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Aktuella pronomenstudier
Av Hans H. Ronge

Vidar Reinhammar inmutade redan tidigt åt sig ett forskningsområde,
som han sedan bit för bit bearbetat och utvidgat, oförtrutet, utan större
hänsyn till svårigheterna och utan att synbarligen störas av tidens flykt.
Den ursprungliga inmutningen, en undersökning av speciellt pronomenformerna hä, ed etc. i svenska och östsvenska dialekter, förelåg som licentiatavhandling 1958, men andra pronomengrupper måste efter hand dras
in i undersökningen, deras olika utbredning och funktion måste kartläggas
och utredas och ständigt nytt material måste samlas in och bearbetas. När
denna krävande forskning dessutom har måst ske vid sidan av det dagliga
ordboksarbetet, är det lätt att förstå att uppgiften ibland kan ha tett sig
övermäktig och tvingat förf, att kapa grenar, som annars lätt hade vuxit
sig för stora och rubbat balansen. Att utredigeringen av boken inte varit
problemfri, får läsaren ett starkt intryck av, och det framhålles också på
åtskilliga ställen av förf. Trots detta måste man säga att dispositionen i
stort sett gör ett klart och redigt intryck. Det hindrar inte att boken är
rätt snårig, beroende på den komprimerade framställningen. Lättläst är
den ingalunda. Men det måste samtidigt framhållas att den är i hög grad
intressant, för att inte säga spännande, genom alla de problem som läggs
fram och diskuteras. Förf. rör sig med stor säkerhet i sitt material, är påfallande självständig och drar sig inte för att kritisera andra forskare. Det
är inget fel, men tonen är ibland onödigt brysk.
De personliga och demonstrativa pronominas uppkomst och vidare
utveckling i de nordiska språken kom tidigt att intressera språkforskarna.
När det gäller östnordiskt språkområde, har intresset i stor utsträckning
varit inriktat på uppkomsten dels av det personliga pronomenet den, dels
av den bestämda slutartikeln och i viss mån också adjektivets bestämda,
fristående artikel, nu ofta — såsom i denna avhandling — benämnd adjekPronomenstuclier. With a Summan in English. Akademisk avVidar
handling. Uppsala 1975. 227 8., 8 kartbilagor. (=Studier till en dialektgeografisk atlas
utg. av Natan Lindqvist och Lennart Moberg. 7. Acta Academiae Regiae (lustavi Adolphi.
54.) — Framställningen bygger på den opposition som ree. framförde den 23 maj 1975
i sin egenskap av fakultetsopponent.
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tivartikeln. Jag skall här inskränka mig till att nämna några av de undersökningar som varit den givna utgångspunkten för förf. Först de bägge
klassiska arbetena av Tegnér d. y. (Om genus i svenskan, 1892) och Emil
Olson (Studier över pronomenet den i nysvenskan, 1913), det sistnämnda en
utvidgning av artikeln den i SAOB av samme förf. Det bör påpekas att av
de nu anförda äldre arbetena har det av Olson utgjort den direkta utgångspunkten för flera av de frågor förf. diskuterar. Men han har också kunnat
tillgodogöra sig undersökningar av Poul Diderichsen (Smtningsbygningen i
Skaanske Lov, 1941), Karl Larm (Den bestämda artikeln i äldre fornsvenska,
1936) och Einar Lundeby (Overbestemt substantiv i norsk og i andre nordiske språk, 1965), för att nu nämna några. Rent metodiskt har utan tvivel
Hesselmans Huvudlinjer i nordisk språkhistoria, 1948-53, haft mycket att
ge, t. ex. synen på vissa ljudutvecklingar som resultat av satsfonetiska
växlingar. När det gäller etymologien av h,ä, bygger förf, på teorier som framförts av en rad forskare (se f. ö. nedan).
Intresset för syntaktiska frågor har successivt ökat, och därvid har
förhållandena i våra dialekter kommit alltmera i blickpunkten. Här har
flera forskare gjort betydande insatser: Anders Sundqvist, Gösta Holm,
Maj Reinhammar. Sist i raden, som måhända kunde utökas med ytterligare
några namn, ansluter sig nu förf., som med sin avhandling velat ge »ett
bidrag till kännedomen om den nordiska syntaxgeografien» (s. 7). Om boken
alltså i viss mån är en syntaktisk studie — det gäller framför allt systematiseringen av materialet —, så hör dock analysen av de föreliggande pronominalsystemen principiellt hemma inom morfologien. Avhandlingen är —
så vill jag uttrycka det — en morfologisk-syntaktisk studie över vissa
pronomenformer i svenskan med användande av språkhistoriska och dialektgeografiska metoder.
