fonogramavdelningen. 
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II. Samlingarnas tillväxt och användning 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt. 
lexikaliska ordsamlingar 1 178 bl. A4, 2 bl. 8:o, 393 145 bl. 16:0 

(därav excerpter 12 215 bl. 16:o och efterledshänvisningar 9 933 bl. 16:0) samt 
7 band och häften. Häri ingår bl. a. med ca 365 000 bl. 16:0 framlidne fil. dr Erik 
Abrahamsons mycket omfattande, till arkivet donerade orduppteckningar från 
Bohuslän, Västergötland m. fl. landskap. 

texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteck-
ningar 2 017 bl. fol. och A4, 11 308 bl. 4:o, 30 bl. 8:0 samt 8 band och häften. 

utskrifter av text från ljudband och grammofonskivor 1 312 
bl. A4 och 1 065 bl. 4:o. 

grammatiska anteckningar 243 bl. A4, 113 bl. 4:o, 7 bl. 8:0, 44 bl. 
16:0 samt 2 band och häften. 

primäranteckningar 2 häften. 
melodier 11 bl. av växlande format. 
teckningar och skisser 128 st. och 36 kartor. 
fotografier 408 st. 
tabeller 19 st. 
tidningsurklipp 7 st. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 225 st nyinspelade originalband, 
flertalet om en halv timmes speltid. För institutionens medarbetare har 122 st 
kopieband framställts och för övriga 51 st kopieband. 

Referensbiblioteket har under året ökat med 802 nummer jämte oacce-
derade leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har såsom 
tidigare i stor utsträckning skett genom byten med tidskriften Svenska Lands-
mål och arkivets skriftserier. 

Antal antecknade besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har 
varit 3 632 (därav i Fonogramavdelningen 966). 

Lån av handskrifter utanför institutionen har beviljats i 52 fall, varvid 1 027 
nr har lånats ut. Inom institutionen har 2 513 lån av handskrifter beviljats. Till 
forskare har i 42 fall utlämnats 4 680 bl. kopior. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 
Expedition och kansli har föreståtts av BROBERG med VÄSTERLUND som 
närmaste medarbetare beträffande expeditionsärenden. 

Fröken BORG har svarat för kontering av verifikationer och rapportering till 
redovisningscentralen rörande löner, in- och utbetalningar m. m., för kontroll av 
utdatalistor samt för bokföring och förvaring av redovisningshandlingar. Hon 
har handlagt sjukvårdsärenden och biträtt arkivchefen i andra personalärenden 
samt i frågor rörande administrativ och ekonomisk planering m. m. Vidare har 
hon haft hand om inlån av handskrifter och biträtt fröken EBRELL med att föra 
den topografiska katalogen över arkivets samlingar. 

Fröken EBRELL har svarat för den centrala accessions- och katalogföringen, 
varvid under året 504 enheter införts i accessionskatalogen. Till hennes arbets- 
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uppgifter har även hört uppsikt över utlåningen av arkivalier till besökande 
forskare liksom den fortlöpande kontrollen av ordning, konsekvens och tillstånd 
hos arkivets samlingar. Bland större uppgifter kan nämnas uppordnandet och 
aceederingen av John Hedlunds efterlämnade ordsamlingar (främst från Värm-
land) och accederingen av den del av J. A. Lundells efterlämnade samlingar som 
behandlar hushållning och levnadssätt i stad och på land. 

Fru DRuvasirAugs, som under året haft halvtidstjänst, har varit arkivchefens 
sekreterare och handhaft diarieföringen. Vid en personalsammankomst har hon 
redogjort för den nya form av diarieföring, som infördes fr. o. m. 1.9. Hon har 
vidare renritat det illustrationsmaterial, som kommer att ingå i häfte 6 av Ord-
bok över Laumålet på Gotland, svarat för utlåning av handskrifter (tillsammans 
med fru ÅHKER och ÖSTLUND) samt för distribution och lagerhållning av ar-
kivets publikationer. 

Fru ÅHKER har tagit del i sekreterararbetet som vikarie för Druva,skalns och 
utfört skrivarbete av olika slag, skilda göromål inom expeditionen, i arkivets 
samlingar m. m. samt renskrivit ordboksmanuskript (se nedan under Gotland). 
Hon har vid en personalsammankomst redogjort för principerna för systematisk 
maskinskrivning. 

ÖSTLUND har svarat för allehanda göromål som expeditionsvakt, biträtt med 
utlåning av handskrifter, framtagning och återställande av lånade arkivalier 
samt, i betydande utsträckning, med accessions- och katalogiseringsarbete i 
arkivets bibliotek. Under fru Åhkers tjänstledighet har han skött de uppgifter 
som normalt ankommer på henne. Han har vidare renskrivit ordboksmanuskript 
(se nedan under Lapska avdelningen) och tillsammans med VÄSTERLUND redi-
gerat avd. »Insänd litteratur» för Svenska Landsmål 1974. 

Fil. kand. EVA Ora,ssoN har som vikarie för fru Åhker under maj och juni 
biträtt med sekreterarsysslor, skrivarbete av olika slag, allmänna expeditions-
göromål samt accessions- och katalogiseringsarbete i arkivets bibliotek. Hon har 
tillsammans med JOHANSSON förtecknat Erik Abrahamsons ordsamlingar. 

KROUTHtN har skött expeditionsgöromål (stämpling av arkivalier, kopiering, 
stencilering, kontakterna med universitetsbibliotekets reproavdelning, insläpp 
via porttelefonen, etc.). 

Under året har 2 128 brev och 785 andra försändelser avsänts från expeditionen. 
Referensbiblioteket har föreståtts av VÄSTERLUND, som svarat för inköp, 

byten, katalogisering, bindning m. m. Erik Abrahamsons boksamling, som ar-
kivet erhöll som gåva under föregående år, har förtecknats. Huvuddelen av 
accessions- och katalogiseringsarbetet har under året utförts av ÖSTLUND. 
Under slutet av budgetåret sköttes arbetet av fil. kand. EVA OHLSSON och fil. 
kand. LENA JOHANSSON. Genom dessa medhjälpares insatser har ett betydande 
arbete utförts för att nedbringa de stora restantierna från föregående år. 

Under året har en biblioteksnämnd, bestående av arkivchefen, Västerlund 
och Ehn, inrättats med uppgift att besluta om inköp och att handlägga övriga 
ärenden som rör bibliotekets planering. 

Om sakregistret och de landskapsvis bedrivna ordregisterarbetena 
se nedan under Folkminnesavdelningen och landskapsundersökningarna. 

De språkliga landskapsundersökningarna har i huvudsak fortsatts 
enligt tidigare riktlinjer. Verksamheten framgår av nedanstående översikt. 
Viktigare insamlingsarbeten förtecknas under rubriken Resor och viktigare 
insamlingsarbeten. 

Dalarna. BJÖRKLUND har lett Dalmålsundersökningens arbete, som i första 
hand gällt den fortsatta publiceringen av Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 
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(00D). Häfte 13 (hejda-hårdnackad) utkom av trycket i september. Tryck-
manuskript till häfte 14 har kompletterats och slutredigerats samt till hälften 
satts upp och korrekturlästs. Ett parti föreligger i ombrutet skick. BERGFORS 
har medverkat vid korrekturgranskningen samt i mån av tid redigerat vissa 
artiklar. Den 1.2 inträdde BOSTRÖM på halvtid i ordboksarbetet med uppgift 
att redigera artiklar. Hon har tidigare under verksamhetsåret biträtt med 
excerpering och korrekturläsning samt på särskilt uppdrag författat en uppsats 
om dalska fågelbenämningar jämte folkliga föreställningar om olika fåglar. 
Materialet ingår på s. 154-168 i verket Dalarnas fåglar (Dalarnas ornitologiska 
förening, under redaktion av Kjell Bylin. Gävle 1975). övrig excerpering och 
korrekturläsning samt ut- och insortering av ordkort har utförts av fru GuN 
BJÖRKLUND. Exeerperingen har omfattat dels ordboksredaktörens egna fältan-
teckningar för manuskriptets direkta komplettering, dels Anders Nygårds upp-
teckningar från slutet av 1920-talet. Ordbokens huvudbetydelser har liksom 
tidigare översatts till engelska av lektorn i engelska språket vid Stockholms 
universitet TINA PIERCE, MA, FM. 

För ordregistret för socknarna i Dalabergslagen har fil. kand. LENA JOHANS-
SON under arkivarie JOHANSSONS ledning exeerperat fria uppteckningar. In-
komna uppteckningar har granskats av arkivarierna JOHANSSON och WIDMARK. 

Dalsland. Redaktör T. HEIMER har i samråd med BROBERG fortsatt den 
sedan år 1968 pågående utredigeringen av sina omfattande äldre uppteckningar 
från nordvästra Dalsland. Uppteckningar från andra ortsmeddelare har grans-
kats av JOHANSSON. 

Gotland. Tryckningen av Ordbok över Laumålet på Gotland av Mathias 
Klintberg t och Herbert Gustavson (0Lau) har fortsatts. Häfte 5 (gå-hövlig) 
utkom i oktober och häfte 7 (I-knops) i april. Häfte 6, som kommer att innehålla 
illustrationer till band I ( =häftena 1-5), föreligger i tryekfärdigt skick. Häfte 8 
(till slutet av bokstaven k) har korrekturlästs. Fru DRUVASKALNS har utfört 
renritning av illustrationerna i häfte 6. Korrekturarbetet har främst åvilat 
GUSTAVSON, som biträtts av forskardocent INGEMAR OLSSON, Stockholm, och 
JOHANSSON. Den sistnämnda har dessutom svarat för texter och layout i häfte 6 
samt för förbindelserna med tryckeriet. Gustavson har avslutat kontrollen av 
det handskrivna manuskriptet. Fru AiHKERS fortsatta renskrivning av detta har 
hunnit till ordet vaska. 

Gästrikland. Inkomna uppteckningar har granskats av VÄSTERLUND. 
Hälsingland. Inkomna uppteckningar har granskats av JOHANSSON. 
H ä rj e d ale n. Inkomna uppteckningar har granskats av JOHANSSON. 
Jämtland. F. läroverksadjunkten A. GUDMUNDSSON har transkriberat 

fonogram från Lits sn. Hans arbete har granskats av VÄSTERLUND. Ortsmedde-
lamas uppteckningar har granskats av JOHANSSON och VÄSTERLUND. 

Lappland. VÄSTERLUND har transkriberat ett fonogram från Vilhelmina sn. 
Fru SIGNHILD JOHANSSON har under Västerlunds ledning transkriberat fono-
gram från Tärna sn. Ortsmeddelarnas uppteckningar har granskats av JOHANS-
SON och VÄSTERLUND. 

Norrbotten. Inkomna uppteckningar har granskats av JOHANSSON och 
VÄSTERLUND. Professor emeritus GERD ENEQUIST har i samråd med BROBERG 
under senare delen av arbetsåret påbörjat en genomgång av sina primärupp-
teckningar av Lulemål. Herr E. LINDHOLM har transkriberat fonogram från 
Nederluleå sn. Arbetet har granskats av JOHANSSON. 

Närke. Excerperingen av språkligt material för ordregistret för Närke har 
under BROBERGS ledning fortsatts av OHLSSON. Sedan härigenom kvarstående 
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medel av anslag frän Örebro läns landsting för en undersökning av Närkes 
folkmål helt tagits i anspråk, kan denna undersökning nu anses vara avslutad. 
F. folkskolläraren R. SVEDSKOG har transkriberat ett fonogram från Lillkyrka 
SR. Hans arbete har granskats av VÄSTERLUND. Inkomna uppteckningar har 
granskats av JOHANSSON. 

Småland. För ett nyupplagt ordregister för Småland har fil. kand. YLVA 
CARLSSON påbörjat excerpering av frågelistsvar under JOHANSSONS ledning. 
Inkomna uppteckningar har granskats av BROBERG, WIDMARK och JOHANSSON. 

Södermanland. För ordregistret för Södermanland har fil. kand. ULLA 
CEDERICOLM excerperat frågelistsvar. 

Uppland. Ortsmeddelarnas verksamhet har letts av EaN. Inkomna upp-
teckningar har granskats av EHN och VÄSTERLUND. 

Värmland. BROBERG har handlett ortsmeddelare inom landskapet och hållit 
kontakt med och instruerat studiecirklar i dialektkunskap i Hammarö sn. 
OHLSSON har utfört en fonogramtranskription, som granskats av Broberg. Hon 
har under Brobergs ledning fortsatt excerperingen av frågelistsvar och fria upp-
teckningar för det värmländska ordregistret, varvid särskilt uppslagsorden har 
kontrollerats. Den av J. Jacobsson nästan slutförda genomgången av de värm-
ländska primärsamlingarna har fullföljts av Ohlsson. Även här har uppslags-
orden kontrollerats. 

Västerbotten. WIDMARK har transkriberat ett fonogram från Skellefteå sn. 
Västergötland. F. folkskolläraren S. BENGTSSON, Skövde, har såsom fri-

villig medarbetare fortsatt sin transkribering av fonogram, inspelade alltsedan 
1947 under hans medverkan. Utskrifterna har granskats av HEDBLOM. ~-
MARK har genomgått ordsamlingar in 16:o från landskapet för ansättande eller 
kontroll av uppslagsord och utskrivning av efterledshänvisningar. 

Västmanland. För ordregistret har fil. kand. LENA JOHANSSON excerperat 
frågelistsvar. F. folkskolläraren R. SVEDSKOG har transkriberat fonogram från 
elva socknar i landskapet. Hans arbete har granskats av WIDMARK och VÄSTER-
LUND. 

Ångermanland. Inkomna uppteckningar har granskats av VÄSTERLUND 
och JOHANSSON. 

Östergötland. Fil. dr F. TYDANs efterlämnade ordsamlingar har grovord-
nats och förtecknats av fil. kand. LENA JOHANSSON under ledning av GUSTAV-
SON. F. läroverksadjunkten P. AGGEMARK har transkriberat fonogram från åtta 
socknar i landskapet. Hans arbete har granskats av BROBERG och VÄSTERLUND. 

Verksamheten vid arkivets undersökningar av utlandesveneka dialekter fram-
går av följande översikt. 

Estland och Gammalsvenskby. Arbetsledaren TIBERG har under året 
kompletterat föreliggande primärmaterial genom utfrågning, huvudsakligen vid 
telefonsamtal, och uppteckning. Han har därigenom inhämtat svar från samt-
liga orter inom undersökningsområdet utom Vippal och Nargö. Han har fortsatt 
excerperingen för en estlandssvensk ordbok och sammanförandet av ord ur 
primärmaterialet till ett samlingsregister. Han har också inventerat termer som 
rör maträtter och klädedräkt. Vidare har han lett och kontrollerat excerperings-
och registreringsarbetet. Huvudexcerpisten, fil. kand. ANNE-MARIE CRONSTRÖM, 
har fortsatt sin excerpering av Tibergs primäruppteckningar för kortordboken 
in 8:o och fortsatt registreringen av sakuppgifter under »nyckelord». Fru INGRID 
TIBERG har biträtt vid samlingarnas ordnande, ut- och insortering i 8:o-ord-
boken och övriga register m. m. Hon har monterat och ordnat de estlandssvenska 
fotosamlingarna och Danells och Tibergs estlandssvenska tidningsurklipp. Till- 
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sammans med Tiberg har hon excerperat primärmaterial för en estlandssvensk 
ordbok. Fil. mag. RAny PeuErn har under brevväxling lämnat viktiga språkupp-
gifter, främst från Lilla Rågö, och vid behov bistått med översättningar av 
estniska texter. Ingenjör TOMAS DREIJER har spelat in samtal mellan äldre 
runöbor och berättelser på runska. Inspelningarna har kopierats och införlivats 
med ULMA:s samlingar. 