Boken innehåller fyra kapitel. I det inledande kapitlet diskuterar förf.
syfte och metod, redogör för källor och material och kommenterar kartbilagan. De bägge följande kapitlen har flera beröringspunkter. De behandlar »Sammansatta demonstrativa pronomina» (typen den där etc.),
resp. »Förenat demonstrativt pronomen. Adjektivartikeln» och kan sägas
utgöra ett förstadium till det sista kapitlet, som tar upp bokens centrala
problem: formen kds etymologi och ålder. Vid min fortsatta granskning
kommer jag att följa den dispositionen och tar först upp några principiella
frågor, som rör källmaterial och kartor.
Det är uppenbart för varje läsare att förf, är väl hemmastadd i sitt omfattande material. Som man kan vänta, gäller detta i särskilt hög grad
dialektmaterialet, som förf. haft närkontakt med i åratal. En sak måste
här påtalas. Det bereder läsaren nästan oöverstigliga svårigheter att kollationera beläggen mot samlingarna i ULMA, varifrån de flesta beläggen är
tagna. När källan anges, sker det vanligen summariskt, och mycket ofta är
det nödvändigt att gå vägen över förf:s egen excerptsamling. Nu kan väl
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ingen direkt fordra en noggrann redovisning av varje belägg — det är
ett orimligt krav —, men däremot måste man kräva att tillhörande excerptsamling hålles tillgänglig för fortsatt forskning. I detta speciella fall
föreligger inget problem. Förf. har i samband med disputationen framhållit
att excerpterna kommer att deponeras i Ordbok över Sveriges dialekters
samlingar (i anslutning till ULMA). Det skall i sammanhanget påpekas att
hänvisningar och citat i stort sett är tillförlitliga, så långt de har kunnat
kontrolleras, vilket förf:s egen opponent Anna-Karin Nyström framhöll vid
oppositionen. Min anmärkning kvarstår dock. Det är inte tillfredsställande
att en forskare, som vill följa förf. i spåren, skall behöva gå omvägen över
förf:s excerptsamling.
Karteringsprinciper är alltid svåra att komma till rätta med. När förf.
säger: »Det har därför synts mig riktigast att vid karteringen bortse från
tydligt ungt dä i hei-målen» (s. 24, jfr även not 4), ställer man sig frågan:
Vad menas med ungt dä? Det borde på något sätt preciseras, t. ex.: efter
1900. Jfr betr. en annan generationsskillnad s. 51, där det framhålles att
det enligt äldre källor i Piteå heter han där !här, medan yngre källor från
1910 och framåt har den där 'här.
Förf. påpekar (s. 184) att äldre belägg inte har kunnat förmedlas via
kartorna. Självfallet är det en brist. Förr var det möjligt att med hjälp av
olika färger markera olika åldersskikt, se t. ex. Hesselmans karta i Ordgeografi och språkhistoria, 1936, s. 144 f. Men en sådan lösning är numera av
kostnadsskäl nästan utesluten. Däremot borde en klart avvikande symbol
kunna markera äldre belägg. På karta 6 har förf. för Gotlands del försökt
lösa problemet på ett annat sätt, genom att där tillfoga: »[Förr äv. hä(d)]».
I samband med kartorna, som med sina relativt få symboler är överskådliga och lättlästa, vill jag ta upp en principfråga. Belägg som hänför
sig till kapellförsamling bör placeras på kapellplatsen. När förf. på karta 6
vill ange att Bingsjö kapellförsamling i Rättviks socken har h,ce e. d. (saknas
i materialsamlingen s. 133!), placeras symbolen, en kvadrat, vid sidan om
ringen för Rättvik ( =ce e. d.). I själva verket ligger Bingsjö ca 30 km fågelvägen från Rättviks kyrka nära hälsingegränsen och formen med h anknyter
till h-formerna i Dala-Bergslagen.'
En annan detalj på karta 6 och karta 7 bör rättas till. Siljansnäs, som
har generellt h-bortfall, har felaktigt markerats med en kvadrat i stället
för en ring på karta 6. På karta 7 bör kvadraten utgå helt.'
Kap. 2 och 3 utgör på sätt och vis en enhet och kan därför lämpligen
diskuteras i ett sammanhang. De har sin upprinnelse i förf:s behov att
närmare undersöka hela det pronominalsystem, vari Mc och dä utgör en
betydelsefull del.
1 De i detta stycke framförda anmärkningarna har påpekats för mig av arkivchefen
doc. E. 0. Bergfors.
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I kap. 2 behandlas de pronominella uttrycken han där /här, resp. den
där 'här. Förf:s term för dessa typer, sammansatta demonstrativa pronomen,
är väl att märka inte entydig men väl praktisk och därför acceptabel. Den
geografiska utbredningen av de båda typerna med han och den som första
komponent framgår av karta 1 och 2. Dock är att märka att de enklitiska
formerna (e)n, e etc., utmärkta med rund ring, mestadels återgår på den,
ibland likväl på han, samt att han här och den här, som inte är inlagda på
någon karta, har en något annan utbredning än motsvarande former med
där.
Mest intressant i kapitlet är förf:s utredning av de behandlade pronomentypernas uppkomst och ålder. Yngst tycks han där 'här vara. Såvitt bekant
är den typen inte belagd i fsv. Även den där 'här saknas i de fsv. källorna,
som i stället har denne här o. likn., en typ som alltså måste betraktas som
äldre än den där 'här, vilken torde vara en relativt ung bildning. Den tycks
av allt att döma ha uppstått på mellansvenskt eller uppsvenskt område och
haft en talspråklig prägel. Vidare är enligt förf, den här yngre och utvecklad
i analogi med den där. Wess6n har tänkt sig (se förf. s. 59) att den där möjligen är utvecklad ur denne där, med synkope. Den utvecklingen är svår
att bevisa, och sannolikare är väl att den där innehåller fsv. Pen, så som
förf. menar i anslutning till SAOB.
Förf:s hypotes att den här skulle vara yngre än den där och bildat i analogi
med detta sistnämnda uttryck har ett visst stöd i modernt dialektmaterial
(se s. 59 nederst) men har ingen säker förankring i äldre källor och texter.
Den där är enligt förf. (s. 58) äldst känt från 1600-talet och träffas tidigast
hos östgöten Brasck (then danna m., WesAns ed. s. 85; jfr dänna 'där'
Gullbergs hd, österg., enl. Rietz 112 a). Hos Agneta Horn möter både den
her och den der som talspråkliga former vid direkt och indirekt anföring,
och den här /där träffas sedan ofta i 1600-talslitteraturen. Enligt min mening
utgör inte dialektmaterialet ett tillräckligt stöd för tanken att den här är
yngre än den där. Mot ett sådant antagande talar också en annan omständighet. I fsv. träffas her som förstärkningsadverb till pcenne, t. ex. Konung
Alexander v. 8382 som översättning av den lat. förlagans ille 'denne, den
där'. Däremot möter såvitt bekant aldrig Pcer som förstärkningsord till
pcenne i de fsv. texterna. Det är därför a priori knappast sannolikt att pron.
den i första hand skulle ha kopplats samman med förstärkningsordet där
— det enstaka tidiga belägget hos Brasek har föga bevisvärde.
I slutet av kapitlet diskuterar förf, typen han där och vill se de »splittrade
förekomsterna som rester av ett äldre, sammanhängande område» (s. 63).
Förf, tänker sig vidare att en konkurrens har rått mellan den där och han
där och att han där har segrat i de områden där det nu förekommer. S. 65
tycks förf, mena att samma konkurrenssituation förelegat för hela det
svenska området men att den där i de flesta fall segrat. Eftersom äldre
material i allmänhet inte ger upplysning om en sådan konkurrenssituation,
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är hypotesen ytterst osäker. Han där tycks i äldre källor i stort sett vara
belagt endast där det än i dag heter han där (Lima, Uppland, Västerbotten,
Norrbotten). Där vi nu har den där, är som regel inte han där känt från
äldre källor. Att konkurrenssituationen funnits på hela det svenska området är således enligt min mening en hypotes som inte kan stödjas med
tillgängligt material.