F. rektorn, agronomen FR. ISBERG har samregistrerat orden i Danells Ordbok 
över Nuckömålet och sitt eget supplement till denna ordbok samt talat in detta 
ordmaterial på band. Arkivet har löst in registret och banden för medel som 
erhållits ur Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. 

Svensk - Amerika. HEDBLOM har transkriberat fonogram, som innehåller 
utvandrarmål med ursprung i Hälsingland, Gästrikland m. fl. landskap och i 
övrigt bearbetat inspelat material från Svensk-Amerika. Fil. mag. KARIN 
FRANZAN har transkriberat fonogram, som innehåller utvandrarmål med ur-
sprung i Östergötland, under ledning av Hedblom och under medverkan av 
professor G. FRANZåN. 

Sydamerika. Fil. mag. GUNVOR FLODELL har fortsatt sin utskrift och bear-
betning av inspelningar från provinsen Misiones, Argentina. 

Folkminnes avdelningen har föreståtts av NYMAN, som haft allmän över-
syn av verksamheten vid avdelningen. Hennes huvuduppgift under året har 
varit att färdigställa manuskript och kartor till Atlas över svensk folkkultur, 
del II. Vid sidan därav har hon jämte BERGFORS förberett utgivningen av G. 
Bergfors, Ordspråk och härm, författat en artikel om August Bondeson för 
Encyklopädie des Märchens och upprättat en karta jämte kommentar rörande 
svenska vaggformer (Kufenwiegen in Schweden) för Ethnologia Europaea. 
&IN har varit förordnad att bestrida de med föreståndarbefattningen förenade 
löpande göromålen. Som timanställda medarbetare vid realkatalogen har tjänst-
gjort fil. kand. ANITA-KARIN NYSTRÖM (1974), fil. kand. KERSTIN NYLITND 

(1975) och fil. kand. NILS-MAGNUS ERIKSSON. Nylund har även biträtt med 
assistans av forskare, korrespondens och genomgång av större samlingar. 

Avdelningens huvudsakliga verksamhet har som tidigare bestått av insam-
lingsarbete per korrespondens och genom fältarbete, instruktion av ortsmedde-
lare och andra upptecknare, granskning och registrering av uppteckningar, 
assistans åt in- och utländska forskare. Orientering i samlingarna och instruk-
tion av studerande i universitetsämnet Etnologi i samband med examensupp-
satser har ofta varit tidskrävande. För examensuppsatser eller vid förfråg-
ningar om material, som visat sig vara bristfälligt insamlat, har följande special-
frågelistor utarbetats under året: Arrendatorer, FIusförhörsvisor, Finnvävnad, 
Musiker vid dansbanor i Uppsalatrakten 1940-47. 

Realkatalogen har tillförts 3 077 nya hänvisningskort, av vilka 1 705 utgör 
särkatalogisering av ordspråk och talesätt. Det senare arbetet har utförts av 
ERIKSSON. Övrig excerpering har utförts av NYSTRÖM (1974) och NYLUND (1975). 

F ono gr amavdelningen. Eftersom den förstearkivarietjänst, som tidigare 
varit knuten till fonogramavdelningen, drogs in fr. o. m. 1.7. 1974, har avdel-
ningen under året stått utan språkvetenskaplig ledning. HEDBLOM har biträtt 
med rådgivning och tillsyn. Huvuddelen av verksamheten har ORDAUS svarat 
för. Han har förberett och genomfört alla resor med inspelningsbilen och ansva-
rat för arkivering, katalogisering, kopiering, vård av apparatur och samlingar, 
nyanskaffning, korrespondens och telefonkontakt angående bl. a. inspelnings-
teknik och fonogramtranskription, hjälp och instruktion åt besökande forskare 
och studenter, enskilt och gruppvis. Han har föreläst om avdelningens verksam- 
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het, teknik och arbetsmetoder samt demonstrerat samlingarna för olika studie-
grupper. Liksom tidigare har han i stor omfattning tagits i anspråk som konsult 
i inspelningsfrågor av universitetsinstitutioner, hembygdsföreningar m. fl. Han 
deltog i den 1:a nordiska folkloristiska arkiv- och dokumentationskonferensen 
23.9-26.9 på Hässelby slott, Stockholm, anordnad av Nordiska institutet för 
folkdiktning (NIF), och höll därvid ett anförande om inspelningsteknik, vilket 
kommer att följas av en stencilerad framställning, som skall tillställas de orga-
nisationer som deltog i konferensen. 

Tidvis har också andra tjänstemän, främst BERGFORS, EHN, VÄSTERLUND och 
JOHANSSON, medverkat i avdelningens arbete. Västerlund har svarat för verk-
samheten då Ordeus varit förhindrad. 

Inspelningsresorna under året har gällt landskapen Dalarna, Hälsingland, 
Småland, Uppland, Värmland och Västergötland. I Uppland har djupundersök-
ningen av byarna i Väddö sn fortsatts av Ordeus, Ehn och Johansson. Se vidare 
nedan under Resor etc. 

Liksom tidigare har transkriberingen av fonogram intagit en mycket viktig 
plats på avdelningens arbetsprogram. Under året har fonogramtexter utskrivits 
från landskapen Jämtland, Lappland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Värmland, 
Västerbotten, Västergötland, Västmanland och Östergötland. Dessutom har 
inspelningar av svenskt språk i USA och Argentina transkriberats. Se ovan 
under Svensk-Amerika och Sydamerika. 

Lapska avdelningen har stått under tillsyn av prof. Bo WICKMAN. 
HASSELBRINK har fortsatt sitt arbete med en ordbok över de sydsamiska dia-
lekterna. Vid artikelskrivningen har även detta år stor omsorg måst ägnas åt 
sovring och normalisering av uppgifterna i det omfattande och skiftande käll-
materialet. Delar av ordboksmanuskriptet har renskrivits av ÖSTLUND. Vid 
årets utgång omfattade detta ca 2 800 sidor A4 maskinskrift, partiet A—L. 
Transkriberingar av sydsamiska inspelningar har under ledning av Hasselbrink 
och VÄSTERLUND utförts av jur. stud. A. ANDERSSON (Kalls sn, Jämtland) och 
folkskolläraren fil. stud. ELSA KRISTOFFERSSON (Vilhelmina sn, Lappland; 
utskriften ej färdigställd). Förberedelser för ytterligare utskrifter har gjorts. 
B. LUNDMARK har i anslutning till ULMA:s frågelista M 181, »Väderstreck», 
gjort orduppteckningar i Jukkasjärvi, Arjeplogs och Tärna snr. 

På initiativ av chefen för Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå docenten S. 
SÖDERSTRÖM hölls en konferens om fortsatt insamling av material rörande 
samernas språk och kultur i ULMA:s föreläsningssal 17.1. Deltagare förutom 
Söderström var dåvarande docenten N. E. HANSEGÅRD, fil. mag. 0. KORHONEN, 
professorerna I. RUONG och B. WICKMAN samt från ULMA BERGFORS och 
VÄSTERLUND. Under konferensen redogjordes för det hittills insamlade mate-
rialets omfattning, geografiska fördelning, registrering och bearbetning. Del-
tagarna diskuterade i fråga om den fortsatta verksamheten insamling, katalogi-
sering, registrering och bearbetning av nytt material, prioritering av undersök-
ningsområden och arbetsprojekt, principer för transkribering, fortsatt katalogi-
sering, registrering och bearbetning av befintliga samlingar, önskemål om per-
sonal och tjänster. Minnesanteckningar från konferensen har utarbetats av 
Västerlund. 

Utgivningsverksamheten. Följande arbeten, som ingår i arkivets skrift-
serie, har utgivits under året: Serie D: 1, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna 
(OÖD), häfte 13 (hejda—hårdnackad, s. 871-950, Uppsala 1974) och serie D: 2, 
Ordbok över Laurnålet på Gotland (0Lau), häfte 5 (gå—hövlighet, s. 301-408, 
Motala 1974) och häfte 7 (I—knops, s. 409-488, Uppsala 1975). Häfte 6, illustra-
tionshäfte till band I, A—H, föreligger i tryckfärdigt skick. 
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2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

BERGFORS har under sitt första år som arkivchef ägnat mycken tid åt att sätta 
sig in i arkivets verksamhet på skilda områden. I samråd med tjänstemän och 
övriga medarbetare har han planerat och lett arbetet. Han har haft daglig mot-
tagning och har handlagt ärenden rörande personal, ekonomi, organisation, 
insamlingsarbete i skilda former, bearbetning och utgivning. Till hans uppgifter 
har därvid bl. a. hört att i samarbete med BROBERG och efter hörande av övriga 
fast anställda tjänstemän utarbeta arkivets anslagsäskanden och att ansöka om 
bidrag till arkivets utgivningsverksamhet, huvudsakligen från Statens huma-
nistiska forskningsråd. Han har deltagit i tre sammanträden med styrelsen för 
dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA). Han har deltagit 
i förarbetena för utgivandet av tidskriften Svenska Landsmål 1975 och G. 
Bergfors' samling av ordspråk och härm från Ångermanland. Om hans medver-
kan i Ordbok över folkmålen i övre Dalarna se ovan under Dalarna. Om hans 
verksamhet i fältet, framför allt inom fonogramavdelningens inspelningsarbete, 
se nedan under Resor etc. Han har varit ledamot av Forskningskommitt6n i 
Uppsala för modern svenska (FUMS). 

Vid sidan av tjänsten har Bergfors besökt Survey of English Dialects i Leeds 
och School of Scottish studies m. fl. institutioner i Edinburgh. Bidrag till denna 
resa har utgått från Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Intryck och erfaren-
heter därifrån har han redogjort för vid en personalsammankomst. Han har, 
likaså utom tjänsten, hållit föreläsningar om svenska dialekter för studerande i 
ämnet Svenska vid Uppsala universitet (6 tim. per termin). Vidare har han till-
sammans med bl. a. BJÖRKLUND deltagit i planläggning och ledning av en ex-
kursion till övre Dalarna för doktorander i ämnet Nordiska språk vid Uppsala 
universitet. Han svarade därvid för den del av programmet som rörde Nedan-
siljansbygden och höll under ett av de seminarier som föregick exkursionen ett 
föredrag om »Vokalljudet n, ett karakteristiskt ljud i Nedansiljansmålen». 

BROBERG har förestått den språkliga avdelningen och varit arkivchefens ställ-
företrädare. Han har vikarierat som arkivchef under Bergfors' semester och 
tjänstgöring på annan ort. Han har haft överinseende över expedition, låneverk-
samhet, redovisning och bokslut samt biträtt arkivchefen i administrativa och 
ekonomiska angelägenheter, petitaärenden, personalfrågor m. m. Han har ut-
arbetat ett förslag till omläggning av kontoregistret till bättre överensstäm-
melse med arkivets krav på redovisning och medelskontroll. Förslaget har an-
tagits av redovisningscentralen vid Riksarkivet. Vidare har han i en stencilerad 
framställning på 11 sidor med titeln »Anteckningar om rättsfrågor m. m. rö-
rande samlingar och verksamhet vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala» 
sammanställt stadganden och rättsfrågor rörande tillgänglighållandet av arki. 
vets material, upphovsrättsliga frågor, möjligheter till skydd för vissa arkivalier 
m. m. Han har påbörjat men ännu inte slutfört en genomgång och förteckning 
av depositioner och liknande samlingar i arkivet samt förtecknat specialfråge-
listor som inte ingår i serierna av numrerade frågelistor. Han har lett excerpe-
ringen för ordregister, hållit kontakt med ett tiotal ortsmeddelare och uppteck-
nare samt granskat material som sänts in av dessa. Han har instruerat studie-
cirklar i dialektkunskap i Värmland. Om hans verksamhet inom landskaps-
undersökningarna och i fältet se ovan under Dalsland, Norrbotten, Närke, 
Småland och Värmland samt nedan under Resor etc. Tillsammans med HED-

BLOM har han skrivit arkivets årsberättelse 1973/74. 
BJÖRKLUND har varit ledare för Dalmålsundersökningen och redaktör för 

Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, se ovan under Dalarna. Jämte ordboks- 
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arbetet har han granskat inkommande och excerperat material från undersök-
ningsområdet och hållit kontakt med ortsmeddelare och upptecknare. Han har 
företagit en resa i Dalarna för uppteckning av material som kompletterar ord-
bokens primärsamlingar (se nedan under Resor etc.). 

Vid sidan av tjänsten har han utfört uppdrag som gäller övre Dalarnas dia-
lekter och folkminnen. Han har jämte JOHANSSON medverkat i ett skolradio- 
program om förhållandet mellan lokalt talspråk och riksspråk, varvid han ut- 
nyttjat inspelningar som han för ändamålet gjort med högstadieelever i sock-
narna Våmhus, Mora och Sollerön. Han har tillsammans med bl. a. BERGFORS 
deltagit i planläggning och ledning av en exkursion till övre Dalarna för dokto- 
rander i ämnet Nordiska språk vid Uppsala universitet. Han svarade därvid för 
den del av programmet som rörde Mora, Orsa och delar av Älvdalen och höll 
under ett av de seminarier som föregick exkursionen ett föredrag om »Huvud- 
linjer i dalmålets ljudhistoria och böjningslära». Liksom föregående år har han 
verkat som ledare för Kungl. Gustav Adolfs Akademiens kulturdagar i Bonäs 
bygdegård i Mora i juni, detta år de nionde i ordningen. Han har redigerat och 
utgivit de föreläsningar, som hölls under de åttonde kulturdagarna, i akademiens 
serie Hembygdsskildringar X (häfte 8), Uppsala 1975. 

NYMAN har förestått Folkminnesavdelningen. Hon har haft som huvudupp-
gift under året att färdigställa manuskript och kartor till Atlas över svensk folk-
kultur, del II. Se vidare ovan under Folkminnesavdelningen. 

Nyman deltog 22.8-23.8 i en fäbodresa i norra Värmland, arrangerad av 
Fäbodkommitt6n (en kommitté bestående av representanter för museer, hem- 
bygdsvård, jordbruk och skogsbruk). Därvid besöktes tio sätrar och diskuterades 
mellan olika intressegrupper sätrarnas nuvarande ställning och framtida öde. 
Den 23.9-28.9 deltog hon i Arbeitskonferenz der Organisationskommission fik 
den Volkskundeatlas Europas und seiner Nachbarländer i Visegrad, Ungern, och 
höll där ett föredrag, Das Frauenhemd in Schweden. Till resan utgick särskilt 
anslag av statsmedel. För konferensen har hon redogjort vid en personalsam-
mankomst. 