I kap 3 diskuterar förf, den resp. han/hon som förenat demonstrativt
pronomen och adjektivartikel och kommer i slutet av kapitlet in på pron.
hin, dess förekomst, stamvokalens kvantitet m. m., en diskussion som förf.
vill ha undangjord, när han i kap. 4 tar upp det intrikata problemet med
detta pronomens etymologi.
Av kartorna 3 och 4 framgår den geografiska utbredningen av den och
han/hon samt det och ha. Vi bör särskilt lägga märke till att han/hon har
en betydligt mindre utbredning som förenat pron. än som förra led i sammansatt pron. Jfr kartorna 1 och 3. Förenat pron. hanlhon, är t. ex. inte alls
känt från Norrland.
Av intresse är också att paradigmet han, hon, hä o. d. förekommer på
några få begränsade områden, nämligen i Öster- och Västerdalarna, i östra
Uppland, östra Åland, Åboland, på det estlandssvenska området (utom
Nargö) samt i södra och norra Österbotten (s. 80 f).
Såsom ofta är förhållandena i Dalmålen intressanta (se härom a. st.).
Där förekommer i huvudsak tre olika paradigm med viss inbördes konkurrens. Förf, framhåller att h,anlhon, som förenat pronomen i viss mån har
konkurrerat ut den.
Av allt att döma är förenat han/hon en novation i de svenska dialekterna.
I fsv. och i övriga nordiska fornspråk finns inga kända exempel. Däremot
möter, såsom förf. framhåller (s. 81 f.), appositivt h,anlhon, redan i fornspråken och är som bekant en vanlig företeelse i bl. a. norrländska dialekter. Uppenbarligen har appositivt (pleonastiskt) han/hon en vidare
spridning i dialekterna än man vanligen antar. Man har helt enkelt haft
svårigheter att skilja mellan appositivt och attributivt bruk av han/hon (jfr
s. 76).
Adjektivartikelns olika former och deras utbredning framgår av karta 5.
Om vi jämför med karta 3 över förenat demonstrativt pronomen den,
finner vi ganska stor överensstämmelse, särskilt beträffande utbredningen
av han/hon. När det gäller neutr. dä, hit o. likn. finns tyvärr ingen karta att
hänvisa till. Det är onekligen en brist, och man frågar sig, varför kartan
har slopats i just detta fall. Det framgår emellertid av materialet att )lä
o. d. som adjektivartikel har en mer begränsad utbredning än som förenat
dem. pron. Så t. ex. saknas ha som artikel i Västmanland, Dalabergslagen,
Gästrikland och norra Uppland. Inom detta område liksom i stora delar av
Norrland upp till norra Ångermanland och Lappland möter i stället en o.
likn., som i de flesta fall bör återföras på den av dialektgeografiska skäl
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(jfr s. 97). I dalmålen råder ett liknande förhållande som beträffande dem.
pron. med konkurrens mellan flera olika paradigm (s. 96).
Den exkursiva utredningen av pron. hin i äldre språkmaterial och nutida
dialekter är en komprimerad men mycket nyttig framställning. Hin är
enligt vanlig mening dels demonstrativt pronomen med anaforisk och
determinativ betydelse, dels adjektivartikel. Att den determinativa betydelsen är osäker, kan man hålla med om, men exemplen hos Söderwall
är få och utgör en alltför knapp grund för en säker slutsats. Överhuvud
taget är hin på avskrivning redan i fsv., och enligt Larm gäller detta också
hin som artikel (s. 106 m. hänv.). Förf, framför tanken, dock med stor
reservation, att hin aldrig fungerat som verklig artikel i fsv. Så länge det
fsv. materialet inte föreligger tillräckligt bearbetat och då Söderwall enbart
ger oss begränsade stickprov, förefaller mig förf:s slutsats lite väl djärv.
I ett kort avsnitt klarlägger förf. (s. 108) att hin i betydelsen 'hin onde'
inte är en elliptisk bildning, såsom man hittills trott, utan i stället det
självständiga pron. hin i betydelsen 'den andre' (i motsats till Gud). Hin
är liksom hin onde en eufemistisk bildning Förslaget är onekligen tilltalande.
I modern tid är hin 'den andre, den förre' o. likn. känt från södra och
sydvästra Sverige och är dessutom i äldre källor belagt från Gotland (s.