Vid sidan av tjänsten har Nyman undervisat i ämnet Etnologi vid Uppsala 
universitet (32 timmar ht 1974, 16 timmar vt 1975) och handlett studenter på 
B- och C-stadiet. Hon har varit lärarrepresentant i styrelsen för Etnologiska 
institutionen. 

WIDMARK. Om Widmarks arbete inom skilda landskapsundersökningar se 
ovan under Dalarna, Småland, Västerbotten, Västergötland och Västmanland. 
Han har därutöver för användning inom arkivet utarbetat en förkortningslista 
över institutioner och samlingar samt tryckta arbeten med därtill hörande lit-
teraturförteckning. 

EEN. Om Ehns verksamhet vid den språkliga undersökningen av Uppland, vid 
Folkminnesavdelningen, där han varit förordnad att bestrida de med förestån-
darbefattningen förenade löpande göromålen, och vid Fonogramavdelningen se 
ovan under Uppland och Folkminnesavdelningen samt nedan under Resor etc. 
Han har i stor omfattning handlett forskare och studerande, som sökt material i 
arkivets samlingar, och givit instruktion beträffande seminarieuppsatser samt 
vid skilda tillfällen demonstrerat arkivet och dess samlingar för studiegrupper 
och enskilda forskare. Han har förberett frågelistor och biträtt vid utarbetandet 
av sådana. 

Ehn deltog på inbjudan av chefen för Sjöhistoriska byrån vid Museiverket i 
Finland Chr. Ericsson i en marinhistorisk och etnologisk exkursion i Finska 
viken 26.7-29.7 samt på uppdrag av arkivchefen i Nordiska museets konferens 
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om bildinsamling och bildvård på Bohusgården i Uddevalla 26.8-28.8. Vidare 
deltog han i den 1:a nordiska folkloristiska arkiv- och dokumentationskonfe-
rensen 23.9-26.9 på Hässelby slott, Stockholm. För de konferenser och fältar-
beten han medverkat i har han redogjort vid två personalsammankomster. 

Av trycket har Ehn utgivit register till tidskriften Saga och Sed 1932-1974. 
Vid sidan av tjänsten har han undervisat i ämnet Etnologi vid Uppsala uni-

versitet och lett en universitetskurs i samma ämne vid ABF i Eskilstuna och en 
universitetskurs i arkivkunskap och handskriftsläsning vid Kursverksamheten 
i Uppsala. 

VÄSTERLUND. Om Västerlunds verksamhet se ovan under Expedition och 
kansli, de språkliga landskapsundersökningarna (Gästrikland, Jämtland, Lapp-
land, Norrbotten, Närke, Uppland, Västmanland, Ångermanland, Östergöt-
land) och Fonogramavdelningen. Såsom arkivets bibliotekarie har han svarat 
för bokinköp, bytesverksamhet, accedering, katalogisering och bindning samt 
varit föredragande i biblioteksnämnden. Han har varit arbetsledare för den 
AMS-avlönade personalen. För årsberättelsen 1973/74 har han utarbetat kapitlet 
Resor etc. och för Svenska Landsmål 1974 har han tillsammans med ÖSTLUND 
redigerat avd. »Insänd litteratur». Vidare har han demonstrerat arkivet och dess 
samlingar för studiegrupper och enskilda forskare. 

Om Oxnu  s' verksamhet se ovan under Fonogramavdelningen. 
JOHANSSON har medverkat i skilda uppgifter inom språkliga avdelningen, se 

ovan under landskapsundersökningarna (Dalarna, Dalsland, Gotland, Hälsing-
land, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Norrbotten, Närke, Småland, Ånger-
manland) samt nedan under Resor etc. En avsevärd del av hennes arbetstid har 
ägnats publiceringen av Ordbok över Laurnålet på Gotland, se ovan under Got-
land. Hon har haft det närmaste ansvaret för utgivningsarbetets praktiska sidor. 
Tillsammans med OrmssoN har hon förtecknat Erik Abrahamsons ordsamlingar. 
Hon har demonstrerat arkivet och dess samlingar för studiegrupper och en-
skilda forskare och redogjort för sin medverkan i Väddöundersökningen vid en 
personalsammankomst. 

Vid sidan av tjänsten har Johansson jämte BJÖRKLUND medverkat i ett skol-
radioprogram om förhållandet mellan lokalt talspråk och riksspråk, varvid hon 
utnyttjat inspelningar som hon för ändamålet gjort med högstadieelever i 
Överkalix och Korpilombolo. 

Om GUSTAVSONS verksamhet se ovan under Gotland och Östergötland. Ut-
över där nämnt arbete har han bl. a. besvarat frågor från Svenska Akademiens 
ordboksredaktion rörande dialektord, särskilt inom avsnittet di-81ä, påbörjat 
ett sakregister till P. A. Säves Gotländska sägner och granskat excerpter för 
Ordbok över Sveriges dialekter. 

Om TIBERGS verksamhet se ovan under Estland och Gammalsvenskby. 
Om HEDBLOMS verksamhet se ovan under landskapsundersökningarna (Väs-

tergötland), Svensk-Amerika och Fonogramavdelningen samt nedan under 
Resor etc. Förutom där nämnt arbete har han varit redaktör för tidskriften 
Svenska Landsmål och redigerat dess 97:e årgång (häfte 299, utkom september 
1975). Tillsammans med BROBERG har han skrivit arkivets årsberättelse 1973/74. 

Om HASSELBRINKS verksamhet se ovan under Lapska avdelningen. 
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IV. Resor och viktigare insamlingsarbeten 
Dalarna. BJÖRKLUND reste 1.7-15.7 för uppteckning och inspelning av dia-

lekt i elva socknar i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna. I Järna och Al 
biträddes han därvid av BOSTRÖM. BERGFORS och ORDÅUS gjorde bandupptag-
ningar i södra delen av Gagnefs sn 25.10, och Ordeus fortsatte sedan inspel-
ningsarbetet fram till 29.10 i Gagnefs och Sundborns snr samt Falu stad. Fru 
~BORG ERIKSSON, Borlänge, var samtalsledare under inspelningarna i Gagnef. 
Dagarna 24.2-25.2 och 1.3 upptecknade Bergfors dialekt i Leksands och Sil-
jansnäs snr, och 28.3 deltog han i ett sammanträde i Siljansnäs sn rörande 
publicering av en uppsats om bymålen i Siljansnäs. Den 2.4 sammanträffade 
han med fru ANNA MARIA BRIMÄ, Källberget, Leksand, för förberedelse av 
inspelningar i Leksand. Dialektinspelningar i Gagnefs och Stora Tuna snr 
gjordes 27.5-29.5 av Bergfors (endast 27.5) och Ordeus tillsammans med fru 
Gunborg Eriksson. Den 1.6 besökte Bergfors några byar i Leksand för kontakt 
med sagesmän och uppteckning av dialekt. BROBERG besökte 27.8 fru GRETA 
BLixr, Vännebo, Grangärde, för att överlägga om ev. utgivning av Otto Blixts 
manuskript om boskapsskötsel i Grangärde och för att höra efter om ytterligare 
manuskript finns i Blixts efterlämnade samlingar. Fil. kand. S. 0. HULTGREN 
har gjort inspelningar med högstadieelever från Malungs, Mora och Älvdalens 
snr som underlag för ett skolradioprogram om lokalt talspråk och riksspråk (se 
ovan under Enskilda medarbetares verksamhet: Björklund, Johansson). Fil. mag. 
M. WAHLBERG har upptecknat dialekt från Säfsnäs m. fl. snr, och herr E. DAHL-
GREN har fortsatt sina språkliga uppteckningar från Hedemora sn. 

Gästrikland. Fröken Vivi WENDIN har fortsatt sina folkminnesuppteck-
ningar från Valbo sn. F. folkskolläraren E. LINDAHL har påbörjat en ordsamling 
för Ockelbo sn. LENA HASSEL-NILSSON, BRITT JOHANSSON, E. LARSSON, GUDRUN 
LARSSON, E. SANDBERG, ULLA SUNDIN, MARGARETA TERENIUS och Y. TERENIUS 
har insamlat material för uppsatser i etnologi om fisket på Iggön i Hille sn. 

Halland. ORDÅUS besökte 8.7 Halmstad för att hämta framlidne lektor F. 
Tydens samlingar, som lösts in av arkivet. 

Hälsingland. OanAus gjorde upptagningar av dialekt i Los sn under tiden 
24.8-30.8 tillsammans med herr H. JONSSON. Tinder tiden 7.6-9.6 besökte 
HEDBLOM Hanebo, Ovanåkers och Rengsjö snr för kontroll av utskrifter av 
dialekt och förberedelse av kompletterande inspelningar. För en uppsats i etno-
logi betitlad »Milkolning i Färila — gammal näringsgren i turismens tjänst» har 
SIGRID SUNDIN utfört fältarbeten i Färila sn. 

Jämtland. Herr E. J. LINDBERG har bedrivit fortsatta uppteckningar av 
folkmål och folkminnen från Ragunda sn, och fru BRITTA ERIKSSON har upp-
tecknat dialektord från Bergs sn. 

Lappland. Herr A. Nis,ssoN har fortsatt sina omfattande språkliga och etno-
logiska uppteckningar från Fredrika sn. Rektor N. ERIKSSON har fortsatt sina 
uppteckningar rörande nybyggarliv i västra Fatmomakke. 

Norrbotten. JOHANSSON besökte 5.7 ortsmeddelaren och utskrivaren herr 
E. LINDHOLM i Nederluleå sn för instruktioner och genomgång av dialektmate-
rial. I samarbete med Sveriges Radio gjorde hon bandupptagningar av svensk 
dialekt i Överkalix sn 20.7 och av finsk dialekt i Korpilombolo sn 25.7 med prov 
på den unga generationens språk. Inspelningarna var närmast avsedda för skol-
radioprogram. För en uppsats i etnologi med titeln »Kosthåll i Luleå skärgård 
förr och nu» har EVA LÖPSTRAND gjort bandade intervjuer i Nederluleå sn. F. 
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folkskolläraren E. LUNDBERG har besvarat frågelistor rörande dialekt och tra-
ditioner i Norrfjärdens sn, och herr E. Lindholm har upptecknat folkmål från 
Nederluleå sn. 

Närke. Herr G. JACOBSSON har upptecknat dialekt och folkminnen från 
Vintrosa och Fjugesta snr. 

Småland. Under veckan 1.7-6.7 gjorde ORDÅUS tillsammans med docent 
H. RONGE och under medverkan av vaktmästare G. BERNHARDSSON bandupp-
tagningar av folkmål och traditioner i Bondstorps, Källeryds, Stengårdshults, 
N. Unnaryds och Åsenhöga snr samt i Jönköpings stad och på Visingsö. Herr G. 
SKOGSMARK har fortsatt sina dialekt- och folkmirmesuppteckningar från Mister-
hults sn. 

Stockholm. Den 16.6 besökte ORDAUS en sagesman bosatt på Söder i Stock-
holm och gjorde en inspelning med denne. 

Uppland. Den sedan ett par år pågående djupundersökningen av språk och 
folktraditioner i Väddö sn har fortsatts under flera inspelningsresor av ORDÅUS 
tillsammans med Er= eller JOHANSSON 19.9-20.9, 19.11-20.11, 24.3-25.3, 
14.4-15.4, 3.6-5.6 och 25.6-26.6. Ehn och Ord6us reste 4.10 till Fröslunda och 
Långtora snr för inspelningar, och 19.3 gjorde de bandupptagningar i Biskops-
kulla och Fröslunda snr. BERGFORS och Ehn besökte 13.1 Österby bruk i Films 
sn för fotografering och inspelningar i samband med Knutsfirandet, och till-
sammans med Ordhus gjorde Bergfors dialektinspelningar i Örsundsbrotrakten 
10.4 med sagesmän från Nysätra och Holms snr. Studerande inom ämnet etno-
logi har, delvis på grundval av egna intervjuer och inspelningar, utarbetat 
följande uppsatser: J. ANDERSON och L. ANDERSSON, »En strejk vid Österby 
bruk i norra Uppland 1919, Några versioner», LENA BLOMBERG och MARIANN 
ODELHALL, »Intervjuer upptagna på band med kvinnliga akademiker», M. 
BRANDT, »Uppsala kanotförening», ÅSA EIDENERT, K. HANSEN, KERSTIN 
MATTSSON och MARIA SZEWCZYK, »Nykterhet, sparsamhet och hedrande vandel, 
en uppsats om egnahemmare i Jälla och hur de anpassat sig till statens jordbruks-
politik», ULLA WÄNSTRAND, »Folklore bland skolbarn — en jämförande studie», 
J. ÅKERLUND, »K. G. Markströms Guldsmeds AB. Silversmide i Uppsala från 
hantverk till industri». Fil. mag. LENA MELLGREN har upptecknat dialekt från 
Länna sn, och fröken SARAH Orassorsr har fortsatt sina uppteckningar av dialekt 
och folkminnen i Nora sn. Herr A. BJÖRKMAN har upptecknat dialekt från Söder-
fors sn, och herr ENOK TAPPER har samlat folkminnen från Åkerby sn. Herr A. 
ANDERSSON har i samarbete med folluninnesavdelningen fortsatt sina under-
sökningar rörande 1940-talets dansmusiker i Uppsalatrakten. Genealog L. E. 
LARSSON har upptecknat traditioner rörande rysshärjningar i Forsmarks sn. 

Värmland. Under en resa 28.8-4.9 gjorde BROBERG uppteckningar och upp-
tagning med kassettbandspelare av uppgifter i anslutning till frågelistan om 
förändringar i det nutida samhället i Aspberget i N. Finnskoga sn, företog in-
spelningar och orduppteckningar i Arvika från Gunnarskogs sn samt uppteck-
nade ord och tillvaratog kopior av ortsmeddelaren Olga Ekman-Larssons efter-
lämnade samlingar av folkmirmesuppteckningar m. m. i Hammarö sn. Dagarna 
24.5-26.5 reste Broberg i landskapet för uppteckning och kontroll av språkligt 
material samt besök hos ortsmeddelare i Hammarö och Östmarks snr samt i 
Kristinehamn. ORDAUS gjorde 20.8-23.8 dialektinspelningar i S. Finnskoga sn 
tillsammans med lektor S. BOGRANG. 

Västergötland. ORDAUS gjorde 9.7-10.7 tillsammans med f. folkskolläraren 
S. BENGTSSON, Skövde, bandupptagningar av dialekt och traditioner i Falkö-
ping och Mölndal. BERGFORS och ORDAus besökte Bengtsson 24.4 för överlägg- 



96 Erik Olof Bergfors 

ningar om utskrivning av fonogram. På grundval av tidigare insamlat eget 
material har EvA STENSSON författat en uppsats i etnologi, »Barns spökhistorier. 
En undersökning i ett par Göteborgsklasser». 

Västmanland. BERGFORS och ORDÅUS besökte 25.4 f. folkskolläraren R. 
SVEDSKOG, Fellingsbro, för överläggningar om utskrivning av fonogram och för 
planering av inspelningsarbete. Svedskog har fortsatt sina uppteckningar av 
dialektord från Medåkers sn. 

Ångermanland. F. folkskolläraren F. BERGVALL har fortsatt sina omfat-
tande uppteckningar av dialekt och traditioner i Edsele sn, och fru MÄRTA 

KIIILGREN har på dialekt upptecknat folkminnen från Eds sn. Fru BIBBI 

WIIKNER har samlat dialektord från Helgums sn. 
Östergötland. SUSANNE HEDLUND har gjort intervjuer i sin hemsocken 

Fivelstad och på grundval av dessa utarbetat en uppsats i etnologi, »Knyppling 
i FiveLstads sn». 

Estland och Gammalsvenskby. TIBERG reste 18.8 till Stockholm för 
komplettering av dialektmaterial hos där bosatta estlandssvenskar. Se f. ö. 
ovan under Estland och Gammalsvenskby. BERGFORS och ORDÅUS besökte 23.4 
f. rektorn agronom FR. ISBERG för genomgång av samlingar. 

Report 
from the Institute of Dialect and Folklore Research, Uppsala, on its activities 
during the year 1974/75. By ERIK OLOF BERGFORS. 



Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 

Årsberättelse 1974/75 

Av Bengt Pamp 

1. Organisation, ekonomi och förvaltning 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) lyder sedan den 1 juli 1970 under 
styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA). 
Styrelsens ordförande har sedan den 1 juli 1970 varit riksarkivarie Åke Kromnow. 

För myndigheten har gällt av Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 utfärdad instruk-
tion (ändrad 1971, 1973 och 1974) och för de enskilda arkivens verksamhet av 
styrelsen den 20 augusti 1970 fastställd arbetsordning (ändrad 27 maj 1971, 
16 november 1972, 25 januari och 21 november 1973). Verksamheten inom DAL 
har ytterligare reglerats i allmänna ordningsföreskrifter utfärdade av arkiv-
chefen den 16 maj 1975. 

I den till arkivet knutna rådgivande nämnden har förutom arkivchefen ingått 
professorerna Nils-Arvid Bring6us, Bertil Ejder, Bertil Malmberg och Jerker 
Rosen. Nämnden har sammanträtt en gång under året. 

För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under året har föl-
jande belopp disponerats: 
Förvaltningskostnader 	 481 988 kr 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 	83 987 kr 

Arkivet har i kameralt hänseende varit anslutet till redovisningscentralen vid 
riksarkivet. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Den 7 juni 1974 utnämndes dåvarande arkivchefen Sven Benson till professor i 
nordiska språk vid universitetet i Göteborg fr. o. m. den 1 juli 1974. Han läm-
nade därigenom arkivchefstjänsten med arbetsårets utgång. Vid sammanträde 
med styrelsen för DOVA den 14 juni 1974 förordnades docenten vid Lunds uni-
versitet Bengt Pamp till hans efterträdare. 

Arkivets fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr Bengt Pamp, 
arkivchef (Fe 21/22), fil. dr Sten-Bertil Vide, arkivarie (Fe 12), fil. dr Göran 
Hellberg, arkivarie (Fe 11), fru Eva Nordin, arkivassistent (Fe 3), fru Amy 
Ruborn, kontorist (Fe 1, bef.-gång) och fröken Britt-Marie Lundin, kontorist 
(Te 9, bef.-gång). (Lönegrader vid arbetsårets utgång.) 

PAMP har lett och övervakat arkivets arbete. Tillsammans med Vide har han 
granskat och redigerat Gösta Sjöstedts manuskript till Ordbok över folkmålen i 
Västra Göinge härad. Han har slutredigerat Skånes ortnamn A: 11, Bebyggelse- 

7 — 772568 Sv. Landsmål 1976 
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namnen i Ljunits härad, och diskuterat tolkningsfrågor med författaren (Hall-
berg). Han har utarbetat arkivets yttranden i namnregleringsfrågor. För upp-
teckning och fotografering besökte han den 4 september tillsammans med Vide 
väderkvarnen i övraby. Han har varit närvarande vid sammanträden med 
styrelsen för DOVA den 6 november, den 16 januari och den 12 juni. Han besökte 
för information och konsultation rikets allmänna kartverk den 5 november. 
Därjämte deltog han i en internordisk ortnamnskongress i Helsingfors den 
25-27 april. Utom tjänsten har han vid ett högre seminarium vid institutionen 
för nordiska språk i Lund presenterat arkivet för ett antal nordiststuderande. 

Under året har Pamp publicerat Litteraturkrönika 1973 (ANF 89, tillsammans 
med professorerna S. Benson och B. Ejder) samt fjärde upplagan av universi-
tetsläroboken Ortnamnen i Sverige. Han har därjämte påbörjat redigeringen av 
årshäfte 1975 av Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift (SOÅ) och på upp-
drag av redaktionen för Arkiv för nordisk filologi förberett utgivandet av ANF 
90. Tillsammans med Hallberg och Vide har han utarbetat en informationsskrift 
(Detta är DAL) om arkivets historia och verksamhet. På uppdrag av styrelsen 
för DOVA har han därjämte förberett en på grundval av långsiktsutredningen 
baserad populärare skrift om DOVA-arkiven. 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från delar av insamlingsområdet, 
handhaft bibliotek och fonogramavdelning samt avlyssnat och kopierat inspel-
ningar som har ställts till förfogande av olika personer. Han har redigerat arbets-
band för utskrivning av fonogramtexter och granskat dessa texter liksom ex-
cerpter ur kvartosamlingar m. m. samt instruerat medarbetare. Han har också 
fortsatt granskningen av Gösta Sjöstedts ordboksmanuskript samt utfört vissa 
excerperings- och registreringsarbeten och lett uppläggningen av ett realregister 
till fonogrammen. 

Den 5-9 augusti besökte han för fotografering och uppteckning sockenmu-
seerna i Hovmantorp, Ljuder, Algutsboda, Vissefjärda och Almeboda samt glas-
bruket i Hovmantorp och den 4 september tillsammans med Pamp väderkvarnen 
i övraby. För inspelning av dialekt besökte han Brösarp den 25 september och 
Genarp den 26 november. Den 28-29 oktober besökte han svenskt visarkiv, 
dialekt- och folkminnesarkivet och ortnamnsarkivet i Uppsala. Han har under 
året tjänstgjort som tf. arkivchef under 41 dagar. Utom tjänsten har han haft 
4 timmars lektorsundervisning för universitetsstuderande i etnologi samt lett en 
tvådagarskurs i intervjuteknik anordnad av Hallands bildningsförbund i lisa 
och Halmstad. 

Vide har under året sammanarbetat några äldre frågelistor till två som berör 
kyrka och gudstjänstliv samt skrivit språkliga och kulturhistoriska artiklar och 
recensioner i dagspressen. 

HALLBERG har lett insamlingen av skånskt ortnamnsmaterial och av dialekt-
material från delar av insamlingsområdet, excerperat skånska ortnamns- och 
dialektkällor, bearbetat stickord på delar av ortnamnssamlingarna, redigerat 
arbetsband för utskrivning av fonogramtexter och granskat texterna, granskat 
och ordnat arkivets kartsamling, bl. a. nyutgivna blad av den ekonomiska och 
den topografiska kartan, granskat kartmanuskript från lantmäteriverket samt 
förberett flertalet av arkivchefens yttranden i namnfrågor. I samband med ar-
betet på manuskriptet till Skånes ortnamn A: 11, Bebyggelsenamnen i Ljunits 
härad, besökte Hallberg lantmäterienhetens arkiv i Malmö den 31 oktober samt 
rikets allmänna kartverk, krigsarkivet, riksantikvarieämbetet och lantmäteri-
styrelsens arkiv, samtliga i Stockholm, den 5-7 november och det danska riksar-
kivet i Köpenhamn den 19 november. För uppteckning av ortnamn besökte 
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Hellberg olika orter i Ljunits härad den 8-10 juli, 27 september och 4 oktober. 
För fotografering och uppteckning i samband därmed besökte han Billinge i 
Skåne den 5 september och Harplinge och Alfshög i Halland den 15-19 juli. 
Hallberg har vidare utom tjänsten vid institutionen för nordiska språk hållit ett 
seminarium den 26 november kring namnproblem i Ljunits härad. Han har även 
medverkat vid lundaavdelningen av det nordiska ödegårdsprojektet. Under 3 
dagar har Hellberg vikarierat på arkivchefstjänsten. 

Hallberg har under året publicerat Kring bebyggelsenamnen i Ljunits härad 
(Våra härader 1974. Ljunits och Herrestads Hembygdsförening 7. Ystad 1974.); 
Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 11. Ljunits härad. (Lund 1975); 
Kring bebyggelsenamn i Rönnebergs härad, Kring några skånska namnmiljöer 
— indelningsverk, herrgårdskultur och uppkallelse efter utomskånska förebilder 
(båda uppsatserna i: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1976, preprint); 
Studier över skånska bebyggelsenamn (akademisk avhandling, Lund 1975). 

Pamp, Vide och Hallberg har handlett tillfälliga medarbetare och besökande 
forskare samt besvarat förfrågningar från institutioner och enskilda. 

Eva NORDIN har handhaft registrerings-, expeditions- och redovisningsarbetet 
samt personalärendena. Hon har vidare fortsatt ordregistret i sed6sformat till 
fotosamlingen, påbörjat excerpering ur DAL:s yttranden i ortnamnsärenden, 
lagt upp register till SOÅ 1971-75 samt renskrivit manuskript och brev. 

BRITT-MARIE LuNDIN har renskrivit brev och manuskript, biträtt arkivas-
sistenten i expeditionsarbetet, fortsatt sakregistret till fonogrammen och del-
tagit i ordnandet av filmade sed6ssamlingar. Under 24 dagar har hon vikarierat 
på arkivassistenttjänsten. 

AmY RUBORN, som under hela året åtnjutit partiell tjänstledighet med tjänst-
göringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och ordnat sam-
lingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slags excerperingsarbeten. 
Tillfälliga medarbetare. Skriftställare Helge Andersson har excerperat 

ortnamn ur mikrofilmer av danska länsräkenskaper och jordeböcker från tiden 
före 1658. Fru Brita Vide har excerperat dialektord ur arkivets samlingar i 
kvartoformat. Professor Sven Benson har fortsatt arbetet med Blekingsk ordbok. 
Fil. mag. Stig Isaksson har skrivit ut fonogram samt excerperat ortnamn ur 
Lunds stifts landebok. Fil. stud. Claes Ringdahl har excerperat ortnamn ur de 
nya ekonomiska och topografiska kartorna. Fil. stud. Lynn Åkesson har påbör-
jat och i det närmaste färdigställt ett på etnologiska klassificeringsgrunder base-
rat sakregister över DAL:s fonogrammaterial. 

3. Samlingarnas tillväxt 

Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande material: 
1 096 bl. 4:o (Bl. 21, Hall. 366, Sk. 45, Sm. 664), 78 963 bl. 16:o (Bl. 34, Hall. 353, 
Sk. 60 893, Sm. 17 333, Månsing 245, Romani 71, Blekingska kopieserien 34), 
1 556 bl. A4, 90 bl. fol. Av detta material utgöres 41 337 bl. 16:o av ortnamnsex-
cerpter ur äldre källor samt 1 055 bl. 16:0 av dialektala ortnamnsformer (Bl. 1, 
Hall. 28, Sk. 479, Sm. 547). Manuskriptbeståndet utgör nu 1 bd fol., 1 bd 12:o, 
17 h. fol., 91 h. A4, 112 h. 4:o, 276 h. 8:o, 41 h. 12:o, 10 h. 16:0, 20h. i växlande 
format, 6 467 bl. fol., 102 667 bl. 4:o, 4 901 bl. 8:o, 40 bl. 12:o, ca 3 804 500 bl. 
16:o, 43 974 bl. A4 och 186 bl. i växlande format. Beträffande uppteckningar 
och utskrifter se vidare nedan under 5. 

F o no gr amav delningen har under året utökats med 20 band motsvarande 
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ca 17 speltimmar. Bandantalet är nu 891. Antalet grammofonskivor är oföränd-
rat 4 334 original och 1 050 kopior. 

Inspelningar har gjorts av Vide i Brösarp, Lövestad och Veberöd, Sk., samt 
Angelstad och Vissefjärda, Sm. Inspelningar har ställts till förfogande för kopie-
ring av fil. kand. Tage Gajbert, Lund, från Vissefjärda, Sm., av kamrer Börje 
Gustafsson, Marieholm, från Roslöv och Ö. Karaby, Sk., av lantbrukare Eric 
Gustafsson, Mellby, från Mellby, Sm., av kontorist Stig Hillåker, Åkarp, från S. 
Rörum, Sk., av herr Karl-Emil Johansson, Skillingaryd, från Näshult, Sm., av 
fil. lic. Torsten Karlson, Hässleholm, från Brönnestad, Matteröd och Röke, Sk., 
och av rektor Alvar Neander, Lund, från Älmeboda, Sm. 

Biblioteket har under året utökats genom inköp och byten samt genom 
gåvor från professor dr Poul Andersen, Köpenhamn, professor Sven Benson, 
Göteborg, arkivarie Göran Hallberg, Eslöv, folkskollärare Harry Hedin, Oskar-
ström, professor Gunnar Hedström, Lund, amanuensis Botolv Helleland, Oslo, 
arkivarie Ingemar Ingers, Lund, mag. art. Ella Jensen, Köpenhamn, folkskol-
lärare Ivar Johansson, Hässleholm, professor Jorma Koivulehtu, Helsingfors, 
docent Gillis Kristensson, Lund, eand. mag. Jorgen Larsen, Köpenhamn, cand. 
mag. Christian Lisse, Köpenhamn, rektor Alvar Neander, Lund, arkivchef Bengt 
Pamp, Lund, förf. Gunnar Persson, Östraby, dr phil. Lis Weise, Köpenhamn, 
arkivarie Sten-Bertil Vide, Dalby, samt Aeademia Scientiarum Fennica, Sösdala 
sparbank och tingsrätten i Hässleholm. 

Mikrofilmavdeln ingen har under året utökats med 8 rullar film. Arkivets 
originalfilmer av dialektsamlingar och ortnamn är deponerade i bergrum i riks-
arkivet, medan kopior förvaras inom DAL. 

Fotoavdelningen har utökats med 661 fotokopior och omfattar nu 1 983 
kort. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 
Inkommande material har granskats av Pamp, Vide eller Hallberg. Allt till arkivet 
inkommet handskrifts- och fonogrammaterial var aceederat vid årets utgång. 

Skånska ortnamn har excerperats ur mikrofilmer av danska räkenskaper och 
jordeböcker från tiden före 1658 samt ur de nya ekonomiska och topografiska 
kartorna. Dialektord har exeerperats ur kvartosamlingarna. Ett stort antal 
fonogram har skrivits ut på A4. Sakregistret för fonogrammen samt det alfabe-
tiska ordregistret till fotosamlingen har fortsatts. 