108 f.). I de nutida dialekterna har hin vanligen anaforisk funktion. Även i
Österbotten möter hin, hen o. likn., men här är det uppenbarligen fråga om
former som utvecklats ur han/hon (s. 111 ff.).
Frågan om hin återgår på kort eller lång vokal, är komplicerad, och förf,
når inget entydigt resultat men är benägen anta att hin har gammal lång
vokal. Möjligen kan denna i ett tidigt skede ha blivit analogiskt införd
(s. 111). Dialektmaterialet ger inget säkert stöd i frågan, då långt i i dialekterna kan ha införts från poss. pron.
Låt oss nu summera de resultat förf, kommit fram till i kap. 2 och 3 och
därvid särskilt fästa uppmärksamheten på paradigmet han, hon, hei, som
förenat dem. pron. och adjektivartikel.
Utbredningen av paradigmet framgår klart av kartorna 3 och 5 (fyllda
symboler). Enligt förf, visar kartbilderna att spridningscentrum bör vara
Uppland. Utbredningen till Estland och Finland samt upp till norra Österbotten har följt de vanliga spridningsvägarna. I trakten kring Vasa är hanl
hon-området kluvet av den. Troligen föreligger ett samband med dialekterna
på andra sidan Kvarken (s. 116). I Sverige når området så långt söderut
som till norra Öland, där han/hon anträffas som artikel (karta 5). Gotland
tycks dock inte vara inkluderat. Mera diskutabel är frågan om ett samband
mellan dalmålsområdet och östra Uppland med tanke på mellanområdet
med den. Det skulle innebära att det en gång skulle ha existerat ett sammanhängande han/hon-område och att sedan, av någon anledning, den har
restituerats på det rätt omfattande mellanområdet. Helt omöjlig är inte
en sådan teori, och förf. gör aktningsvärda försök att stödja den. Det kan
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t. ex. ha rått en konkurrenssituation liksom i dalmålen i modern tid, varvid
den kan ha trängts tillbaka men sedan restituerats.
Om teorien om ett sammanhängande han/hon-område vore riktig, borde
åtminstone spår av han/hon som förenat pron. och adjektivartikel finnas i
äldre material från mellanområdet. Något sådant material har dock hittills
inte kunnat uppletas. Det är ett av skälen till att man borde räkna med
möjligheten av att han/hon i de angivna funktionerna är internt utvecklad
i dalmålen. Som vi skall se strax nedan, finns det vissa möjligheter att
förstå och förklara en sådan separat utveckling i dalmålsområdet.
Förf. kommer så in på den viktiga frågan hur man skall förklara att
han/hon, som ju är en novation, har kunnat slå ut den på relativt stora
områden. Han tänker sig (s. 119 ff.) att det till väsentlig del har sin grund
i en funktionsskillnad mellan pronomina i fråga. Efter hand kan vissa förskjutningar ha skett i deras funktion och i relationen mellan dem. Materialet
från dalmålsområdet är belysande. Åtminstone från Orsa anför Boöthius
och Levander att den därna är direkt utpekande, medan han därna används
i andra fall och alltså närmast är anaforiskt. Man kunde då med förf, tänka
sig att den behållit en mera pronominell karaktär även som adjektivartikel
och kunnat göra tjänst i flera funktioner, medan han bevarat sin anaforiska
karaktär och lätt kunnat sjunka ner till rent formord och tränga in i funktioner som egentligen tillkommit den, t. ex. som adjektivartikel.
I de paradigm förf. diskuterar spelar pron. ha o. d. en viktig roll. Det
ingår i paradigmet han, hon, ha och har sin största utbredning som självständigt pron. (se karta 6). Som förenat pron. i samma paradigm är spridningen klart mindre (jfr karta 4). Förenat ha fungerar därjämte på ett
mindre område, omfattande Dalabergslagen, Västmanland, Uppland (utom i
öster) och Gästrikland, som neutrumform i paradigmet den, flerstädes vid
sidan av dä (jfr karta 4 och s. 120 f.). Man torde kunna räkna med »att ha
har trängt in i eller självständigt kunnat utvecklas i paradigmet den fören.
pron.» (s. 121). Hä o. d. ingår alltså i flera paradigm, i förenat den och i
självständigt han/hon. Som plur. i bägge dessa paradigm fungerar former
av den. Neutr. sing. och plur. är gemensamma länkar i de bägge paradigmen,
och självständigt kan/hon har då lätt kunnat tränga in i funktionen som
förenat pron. och adjektivartikel.