Lektor Gösta Sjöstedts Ordbok över folkmålen i Västra Göinge granskas och 
slutredigeras av arkivchef Pamp och arkivarie Vide. Ordboken skall ingå i den 
planerade serien Skrifter utgivna av dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 

Beträffande skrifter som under året har utgivits av arkivets tjänstemän hän-
visas till mom. 2. 

Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1974 utgavs av förre arkivchefen, 
som då ännu var sällskapets kassör och årsskriftens redaktör. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: SVEN BENSON, Blekingska dialekt-
studier 2, Blekingsk ordbok; BERTIL EJDER, Ortnamn på -ryd; GÖRAN HALL. 
BERG, Bebyggelsenamnen i Harjagers härad; INGEMAR INGERS, Skånska drag i 
texten i Lunds stifts landebok, Skolslang och akademisk slang i Lund; STIG 
ISAKSSON, Bebyggelsenamnen i Onsjö härad; GÖSTA SJÖSTEDT, Ordbok över 
folkmålen i Västra Göinge härad; STEN-BERTIL VIDE, A. J. Krögers dialekt-
texter; ANNE MARIE WIESELGREN, Bebyggelsenamnen i Villands härad. 

Antalet besök har under året uppgått till 951. 
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5. Uppteckningsarbetet 1974175 

Nedanstående översikt över fältarbetet upptager såväl under verksamhetsåret 
företagna uppteckningar på fältet som äldre uppteckningar, vilka har utredi-
gerats under året, samt excerpter och texter från fonogram. 
Blekinge 

34 bl. 16:o, 21 bl. 4:o samt 1 bl. A4 upptecknade av Ture Andersson, Sven 
Benson, Göte Heimihn, Manfred Magnusson och Eric Petersson. 
Halland 

353 bl. 16:0, 365 bl. 4:0 samt 8 bl. A4 upptecknade av Lennart Andersson, 
Solveig Andersson, Alma Eriksson, Ragnar Eriksson, Rune Gustavsson, Göran 
Hallberg, Alarik Johansson, Judith Johansson, Albert Karlsson, Bertha Nilsson, 
Viktor Nilsson, Karl Olsson och Märta Pihl. 
Skåne 

13 104 bl. 16:o, 45 bl. 4:0 samt 548 bl. A4 upptecknade av Helge Andersson, 
Solveig Andersson, Kristina Arvidsson, Gunnar Carlberg, Vigo Edvardsson, 
Göran Hallberg, Ingemar Ingers, Stig Isaksson, Algot Jensen, Karl Jönsson, 
Anne-Marie Larsson, Bengt Pamp, Claes Ringdahl, Albert Sjöbech, Gösta Sjö-
stedt, Björn Svensson, C. 0. Svenson och Sten-Bertil Vide. 
Småland 

718 bl. 16:o, 664 bl. 4:o samt 888 bl. A4 upptecknade av Erik Andersson, 
Gustav Andersson, Henry Andersson, Olga Andersson, Gustav Arvidsson, Mona 
Blomgård, Tage Gajbert, Ellen Gustavsson, Eric Gustafsson, Stig Isaksson, 
Josef Janson, Edvin Johansson, Ingeborg Johansson, Torsten Jonsson, Johan 
Karlsson, Karl-Gustav Karlsson, Tor Krantz, Anne-Marie Larsson, Alwar 
Ljung, Erik Lönnerholm, Bror Mårtenson, Edit Nilsson, Erik Nygren, Lilly 
Schön, Klas Svensson, Sten-Bertil Vide och Alf Virdelo. 
Övrigt 

55 bl. A4 från Färöarna upptecknade av Göran Hallberg. 

Report 

from the Institute of Dialect and Place-Name Research, Lund, on its activities 
during the year 1974/75. By BENGT PA1VEP. 



Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg 

Årsberättelse 1974/75 

Av Verner Ekenvall 

Organisation 

Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg grundades 1917 och 
övertog därvid arbetet med den uppteckningsverksamhet, främst av dialekter 
men också av ortnamn, som påbörjats 1897 inom Göteborgs och Bohus läns forn-
minnesförening. Institutet var från början nära knutet till Göteborgs högskola. 
Det förstatligades den 1.7.1962 och anslöts då till institutionen för nordiska språk 
vid Göteborgs universitet. Sedan den 1.7.1974 lyder det under Styrelsen för 
dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA), varvid namnet 
ändrats till Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg (DAG). 

För arkivet gäller Kungl. Maj :ts instruktion av den 29.6.1970 med senare 
ändringar jämte av DOVA fastställd arbetsordning med ändringar och senare 
tillägg. 

Till myndigheten är en rådgivande nämnd knuten. Den består av: arkivchefen 
(ordf. och sekr.), professor Sture Allén, professor Sven Benson, professor Carl-
Axel Moberg. 

Nämnden har sammanträtt den 22.11. och 14.3. 

Ekonomi 

Arkivets stat för budgetåret 1974/75 fastställdes av Kungl. Maj:t i regleringsbrev 
den 7.6.1974 och genom beslut av styrelsen för DOVA. Till förvaltningskostnader 
(B 21) erhölls ett förslagsanslag om 225 000 kr och till insamlingsverksamhet 
m. m. (B 22) 30 000 kr. Till arkivets disposition ställdes genom beslut av styrel-
sen den 16.1.1975 ytterligare 8 000 kr till posten förvaltningskostnader och 2 000 
kr för insamlingsverksamheten. 

I kameralt hänseende har arkivet varit anslutet till redovisningscentralen vid 
Riksarkivet. 

Från Statens humanistiska forskningsråd har erhållits 40 000 kr för tryckning 
av volym 6: 2 i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB). Från Göte-
borgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle erhölls 1 500 kr för fältunder-
sökning av Göteborgs-språket. 

Personal 

Arkivets fasta personal har under året utgjorts av: arkivchef docenten fil. dr 
V. Ekenvall (Fe 21; den 1.6. Fe 21/22: 1); amanuens i bef.-gång(Fe 5/9) fil. mag. K. 
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Ferm; kansliskrivare, sedan 1.10. arkivassistent med halvtidstjänstgöring (Fe 3) 
fru M.-B. Abramson. 

Arvoderade medarbetare har varit: fil, dr h. c. E. Larsson, rektor R. Löfgren 
och fil. dr h. c. D. Palm. 

Extra medarbetare: fil. dr G. Drougge, fil. dr R. Wadström, fil. mag. Curt 
Lindroth och fru I. Palm. 

Genom Länsarbetsnämndens försorg har en halvtidstjänst såsom arkivarbetare 
ställts till arkivets förfogande. Tjänsten har uppehållits av fröken Yvonne 
Kjölstad. 

Abramson har varit förordnad att uppehålla arkivchefstjänsten den 10-12.7, 
12-23.8 och 30.8-6.9; Ferm var förordnad den 16-19.6. 

EKENVALL har under året lett och övervakat arkivets arbete med insamling 
och bearbetning av dialekt- och ortnamnsmaterial. Han har fortsatt utarbetan-
det av volym 7, Ortnamnen i Tjörns härad, som föreligger i ett första ma-
nuskript. Volym 6: 2, Inlands Nordre härad, Naturnamn, har befordrats till 
tryckning och korrekturläsning pågår. Bandet beräknas föreligga i slutet av 1975 
eller början av 1976. Han har slutredigerat volym 12: 2, Lane härad, Västra 
delen, och diskuterat tollmingsfrågor med författaren (Palm). Arbetet ren-
skrives för tryckning. För Lantmäteriverket har han granskat 64 kartblad 
(ca 2 500 namn) till den nya ekonomiska kartan, besvarat remisser angående 
s. k. traktnamn samt förfrågningar från lokala myndigheter och privata per-
soner. Han har demonstrerat arkivet för besökande grupper. Ekenvall har 
vidare utfört dialektinspelningar och ortnamnskontroller från Tjörn och lett 
inspelningen av Göteborgsspråket. Tillsammans med Larsson har han granskat 
inkommande uppteckningar av dialektmaterial. Han har bevistat styrelsens för 
DOVA sammanträden 6.11, 16.1 och 12.6. Genom tillmötesgående från styres-
mannen för Sjöfartsmuseet i Göteborg har han kopierat ett antal inspelningar 
rörande äldre tiders sjöfart till och från Göteborg. Han har under året publicerat 
en mindre uppsats. 

Utom tjänsten har Ekenvall hållit tre seminarieövningar, två för nordister 
och en för historiker samt biträtt vid utgivandet av MASO 14. 

FERM har skött kontering av inkomster och utgifter, accedering och fört 
diarier. Hon har — delvis i samarbete med Larsson och Ekenvall — utfört 
excerpering av dialektmaterial för en blivande europeisk språkatlas. Av Larsson 
har hon orienterats om arbetet med Bohuslänsk ordbok och på egen hand påbör-
jat utarbetandet av bokstaven N, varvid hon också försett vissa, tidigare enbart 
med fonetisk skrift föreliggande uppteckningar med »riksspråkliga» uppslags-
former. Tillsammans med Abramson har hon kontrolläst renskrivna partier av 
manuskript till OGB 12: 2. Hon har kontrollerat ortnamnsregistret till band 6: 1 
och upprättat samma register till volym 6: 2 i serien. 

ABRAMSON har medverkat vid omorganisationen av arkivet vid övergången 
till DOVA, lagt upp nya kataloger, diarier o. 1. samt delvis tillsammans med 
Ferm handhaft registrerings-, expeditions- och redovisningsarbetet samt perso-
nalärendena. Hon har renskrivit namnlistor till kartgranskningen och arkivets 
korrespondens. Hon har utfört den slutliga utskriften av manuskriptet till OGB 
12: 2, Lane härad, Västra delen, bebyggelsenamn samt naturnamn avd. 1—III. 
Hon har vidare korrekturläst hittills satta avsnitt av OGB 6: 2, utfört vissa 
kontrollarbeten beträffande källor och litteratur samt påbörjat en första utskrift 
av manus till OGB 7, Tjörns härad. 

PALM har upprättat register II—VI till OGB 6: 1-2 och deltagit i korrekturläs-
ningen av satta partier av OGB 6: 2. Han har avslutat manuskriptet till volym 
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12: 2, Lane härad, Västra delen, samt utskrivit register till samma del. Han har 
påbörjat excerpering och sammanställning av ortnamnsmaterial från Tanums 
härad och har deltagit i granskningen av vissa kartblad till den nya ekonomiska 
kartan. 

Utom tjänsten har han besvarat ett antal förfrågningar från Svenska Akade-
miens ordboksredaktion i Lund angående förekomsten av vissa ord i Väst-
sverige. 

LARSSON har fortsatt arbetet med den bohuslänska ordboken (partiet Ho—Hö), 
biträtt vid granskningen av inkommande dialektmaterial samt deltagit i besva-
randet av frågelistor till Europeisk språkatlas. Han har vidare granskat och 
excerperat vissa utskrifter av fonogram. 

LÖFGREN har katalogiserat nytillkomna bandinspelningar, fortsatt bearbet-
ningen av realkatalogen samt transkriberat dialektinspelningar från Inlands 
Nordre, Orust östra, Tanums och Vätte härader (ca 100 A4-sidor). Han har 
vidare förberett en överföring av arkivets grammofonskivor till band. 

DROUGGE har fortsatt bearbetningen av OGB 15, Tunge härad, varvid han 
utfört uppteckningar, rekognoseringar och kontroller av ortnamn inom häradet 
samt påbörjat utskrift av manus till bebyggelsenamn och naturnamn. Komplet-
terande fältundersökningar utfördes under våren 1975. 

WADSTRÖM har excerperat jordeböcker, mantalslängder, husförhörslängder 
samt lantmäterihandlingar rörande OGB 13, Stångenäs härad, samt påbörjat 
kompletterande ortnamnsuppteckningar, främst i Bro socken. Han har vidare 
bearbetat torp- och lägenhetsnamn inom Brastads och Bro socknar. Fältunder-
sökningarna skall fortsättas sommaren 1975. 

LINDROTH har spelat in språkprov från Göteborg. 
hus PALM har fortsatt sitt arbete med arkivets etymologiska ortnamnsre-

gister. 
KJÖLSTAD har för samma register excerperat tryckt litteratur. 

Samlingarnas tillväxt 

Inspelningarna har under året ökat med 150 band, motsvarande ca 250 tim-
mars speltid. Av dessa utgör 66 kopior av i Sjöfartsmuseet förvarade original 
rörande det tidiga 1900-talets sjöfart. 51 band rör Göteborgs-språket och åter-
stående 33 olika delar av Bohuslän, huvudsakligen Tjörns härad. 

Upp teckningarna från Orust har tillförts två volymer om sammanlagt 
96 sidor med uppteckningar i fonetisk skrift. 4 folioblad med dialektuppteck-
ningar från Bohuslän har inlämnats av dr E. Larsson. En större uppsats rörande 
husdjursnamn (179 s. A4) har inlämnats av Gunvor Andersson. Ortnamnsupp-
teckningarna har ökat med 897 sedeslappar och 12 kartor. 

Biblioteket har under året tillförts 162 volymer, varav gåvor 68, byten 63 
och köp 31. Klippsamlingen har tillförts 17 artiklar. Tre seminarieuppsatser har 
erhållits som gåva. 

Antalet antecknade besök av forskare, ej tillhöriga arkivets personal, har varit 
232. 
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Arbete utfört av arkivets personal eller under dess medverkan 

Beträffande materialets bearbetning, manuskript till OGB samt tryckning, se 
under Personal ovan. Inspelningarna från Göteborg har ställts till doc. B. 
Holmbergs förfogande för utarbetande av en beskrivning av Göteborgs-språket. 

Report 

from the Institute of Dialect and Place-Name Research, Gothenburg, on its 
activities during the year 1974/75. By VERNER EKENVALL. 

8 — 772568 Sv. Landsmål 1976 



Institutet för folklore i Göteborg 

Årsberättelse 1974/75 

Av Julius Ejdestam 

Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under respektive 
titlar i regleringsbrevet för Göteborgs universitet. 

Institutets manuskriptsamlingar har under året ökat med 880 till ca 243 050 
blad. Härtill kommer 7 inspelade band. Insamlingsarbete har bedrivits i Bohus-
län och Västergötland. Därutöver har i samarbete med tidningen Bohusläningen 
insamlats ett material som ännu inte har registrerats. 

352 volymer, smärre skrifter och särtryck oräknade, har tillförts institutets 
bibliotek. Katalogiseringen av bokbeståndet ombesörjs av institutionstjänsten 
vid universitetet. 

Den interna verksamheten har liksom tidigare år till större delen bestått i 
service till forskare och studerande. I övrigt har arbetet varit inriktat på jord-
ningställandet av nödvändiga register samt en systematisk katalog över rna-
nuskriptsamlingarna. Excerperingen av dialektord och ortnamn ur dessa har i 
viss mån fortsatt. 

Institutets chef har hållit föredrag i ämnet folklivsforskning för olika studie-
cirklar och föreningar. Han har under en månad idkat folklivsstudier i Malaysia. 
Grehn (se nedan) har demonstrerat institutet och dess samlingar för besökande 
studiegrupper. 

Ur manuskriptsamlingarna har utlånats ca 4 500 nummer, varav 3 900 för 
användning inom institutet och 600 till institutioner på andra orter. Ett avse-
värt antal lån har lämnats ur institutets bibliotek. 

Chef för institutet är fil. dr Julius Ejdestam. Medarbetare, avlönade av arbets-
marknadsstyrelsen, är Taimi Grehn och Märta Carlsson. Timavlönad arbetskraft 
har anlitats i mindre utsträckning. Prefekt har under året varit universitets-
lektor Maj -Brit Wadell. 

Report 
from the Institute of Folklore at the University of Gothenburg on its activities 
during the year 1974/75. By Jumus EJDESTAM. 



Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå 

Årsberättelse 1974/75 

Av Sven Söderström 

1. Organisation, ekonomi och förvaltning 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (DAUM) lyder sedan den 1 juli 1971 under 
Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA). 
Ordförande i styrelsen har varit riksarkivarien Åke Kromnow. 

För myndighetens arbete har gällt av Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 utfärdad 
instruktion (ändrad 1971, 1973, 1974) och för de skilda arkivens verksamhet av 
styrelsen den 20 augusti 1970 fastställd arbetsordning jämte ändringar av den-
samma fastställda den 27 maj 1971, 16 november 1972, 25 januari 1973 och den 
21 november 1975. 

I den till arkivet knutna rådgivande nämnden har förutom arkivchefen ingått 
professorerna Erik Bylund, Claes-Christian Elert, Sigurd Fries, Tryggve Sköld, 
fil. dr Ernst Westerlund och landsantikvarien Per-Uno Ågren. Nämnden har 
under verksamhetsåret sammanträtt tre gånger. Sekreterare har varit arki-
varien. 

För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet har under året 
disponerats: 
Förvaltningskostnader 	 274 000 kr 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 54 000 kr 

Dessutom har från Arbetsmarknadsstyrelsen medel ställts till förfogande för 
beredskapsarbete. 

Arkivet har i kameralt hänseende varit knutet till redovisningscentralen i 
riksarkivet. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 
Arkivets fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr Sven Söderström, 
arkivchef (Fe 21/22), fil. kand. Gunnel Westerström, arkivarie (Fe 11/11) och 
fru Elsa öhman, kontorist (Te 9/Fe 1) med halvtidstjänstgöring. 

Som vik. arkivarie har tjänstgjort fil. kand. Hjördis Oldfeldt (8-19 juli), 
fil. dr Eivor Nylund Torstensson (20-28 febr.) och fil. mag. Olavi Korhonen 
(14-26 april). 

Som tillfälliga medarbetare har arkivet anställt fil. kand. Tommy Berg, fil. 
kand. Tone Dahlstedt, fil. mag. Olavi Korhonen, fil. kand. Hjördis Oldfeldt, 
fil. dr Gunnar Pellijeff, fil. mag. Raija Sandström, fru Maj-Britt Söderström, 
fil. mag. Erling Wande och fil. stud. Birgitta Samuelsson. 
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Som arkivarbetare har fil. kand. Bengt Grundström varit anställd. Bered-
skaps- och praktikantarbeten bekostade av AMS har utförts av fröken Elisabeth 
Brakander, fil. kand. Anders Löfroth och fil. kand. Hjördis Oldfeldt. 

WESTERSTRÖM har varit förordnad att uppehålla arkivehefstjänsten den 
15-16 aug., 2, 16, 30 sept., 4-5 okt., 7-8 nov., 16-31 dec., 2-3, 17 jan., 9-10, 
13 juni. Hon har varit tjänstledig med B-avdrag för enskilda angelägenheter 
den 28-29 nov. och för studier den 3 febr. — 15 maj. 

SÖDERSTRÖM har i samråd med personalen planerat arkivets arbete. Han har 
haft daglig mottagning och handlagt ärenden rörande personal, ekonomi och 
arbetsprojekt. Han har haft överinseende över excerperings- och uppordnings-
arbetet, besvarat skrivelser och brev och till OAU avgivit yttranden i namn-
regleringsärenden. Han har instruerat upptecknare, granskat inkomna sam-
lingar och orienterat besökande grupper om arkivet och dess verksamhet. Han 
har utskrivit dialektordsamlingar från Malå, Tärendö, Umeå och Övertorneå 
socknar samt exeerperat Evert Larssons fonogram och fonogramutskrifter från 
Hössjö, Umeå socken. Han har författat manuskript till Evert Larssons ord-
samling över Hössjömålet i Umeå socken t. o. m. bokstaven A. 

För insamling, inspelning och fotografering besökte han Ström i Umeå sn 
(2 okt.), Malå, Norsjö och Jörn (11-14 okt.), Djupsjö i Nordmalings sn (16 okt.), 
Holmsund (7 mars) samt Jörn och Byske (2-6 juni). För diskussion med Vuxen-
skolans studiecirklar i Skellefteåbygden besökte han Skellefteå (15 okt. och 
26 april), Jörn och Byske (27 april). Som ledamot av den svenska kommitten 
för Europeisk språkatlas deltog han i en sammankomst i Uppsala (10 dec.). Till-
sammans med personal från ULMA och med fackmän i samiska deltog han i en 
överläggning om insamling av samiskt material i Uppsala (17 jan.) och besökte 
sameutredningens sekreterare Israelsson i Stockholm för diskussion (3 febr.). 
Samma dag besökte han RA för att lämna instruktioner om överförande av 
OAU:s mikrofilmer av material från Norrbottens och Västerbottens län till 
papperskopior. Han har varit närvarande vid sammanträden med DOVA-
styrelsen den 6 nov., 16 jan., och den 12 juni. Han har under året publicerat 
Pehr Stenbergs Ordbok över Umemålet (recension av Widmarks edition och 
kommentar. SvLm 1974). 

WESTERSTRÖM har handhaft inspelningsverksamheten i samarbete med arkiv-
chefen, katalogiserat band, fört bandjournaler och andra register, besvarat brev-
och telefonförfrågningar från skilda håll, lämnat anvisningar till och biträtt upp-
satsskrivare och enskilda forskare samt handhaft bytesförbindelser med olika 
institutioner. Vid ett flertal tillfällen har hon väglett besöksgrupper från stadens 
skolor och bildningsförbund. Föredrag: »Dialekter i övre Norrland* den 26 okto-
ber i föreningen Hem och samhälle; »Årets högtider och fester» den 12 juni i 
folkhögskolan i Vindeln; »Bandspelare och inspelningsteknik» den 4 november. 
Radioprogram: »Dialekter i norra Västerbotten» den 25 februari. TV-inspelning 
av DAUM:s sagesman Ester Mannberg i programmet »Hus med historia» den 
5 mars. Hon har medverkat vid urval av dialektprov för skolor i Västerbotten 
och Norrbotten. I anslutning till Tone Dahlstedts uppsats har hon utarbetat en 
uppsats om ortnamnen på Troll- och Vitter- i övre Norrland. 

För inspelningar och uppteckningar har hon företagit resor till följande sock-
nar: Bjurholm (27-28 aug.), Hörnefors (3-4 okt.), Dorotea (21-23 okt.), Vilhel-
mina (18-29 nov.), Burträsk (25 nov.), Örnsköldsvik (1 sept.), Jörn och Byske 
(2-6 juni). Vidare har hon gjort inspelningar i Umeå socken vid skilda tillfällen. 

ÖRMAN har fört diarier och personalrapporter, redovisat räkningar och fört 
kassabok samt handhaft handkassan. Hon har från bandjournalerna överfört 
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uppgifter till sakregistret och topografiska registret, verkställt utskrifter av brev 
och skrivelser jämte diverse andra utskrifter samt skrivit ut fonogram. Hon har 
dessutom framtagit material för klipparkivet och gått besökare tillhanda med 
material och upplysningar. Den 9 dec. var hon under arkivchefens och arkiva-
riens frånvaro förordnad att mot vikariatstillägg ombesörja deras uppgifter. 

Som vik. arkivarie har NYLUND TORSTENSSON katalogiserat fonogram på 
tornedalsfinska, skrivit ut innehållsförteckningar och granskat uppställningen 
av efterled,sregistret innehållande samiska ortnamn. KORHONEN har skrivit ut 
innehållsförteckningar till fonogram på samiska. 

Av de tillfälliga medarbetarna har BERG bearbetat material som studiecirk-
larna i Skellefteå-området sammanställt, skrivit ut fonogram från Älvsby och 
ordnat sedeskopior av ortnamn från OAU. DAHLSTEDT har avslutat sitt ma-
nuskript till uppsatsen Tro och föreställningar kring vitra i övre Norrland. 
KoRtioNEN har inspelat fonogram i samiska från Norrbotten och norra Väster-
botten. OLDFELDT har kopierat ortnamn för det alfabetiska registret och efter-
ledsregistret och dialektord för det alfabetiska registret samt uppordnat ko-
piorna. Hon har vidare ordnat etymologiregistret och excerperat en karta av 
1661 över Västerbotten. Som ett led i arbetet med utgivningen av ortnamnen i 
Norrbottens län besökte PELLLJEFF RA för genomgång av Västerbottens äldre 
landskapshandlingar (8 okt.). SANDSTRÖM har gjort innehållsförteckningar till 
fonogram på finska. SAMUELSSON har fört bibliotekets förvärvsliggare och om-
besörjt katalogisering av dess nyförvärv. SÖDERSTRÖM har ordnat det alfabe-
tiska dialektordsregistret. WANDE har gjort inspelningar i Tornedalen och skrivit 
ut innehållsförteckningar till dessa. 

GRUNDSTRÖM har renskrivit diverse samlingar, ordnat arkivets kartbestånd, 
skrivit ut efterleder och i alfabetisk ordning uppställt sedesregister. Som bered-
skapsarbete har BRAKANDER skurit pappersrullar innehållande sedessamlingar 
från OAU, LÖFROTH kopierat arkivets bestånd av fonogram från Byske, Jörn, 
Nordmaling, Skellefteå och Vilhelmina socknar från tiden före 1968 och därvid 
kompletterat bristfälliga innehållsförteckningar samt utfört olika kopieringar 
av andra fonogram, OLDFELDT har skrivit ut efterledshänvisningar till Evert 
Larssons ordsamling från Hössjö och excerperat samlingens exempel. 

3. Samlingar 

Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande: 
uppsatser i nordiska språk 
övriga uppteckningar och frå,gelistsvar 
renskrivna frågelistsvar m. m. 
samlingar dialektord 
ortnamnssamlingar, uppteckningar 
ortnamnssamlingar, äldre belägg 

75 bl. A4 
753 bl. A4 
16 bl. A5 

20 728 bl. 16:0 
149 bl. 16:o 

1 308 bl. 16:0 

De alfabetiska registren över dialektord och ortnamn har genom kopiering av 
arkivets egna samlingar tillförts 34 090 bl. i 16:o. Dessutom har arkivet för-
värvat kopior på alla i ULMA befintliga svar på ULMA:s tryckta frågelistor, 
Norrbottens och Västerbottens län. Det mesta av OAU:s bestånd av sedessam-
lingar från Norrbottens och Västerbottens län finns i arkivet som papperskopior 
på rullar. Uppordning har pågått. 

Under verksamhetsåret inköpte arkivet av Seminariet för nordisk ortnamns- 
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forskning i Uppsala dess register över ortnamnsetymologier. Detta innehöll ca 
130 000 bl. i 16:o. Sedan har etymologiregistret utökats med ca 4 500 bl. 

Klipparkivet består av sådana artiklar ur pressen i Norrbottens och Väster-
bottens län som behandlar dialekter, ortnamn och folkminnen. Material har 
fortlöpande tillvaratagits. Under året har dock ingen uppordning skett. 

Bandarkivet har utökats med 88 band inspelningar av svenska dialekter, 
30 band inspelningar av finska dialekter och 130 band inspelningar av samiska. 

Referensbiblioteket har tillförts 444 volymer och särtryck genom köp, 
byten och gåvor från enskilda personer och olika institutioner. 

Arkivet har under verksamhetsåret haft 667 besökare. 

Report 

from the Institute of Dialect and Place-Name Research, Umeå, on its activities 
during the year 1974/75. By SVEN SÖDERSTRÖM. 



Insänd litteratur 
1.2.1976-31.12.1976 

Aarboger for nordisk oldkyndighed og historie 1974. Kbh 1976. - Acta ethno-
graphica Academiae scientiarum Hungaricae. T. 24: 3/4. Budapest 1975. - 
Acta philologica Scandinavica. Bd 30: 1-2. Kbh 1975. - Acta Societatis 
linguisticae Upsaliensis. Nova series. 2: 5. Upps 1976. - Annales Acaderniae 
regiae scientiarum Upsaliensis. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok. 
19 (1975). Sthm 1976. - Årbek hins islenzka fornleifafölags 1975. Reykjavik 
1976. - Arv. Vol. 31 (1975). Sthm 1976. - Arv og eje 1975-76. Odense. - 
Bayerische Blätter ftr Volkskunde. Jahrg. 3 (1976): 1-3. Wiirzburg. - Beiträge 
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd 96. Hals 1976. - 
Bijdragen en mededelingen van het Rijksmuseum voor volkskunde »Het Neder. 
lands openluchtmuseum». Jaarg. 39 (1976). Arnhem. - Bilder aus deutscher 
Vergangenheit. Bd 35. L. Grote, Von Diirer bis Gropius. Miinchen 1975. - 
Blekingeboken. Arg. 54 (1976). Karlskrona. - Bohusläns hembygdsförbunds 
årsskrift 1976. Uddevalla. - Bromma hembygdsförenings årsskrift. Arg. 47 
(1976). Bromma. - Budkavlen. Ärg. 53 (1974). Åbo 1975. - Bulletin of Scan-
dinavian philology. 1972: 1. Kbh. (Acta phil. Scand. 30: 2. Suppl.). - Bulletin of 
the Institute of ethnology, Academia Sinica. 39, Spring 1975. Nankang, Taipei. 
- Bulletin of the International committee on urgent anthropological and 
ethnological research. No. 17, 1975. Vienna. - Bygd och natur. Arg. 57 (1976); 
Årsbok 1976. Sthm. - Cahiers du Centre d'etudes et de recherches ethnologiques. 
1975: 3. Bordeaux. - öasopis Nårodniho muzea. Roönik 143 (1974): öislo 1/2. 
Praha 1975. - Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skriftserie 19. 
Sockendräkter, Dalarna. Falun 1976. - Dalarnas museum. Bebyggelseinvente-
ringar, Kopparbergs län. Falun 1976. (Duplic.) - Dalarnas museums serie av 
småskrifter. Falun. 10. 0. Wingborg, Att inventera dalalitteratur - kommentar 
till en landskapsbibliografi. 1976; 11. Helge Zanden 1886-1972. En minnesskrift. 
1976; 12. R. Andersson, Gamla byn i Avesta. 1976; 13. J. E. Wilhelmsson, Vita 
damen i Kårarvsskogen och andra gruvberättelser från Falun. 1976. - Dan-
marks folkeminder nr 82. Vejviser for viseinteresserede. Kbh 1976. - Danmarks 
stednavne. Kbh. 17: 1. Stednavne i Ringkobing Amt. 1976; 18: 1. Randers Amts 
Stednavne 1. 1976. - Danske folkemaal. Aarg. 21 (1976): 1. Kbh. - Det 
kongelige danske videnskabernes selskab, Kbh. Hist.-filos. meddelelser. 47: 4. 
Lise Hannestad, The followers of the Paris painter. 1976; Oversigt over selska-
bets virksomhed juni 1975-maj 1976. - dgv Informationen. 85: 1/2-3. Miinster 
1976. - Dialekty i toponimija povoli"ja. Vypusk 4. öeboksary 1976. - Ethno-
logia Fennica. Vuosik. 5 (1975). Hki. - Ethnologie frangaise. T. 3 (Anne() 1973): 
3/4-T. 4 (Ann& 1974). Paris. - Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, 
Lund. Lockarp. 1976; Skumparp. 1976; S. Sallerup. 1976; V. Klagstorp. 1976. - 
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Etnologiska institutionen vid Uppsala universitet. Meddelanden 7-8. 1976. 
(Duplic.) - Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok. 1975-1976. 
Sthm. - FF communications. Vol. 91: 2. No. 216. A. Taylor, Selected writings 
on proverbs. Biki 1975. - Finnbygden. Arg. 28 (1975): 4-29 (1976). Torsby. - 
Folklivsforskning vid Stockholms universitet. Reg. över kandidatupps., licen-
tiatavh. och doktorsavh. 1928-1974. [Utg. av] Inst, för folklivsforskn. vid Nord. 
mus. och Stockholms univ. Sthm 1976. - Fornvännen. Arg. 70 (1975): 3/4. 
Sthm. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd. Arg. 21 
(1976): 1-7. Oslo. - Från bergslag och bondebygd. Arg. 30 (1975). Örebro. - 
Från Borås och de sju häraderna. Arg. 30 (1976). Borås. - Fynske årberger 1976. 
Odense. - Glossaire des patois de la Suisse romande. 770  rapport annuel 1975, 
avec bibliographie linguistique. Neuchåtel 1976. - Gotländskt arkiv 48 (1976). 
Visby. - Heimen. Bd 16 (1975): 4-17 (1976): 3. Trondheim. - Hembygden 
1976. Vänersborg. - Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs akade-
mien 11. Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård 1975. Upps 1976. - Historisk 
årbog for Thy og Mors 1976. Thisted. - Historiska och litteraturhistoriska stu-
dier. Hfors. 1-50, 1925-75. Reg. uppgjort av J. Pousar. 1975; 51. 1976. - Histo-
risk-filosofiske skrifter. Bd 7: 4. N. Danielsen, An essay on nomos and human 
language. Kbh 1976. - Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 
Årsberättelse 1975/1976. Lund. - Håloygrninne. Arg. 57 (1976): 1-3. Svorkino. 
- Hälsingerunor 1976. Norrala. - En hälsning till församlingarna i ärkestiftet. 
Arg. 62 (1976/77). Upps. - IEF-information 10, 1976. Lyngby. - Institut 
Grand-Ducal. Bulletin linguistique, ethnologique et toponymique. Fasc. 20. 
Luxembourg 1976. - Iranskoe jazykoznanie. Istorija, etimologija, tipologija. 
(K 75-letijo prof. V. I. Araeva.) Moskva 1976. - Irkutskij oblastnoj slovar'. 
Vypusk 2. L-rjas'. Irkutsk 1974. - Jahrbuch fik Volkskunde und Kulturge-
schichte. Bd 17-18. Berlin 1975. - JEGP. Journal of English and Germanic 
philology. Vol. 74 (1975): 2-4. Urbana, Ill. - Journal de la Societ6 finno-ou-
grienne 74. Hki 1976. - Journal of the department of ethnology and sociology 
14, June 1976. Taipei. - Kalevalaseuran vuosikirja 56 (1976). Porvoo. - Kal-
mar län. Arg. 61 (1976). Kalmar. - Kronobergsboken 1976. Växjö. - Kulturen 
1976. Lund. - Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Arg. 33 (1976). 
Sthm. - Leuvense bijdragen. Jaarg. 64 (1975): 2-65 (1976): 3. Leuven. - 
LMV-information. Statens lantmäteriverk informerar om sin verksamhet. 
1976: 3. Gävle. - Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Lund. Ser. D. Med-
delanden. 8. Eterspråk 3. 1975; 9. Om att översätta Gamla Testamentet. 1975; 
10. 1976; 11. Gertrud Pettersson & Chr. Platzack, Översikt över svenska dia-
lektkartor. 1976. - Meddelanden från Avdelningen för nordiska språk vid Umeå 
universitet. 12, 1976. Siiri Sahlman -Karlsson, Effekt av intensivundervisning i 
svenska - ett fall med finska studerande. - Meddelanden från svenska Riksar-
kivet för åren 1970-1973. Sthm 1976. - Meddelanden från Svenskt visarkiv. 
Sthm. 35. P. Lindegård Hjorth, Linköping-håndskriftet og »Riddaren i hjorte-
ham». 1976; 36. Danske folkeviser og melodier. 1976. - MoSmoires de la Societ6 
finno-ougrienne. Hki. 132. P. Virtaranta, Lildische Texte 4. Reg. 1976. - Musei-
verkets frågeblad. Den 23e insamlingstävlingen av folktradition 1976. Hfors. - 
Musikethnologische Jahresbibliographie Europas. 8 (1973)-9 (1974). Bratislava. 
- Namn och bygd. Arg. 64 (1976). Tipps. - Nårodn6 muzeurn v Praze. Kata-
logy a inventilfe. Ö. 12-14. J. gimåkovå & E. Mackulekovä, Teatralia zåmeckd 
knihovny v öeskt5m Krumlovö. 1-3. Praha 1976. - National museum of Wales. 
68th annual report 1974-75. Carcliff. - Nationalmuseets skrifter. Arkaeologisk-
historisk rwkke. 17. J. A. Bundgard, Parthenon and the Mycenaean city on the 
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heights. Kbh 1976. - N6prajzi közlemånyek 19. Budapest. - Niederdeutsches 
Wort. Bd 15 (1975). Mänster. - NIF newsletter. Vol. 4 (1976): 1-3. Turku. - 
NLF rapporter. Åbo. 3. Ark & dok. Rapport från NIF:s första folkloristiska 
arkiv- och dokumentationskonferens på Hässelby slott, 23-26.9.1974. 1975; 6. 
Vits och skämt i nordiska veckotidningar under maj månad 1975. 1976. - Nor-
disk arkivnyt. Udg.: Rigsarkivet, Kbh. Arg. 21 (1976). - Nordiska museet, 
Sthm. Bibliografiska meddelanden från Nordiska museets bibliotek. (Duplic.) 
Nr 44-48. 1975-76; Kulturhistoriska undersökningen. Frågelista 201. Barnupp-
fostran. 1976; Meddelanden från Kulturhistoriska undersökningen. Nr 100 
(1976). - Norna-rapporter. Upps. 9. Nordisk namnforskning 1975. 1976; 10. 
Ortnamn och samhälle. 1976. - Norrbotten 1974/75. Luleå 1976. - Norsk folke-
minnelags skrifter. Oslo. 113. L. M. Fjellstad, Varden lyser på Malmerberget. 
1975; 114. Berit Ostberg, På livets landevei. Sangleker ... 1976; 115. Emigrant-
viser. 1975; 116. R. Bergh, Skuvvanvärri. 1976. - Det kongelige norske viden-
skabers selskab. Trondheim. Museet. Antikvarisk avdeling. Tilvekst 1972; For-
handlinger 1975; Skrifter 1975: 1-6. - Norveg 19. Oslo 1976. - Ny i Sverige. 
Arg. 5 (1976): 2-4. Sthm. - Nysvenska studier. Arg. 55/56 (1975/76). Upps. - 
Onoma. Vol. 19 (1975): 3. Leuven. - Onomastika Povolna. 4. Saransk 1976. - 
Orbis. Bulletin international de Documentation linguistique. T. 24 (1975): 1. 
Louvain. - Ottar. Popultere småskrifter fra Tromso museum. 88-91, 1976. - 
Polar record. Vol. 18. No. 112-114. Cambridge 1976. - Pålsgården. [Utg. av] 
Ockelbo hembygdsförening. Arg. 36 (1976). Sandviken. - RAIN. Royal 
Anthropological institute news. 12-17, 1976. London. - RA-nytt. Riksarkivet 
informerar. 1976: 1-2. Sthm. - Recorded sound 61-62, 1976. London. - 
Revista de etnografie i folclor. T. 21 (1976): 1. Bucure0i. - Revue des langues 
vivantes. Ann& 41 (1975): 6-42 (1976): 2. Bruxelles. - Rijksmuseum voor 
Volkskunde 'Het Nederlands Openluchtmuseum' te Arnhem. Verslag van de 
Directeur over het jaar 1974. 's-Gravenhage 1976. - Saga och sed 1975. Upps 
1976. - Saga-Book. Vol. 19: 2/3. London 1975-6. - Samefolket. Arg. 57 
(1976): 2-12. Östersund. - Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Betän-
kande av sameutredningen. [D. 1-2.] Sthm 1975. (Statens offentliga utredningar 
1975: 99-100. - Utbildningsdepartementet.) - Samiske samlinger. Oslo. Bd 11. 
A. Hem, Makt og kunnskap. 1976; Bd 12. A. Hoem, Yrkesfelle, sambygding, 
same eller norsk? 1976. - Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja -tieduste-
luja varten. 110-111. Hki 1976. - Sankt Eriks årsbok. 1974-75, 1977. Sthm 
1974-75, 1976. - Scandinavian studies. Vol. 47 (1975): 4-48 (1976): 1; vol. 47: 
Supplement. Lawrence, Kansas. - Schweizerisches Archiv fur Volkskunde. 
Jahrg. 71: 3/4-72: 1/2. Basel 1975-76. - Scottish studies. Vol. 19 (1975). 
Edinburgh. - Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1976: 1-3. 
Hki 1976. - Skansvakten. Nr 61 (1976); år 1921. N:o 6. Ny fotogr. uppl. av orig.-
uppl. Älvdalen. - Skinnarebygd. 1974/75. Malung. - Skrifter frå Norsk mål-
forearkiv 31. P. Lyse, Attved Tyrifjorden. Oslo 1976. - Skrifter från Skansen 5. 
I. Lo-Johansson, M. Jansson & I. Liman, Statarlängan från Berga. Sthm 1975. 
- Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland. 470. F. Dahlström, 
Bernhard Henrik Crusell. Klarinettisten och hans större instrumentalverk. 
Hfors 1976. - Skrifter utg. av Svenska språknämnden. Sthm. 57. Fackspråk. 
1976; 58. Språk i Norden 1976. - Skrifter utg. av Ålands kulturstiftelse 10. Heidi 
Henriksson, Den åländska storstugan. Mariehamn 1976. - Skrifter utg. genom 
Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. B: 4. B. Lindån, Övredalsk ar-genitiv. 1976. - 
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 14, 1976. A. Hellbom, Saköresbok 
för Medelpad 1541-1609. Umeå. - Smithsonian contributions to anthropology. 
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Washington. 19. R. M. Laughlin, The great Tzotzil dictionary of San Lorenzo 
Zinacantån. 1975; 22. R. M. Laughlin, Of wonders wild and new. Dreams from 
Zinacantån. 1976. - Sprog og kultur. Bd 28: 1/2. Aarhus 1975. - Stadsmål i 
övre Norrland. Umeå. 4, 1976. T. Berg, Provinsialismerna i skolungdomars 
språk; 5, 1976. Dåna Johansson, Satsintonation som ledtråd vid dialektigen-
kännande; 6, 1976. Maria Bolander & Birgitta Hene, Hä gå bra dä. Allomorfer 
till morfemet det i Arvidsjaurmålet; 7, 1976. B. Henriksson, Barbro Holmgren & 
Gunnel Stenqvist, Arvidsjaurmålets behandling av r i presensformer och i pre-
teritumformen var; 8, 1976. Å. Jonsson, Nordsvenska. En bibliografi ...; 9, 
1976. Iråne Johansson, Inherenta grundtonsfrekvenser hos svenska vokaler och 
deras inflytande på satsintonation. - Ströms hembygdsförening. Årsbok 
1976/77. Strömsboken. Grundstenen till Jämtlands andra stad. 1880-1905. Del 
1. Strömsund 1976. - Studia Fennica 19. K. Vilkuna, Unternehmen Lachsfang. 
Die Geschichte der Lachsfischerei im Kemijoki. Hki 1975. - Studia philologiae 
Scandinavicae Upsaliensia. 10. P.-A. Wiktorsson, Södermannalagens B-hand-
skrift. Upps 1976. - Studier i nordisk filologi. Bd 60. Hfors 1975. - Studies on 
religion. 8. J. Pentikäinen, Revivalist movement and religious contracultures in 
Finland. Hki 1975. - Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1976. 
Sthm. - Suomen kielen nauhoitearkiston toiminta vuonna 1975 sekä tammi-
helmikuussa 1976. Hki.- Suomi. Hki. 118: 3. Helvi Pyysalo, Kangaspuut. 
1975; 120: 1. R. Koskimies, Martti Rapolan Hämäläinen trilogia. 1976; 120: 2. 
H. Launonen, Hirvipoika. Tutkielmia Unkarin kirjallisuudesta. 1976; 120: 4. 
Kielitieteellisiä lehtiä. 1976. - Svenska språknämnden. Årsberättelse 1975/76. 
Sthm. - Svenska turistföreningens tidning, Turist. Årg. 44 (1976): 2-6. Sthm. 
- Svenskbygden. Årg. 55 (1976): 1-7. Hfors. - Sveriges medeltida personnamn. 
H. 5. Elena-Ez(s)tridis. Upps 1976. - Södra Unnaryd-Jälluntofta fornminnes-
och hembygdsförening. Årsskrift. Årg. 30 (1976). Unnaryd. - Sörmlandsbyg-
den. Årg. 45 (1976). Nyköping. - Sörmlandslåten. 1976: 1-2. Södertälje. - 
Tierp. En sockenbeskrivning. Tierp 1975. - Tietolipas. 78. Ritva Ahonen-
Mäkelä, Tio puhua. Ajatuksia puheilmaisusta. Hki 1975. - Tjustbygdens kul-
turhistoriska förening. Meddelande 33. Årsbok 1976. Västervik. - Turun ylio-
piston kansatieteen laitos. Monisteita. 11. P. Leimu, Läkennereitit ja niiden 
käyttö Paltamossa 1800-1970. 1976; 12. Tuula Leimu & I. Talve, Kansankult-
tuurin muuttumisesta Suomen maaseudulla n. 1880-1940. 1976. - Universi-
tetet i Bergen. Årsmelding 1975. - Uppland 1976. Upps. - Uppsala universi-
tetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret 1974/75. 1976. - Varbergs mu-
seum. Årsbok. Årg. 27 (1976). - Vendsyssel årbog 1976. Hjorring. - Western 
folklore. Vol. 34 (1975): 4-35 (1976): 3. Berkeley. - Vetenskapssocieteten i 
Lund. Årsbok 1975-76. - Voprosy finno-ugrovedenija. Vypusk 6. Saransk 1975. 
- Working papers. (Phonetics laboratory, Lund university.) 11-14. 1975-76. - 
Vår hembygd. H. 1, dec. 1976. Östervåla. - Värmland förr och nu. Årg. 74 
(1976). Karlstad. - Västerbotten 1976. Umeå. - Västerbottens norra fornmin-
nesförening, Skellefteå. Meddelanden 37-38. 1975-76. - Västmanlands forn-
minnesförening. Årsskrift 54 (1976). Västerås. - Västra Göinge hembygds-
förenings skriftserie 24 (1976). Hässleholm. - Åländsk odling. Årsbok. Årg. 36 
(1975). Mariehamn. - Älmeboda sockens hembygdsskrifter 18. Ålmeboda-
boken 1976. - Östemtingen 16 (1975). Ö. Åmtervik. - Österbotten. Års-
bok 1975. Vasa. - Överkalix hembygdsgilles årsbok. Arg. 20 (1976). Kalix. 

Andersen, Karen, Sonderjyske pandebånd - »stjernebånda (ur: Nordslesvigske 
museer, 2 - 1975). - Andersson, R., se Dalarnas museums serie av småskrifter. 
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- Andersson, Th., Populärvetenskapligt om norska namn (i: Forskningsnytt. 
Arg. 21 (1976): 2. Oslo). - Dens., Manlig sjuksköterska (ur: Nord. stud. i filol. 
och lingv. Festskr. tillägn. G. Holm. Lund 1976). - Dens., III. Symposion des 
NORNA-Komitees (ur: Onoma. Vol. 19 (1975): 3. Leuven). - Amen-Gustafsson, 
Ulla, Om bostadssegregationens effekter. Upps 1975. Akad. avh. - Benson, S., 
Ejder, B. & Pamp, B., Litteraturkrönika 1975 (ur: ANF. Bd 91, 1976). - Berg, 
G., [utg.], Lärare vid Uppsala universitet på 1820-talet. Anteckningar av G. M. 
Upmark (ur: Personhist. tidskr. Arg. 70, 1974). - Dens., Femtio års skidhisto-
risk forskning (ur: Norveg 17, 1975). - Bergstrand, C.-M., Brott och straff i 
1700-talets Västergötland. D. 2. Självmord. Skövde 1976. - Björklund, S., 
Some characteristic features of ancient popular tradition in Upper Dalarna (ur: 
Proceedings of the Sixth Viking Congress, Uppsala, 1969. London 1971). - 
Bringats, N.-A., Människan som kulturvarelse. Lund 1976. (Handböcker i 
etnologi.) - Broberg, G., Homo sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturupp-
fattning och människolära. Upps 1975. (Lychnos-bibl. 28.) Akad. avh. - Ca-
vallie, J., Från fred till krig. De finansiella problemen kring krigsutbrottet år 
1700. Upps 1975. (Stud. hist. Upsaliensia 68.) Akad. avh. - Dahlstedt, Tone, 
Tro och föreställningar kring vitra i övre Norrland; Westerström, Gunnel, Ort-
namn på troll- och vit(t)er- i övre Norrland. Umeå 1976. (Dial.- o. ortn.ark. i 
Umeå.) - Danielsson, Sylvia, Samuel Columbus' språkprogram i En Swensk 
Ordeskötsel. Umeå 1976. (Umeå stud. in the hum. 9.) - Ejder, B., se Benson, S. 
- Elmevik, L., Nyisl. kvos 'trång dal' o. dyl. (ur: Nord. stud. Festskr. til Chr. 
Westergård-Nielsen. Kbh 1975). - Dens., Om rubrikspråket på Dagens Ny-
heters förstasidor (ur: Nysv. stud. årg. 53, 1973). - Dens., Staxhammar (ur: 
Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1974). - Dens., Två eddaställen och en västnordisk 
ordgrupp (ur: Scripta Islam:Hoa 25, 1974). - Dens., Två gamla svenska ånamn 
(ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1974). - Dens., Banka. Ett östgötskt bynamn 
(ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1975). - Dens., Knuff och Kägra (ur: NoB. 
Årg. 63, 1975). - Enequist, Gerd, Mälarlänens lantbebyggelse enligt det äldre 
ekonomiska kartverket. Sthm 1975. (Monogr. utg. av K. Hum. vet.-samf. i 
Upps. 3.) - Ernby, E., Adeln och bondejorden. Upps 1975. (Stud. hist. Upsa-
liensia 64.) Akad. avh. - Ernvik, A., Murbräcka. Dikter. Karlstad 1976. - 
Feoktistov, A. P., Oöerki po istorii formirovanija mordovskich pis'menno-litera-
turnych jazykov. Moskva 1976. - Flodat, N. A., Byggenskap och kultur. En 
sammanställning till Anders Diös' 85-årsdag. Upps 1976. - Gustafson, U., 
Industrialismens storstad. Studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och 
demografiska struktur 1860-1910. Sthm 1976. (Monogr. utg. av Sthlms kommu-
nalförvaltn. 37.) - Hammarström Tornstam, Gunhild, Det sociala åldrandet. Ett 
tvärkulturellt perspektiv. Upps 1975. Akad. avh. - Haugen, E., The Scandina-
vian languages. London 1976. - Hedstrand, B., Silvervaror i Sverige 1830-1915. 
Upps 1975. Akad. avh. - Hegardt, Astrid, Akademiens spannmål. Uppbörd, 
handel och priser vid Upps. univ. 1635-1719. Upps 1975. (Skr. rör. Upps. univ. 
C. Organisation o. hist. 32.) Akad. avh. - Hellbom, A., Ångermanlands äldsta 
landskapssigill (ur: Ångermanland 13, 1974). - Holm, G., [Rec. av] Stig Nilsson, 
Terminologi och nomenklatur. I. Lund 1974 (ur: Lychnos 1973/74). - Dens., 
Namnet Gustav (ur: NoB. Arg. 62, 1974). - Dens., Stöng i 13j6rsördal (ur: 
Gardar V, 1974). - Dens., Litteratur i runskrift och ett västgötskt ortnamn (ur: 
Nord. stud. Festskr. til Chr. Westergård-Nielsen. Kbh 1975). - Hård af Seger-
stad, Th., Dagspressens bildbruk. En funktionsanalys Upps 1974. (Ars suetica 
3.) Akad. avh. - Hägg, Inga, Kvinnodräkten i Birka. Upps 1974. (Archaeol. 
stud., Upps. univ., Inst. of N. European archaeol. Aun 2.) Akad. avh. - Jansson, 
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S.-B., Folket, de bildade och landsmålslitteraturen. Svensk dialektdikt 1875-
1900. Umeå 1975. (Umeå stud, in the hum. 7.) - Jansson, V., Benedikt, Ben-
dikt, Benkt (ur: NoB. Arg. 62, 1974). - Jersild, Margareta, Skillingtryck. Stu-
dier i svensk folklig vissång före 1800. Sthm 1975. (Sv. visarkivs handl. 2.) Akad. 
avh. - Johannisson, T., Kock, Karl Axel Lichnowsky (ur: Sv. biogr. lex. Bd 21. 
Stinn 1975). - Dens., Verner Ekenvall 1911-1975. Minnesteckning (ur: Kungl. 
Vet.- o. vitt.-samh. i Gbg. Årsbok 1976). - Johansson, J., En bonnatid i Långa-
sjö (ur: Långasjökrönika 1972). - Jones, R. L., se Tollenaere, F. de. - Jonsson, 
B., Delsbodräkterna som de skildrats av författare och konstnärer, i folkvisor 
och sägner, med kommentarer. Delsbo 1977. - Jonsson, B. R., Några gamla 
kärleksvisor (ur: Sumlen 1976). - Josefsson, M., Hargs socken och tradition 
kring ryssarnas härjningar 1719-21 (ur: Uppl. nations årsskr. 38, 1975). - 
Karlsson, J., Gössa Anders, en orsaspelman och hans låtar. Falun 1976. (Da-
larnas mus.) - Kleberg, T., Ett uppländskt prästbordsinventariu.m från år 1422 
i stockholmshandskriften A6 (ur: Nord. tidskr. för bok- o. bibl.-väsen. Arg. 61, 
1974). - Kousgård Sorensen, J., Latinske diplomer og dansk leksikografi (ur: 
Festskr. til K. Ibid. Kbh 1974). - Kronborg, Bo & Nilsson, Th., Stadsflyttare. 
Industrialisering, migration och social mobilitet ... Upps 1975. (Stud. hist. 
Upsaliensia 65.) Akad. avh. - LauHn, C., Ellips, teckenfunktion och språklig 
ekonomi. En studie i svensk ordbildning. Vaasa 1976. (Proceedings of the Vaasa 
school of economics. Reprint ser. 18. Philology 4.) - Lazar, 0., The formation of 
abstract nouns in the Uralic languages. Upps 1975. (Stud. Ural. et Altaica 
Upsaliensia 10.) Akad. avh. - Liljeatrand, B., Strindbergs Mäster Olof-dramer. 
1. Umeå 1976. (Umeå stud. in the hum. 10.) - Lindén, B., Namnet Siljan (ur: 
Sool-Öen 1976). - Dens., Typer av personnamnsgenitiv företrädda i gårdsnamn 
och med person- eller gårdsnamn sammansatta ortnamn inom övre Österda-
lama (ur: NoB. Arg. 64, 1976). - Dens., Hädome »Hedome» - ett gammalt 
älvdalskt naturnamn samt några erinringar om Dalarnas äldre domböcker som 
värdefull ortnamnskälla (ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1976). - Loit, A., 
Kampen om feodalräntan. Reduktionen och domänpolitiken i Estland 1655-
1710. 1. Upps 1975. (Stud. hist. Upsaliensia 71.) Akad. avh. - IVIelefors, E. & 
Olsson, I., Hamlingbo och Elinghem - västgermanska influenser på Gotland? 
(ur: NoB. Arg. 64, 1976). - Nielsen, N. Å., Fra den jyske ordbog (ur: Festskr. til 
K. Hald. Kbh 1974). - Nilsson, Th., se Kronborg, Bo. - Nyman, A., Hur står 
det till med våra fäbodar? En redogörelse för Nordiska museets fäbodinventering 
(ur: Fataburen 1975). - Olsson, I., se Melefors, E. - Pamp, B., se Benson, S. - 
Persson, G., Repetition in English. P. 1. Sequential repetition. Upps 1974. (Stud. 
Angl. Upsaliensia 21.) Akad. avh. - Pettersen, E., Språkbrytning i Vest-Norge 
1450-1550. Språket i vestnorske skrifter ved overgangen fra mellomalder til 
nyere tid. Bergen 1975. - Ranehök, A., Centralmakt och domsmakt. Studier 
kring den högsta rättsskipningen i kung Magnus Erikssons länder 1319-1355. 
Upps 1975. (Stud. hist. Upsaliensia 67.) Akad. avh. - Reinhammar, V., Prono-
menstudier. Upps 1975. (Acta Acad. reg. Gustavi Adolphi 54. - Stud. till en sv. 
dialektgeogr. atlas 7.) Akad. avh. - Revera, Margareta, Gods och gård 1650-
1680. Magnus Gabriel De la Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland. 
1. Upps 1975. (Stud. hist. Upsaliensia 70.) Akad. avh. - Rooth, Anna Birgitta, 
The Alaska expedition 1966. My-ths, customs and heligs among the Athabascan 
Indians and the Eskimos of N. Alaska. Lund 1971. (Acta Univ. Lundensis. 
Sectio 1. Theologica, juridica, humaniora. 14.) - Rostvik, A., IVth symposium 
of NORNA committee-place-names and society (ur: Onoma. Vol. 19, 1975). - 
Salomonsson, A., Torkbastun på Gotland (ur: Gotländska stud. 4, 1975). - 
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Sandred, K. I., Two dialeet words in the Fenland: ModE haft and stow (ur: NoB. 
Arg. 62, 1974). — Strandberg, S., Byrozlhedhe. Ett namn vid en farled (ur: Ortn.-
sällsk:s i Upps. årsskr. 1975). — Ståhl, H., Some old Uppland island names (ur: 
Proceedings of the Sixth Viking Congress, Uppsala, 1969. London 1971). — 
Dens., Olskroken (ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 1975). — Dens., Ortnamn i 
Orebygden (ur: Ore. Socknen och kommunen. D. 1. Malung 1975).— Taxkiainen, 
K., Förvaringsmedel för arkivhandlingar. Sthm 1975. (Meddel. fr. Sv. riksark. 
Broschyr 12.) — Tibbott, S. M., Welsh fare. A selection of traditional recipes. 
Cardiff 1976. (National Mus. of Wales. Welsh Folk Mus.) — Tolksdorf, U., 
Volksleben in den Ermländersiedlungen der Eifel. Marburg 1967. (Schriftenreihe 
der Kommission fik ostdeutsche Volkskunde. Bd 4.) — Tollenaere, F. de, 
wuipus pus weiha. Gul). Amen. (Ur: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 
56: 1, 1975). — Dens. & Jones, R. L., Word-indices and word-lists to the Gothic 
Bible and minor fragments. Leiden 1976. — Utterström, Gudrun, Tillnamn i den 
karolinska tidens Stockholm. Umeå 1976. (Umeå stud. in the hum. 11.) — 
Wahlberg, M., Sockennamnet Sighridhakirkia (ur: Ortn.-sällsk:s i Upps. årsskr. 
1975). — Veirulf, 0., Gränser och gränstvister (ur: Ore. Socknen och kommunen. 
D. 1. Malung 1975). — Westerström, Gunnel, se Dahlstedt, Tone. — Wikström, L., 
Kungsholmen intill 1700-talets början. Studier i en stadsdels förhistoria, upp-
komst och tidigaste utveckling. Sthm 1975. (Monogr. utg. av Sthlms kommunal-
förvaltn. 36.) — Zender, M., Volksbrauch und Politik. Lichterumziige und 
Jahresfeuer von 1900-1934 (ur: Rheinische Vierteljahrsblätter. Jahrg. 38, 1974). 
— Åberg, Ingrid, Förening och politik. Folkrörelsernas politiska aktivitet i 
Gävle under 1880-talet. Upps 1975. (Stud. hist. Upsaliensia 69.) Akad. avh. — 
Åslund, N., Kyrktjuven i Mattmar. [Upptecknad av] Herman Geijer. (Ur: 
Jämten. Arg. 69, 1975/76.) 

Rune Västerlund och Eva östlund 
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till redaktören 

professor Folke Hedblom 
eller till arkivchefen 

docent E. 0. Berg fors 
Dialekt- och folkminnesarkivet, Ö. Ågatan 27, 753 22 Uppsala. 

På grund av de höga tryckningskostnaderna anmodas bidragsgivarna att insända endast 
fullt tryckfärdiga manuskript. Manuskript skall vara maskinskrivet med minst 1 cm rad-
avstånd och en marginal av minst 5 cm. Senare inskjutna ord el. bokstäver insättes mellan 
raderna, helst ej i marginalen. Noter skrives i löpande följd på särskilda blad. Högst två 
korrektur lämnas till författarna. I andra korr. må ändring mot MS ej företagas. 
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