Som tänkbara orsaker till att förenat hanlh,on trängt ut den i de ovannämnda novationsområdena drar förf, fram bl. a. den ringa frekvensen av
den som förenat pron. (och adjektivartikel) (s. 121). Den förklaringen förefaller emellertid mindre trolig. Större vikt bör enligt min mening läggas på
några av de andra förklaringar som förf. antyder (s. 122) och som bygger
på viss likhet eller sammanfall av former i paradigmen. Dessa förklaringar
kan dock inte ges generell räckvidd, och det torde inte heller vara förf:s
mening.
1 stället återkommer förf. till frågan om ev. funktionsförändringar som
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orsak till att han/hon trängt ut den i novationsområdena. Beträffande åtminstone Uppland påpekar förf. (s. 122 f.) att han/h,on, trängt ut den som
självständigt anaforiskt, determinativt och deiktiskt pron., vilket i mitt
tycke är en fullt tänkbar förklaring till novationen. Att också andra orsaker
kan framletas, får betraktas som sannolikt och har f. ö. redan antytts
ovan. Förf. påpekar (s. 123) att appositivt pron. kan ha haft viss betydelse
för pronomenskiftet.
Som redan framhållits, finns det mycket som talar för att han, hon, ha
som förenat pron. och adjektivartikel har kunnat utvecklas separat i dalmålen och att det sålunda inte har förelegat något dialektgeografiskt samband mellan dessa mål och novationsområdet i öster. Det är rimligt att
flera av de förutsättningar som förf, pekat på och som anförts ovan kunnat
inträda på olika håll och alltså lett till separata men likartade utvecklingar.
När det gäller dalmålen, förefaller det mig troligt att likhet eller sammanfall av former kunnat gynna en funktionsförändring. Jfr att former för den,
som reflekterar fdalskt asgm. Pan, lätt har kunnat sammanblandas med
former som reflekterar han (se s. 68 ff. och 85 f.).
Ett par anmärkningar i anslutning till kap. 2-3.
S. 29 söker förf, förklara utvecklingen h> k i lulemålets so'ken 'så här'
och ha'vkana 'han här', där senare leden återgår på en form av herna, och
menar att k har uppstått genom differentiering eller via en laryngalklusil.
Den sistnämnda alternativa förklaringen kan inte vara riktig. En laryngalklusil är ett stötljud, som åstadkommes genom åtsnörpning av stämläpparna jämte muskeltrådarna ovanför glottis, så att en tillslutning sker i
hela laryngalområdet, varefter stamläpparna plötsligt skiljs åt. Det är med
andra ord fråga om en glottisstöt av samma slag som det tyska Knacklaut.
Att detta ljud skulle kunna resultera i ett k är så vitt jag vet hittills inte
bekant, och det förefaller mig rätt osannolikt att k i de nämnda orden skall
förklaras via en laryngalklusil. Snarare skulle jag kunna tänka mig att
orden i fråga är utvecklade analogiskt, i anslutning till, låt oss säga, hu`kan
'hocken' och tu'ke,n 'tocken'. Jfr t. ex. ttike,n ha'r och tu' kendln 'tocken där'
i samma mål (enligt ULMA).
S. 102 anförs från Herr Ivan v. 961, hs. B ( = D 4 a, cod. Verelianus,
troligen av östsv. proveniens) ett i fsv. unikt belägg på han som adjektivartikel: han dodhce. Hs. A har i stället then dodhce. Men som E. Noreen framhållit (ed. s. xra), erbjuder D 4 a i fråga om Herr Ivan en relativt dålig
text, och även om läsningen utan tvivel är riktig, måste exemplet ändå
bedömas med den yttersta försiktighet. Det är knappast tillrådligt att på
grundval av detta enda och relativt osäkra exempel försöka datera han som
adjektivartikel till fsv. tid.
I kap. 4, som kan sägas vara avhandlingens kärnkapitel, får läsaren i en
inledande materialsamling en redovisning för neutr. ha, äd, dä o. d. som
självständigt pron. (jfr härtill kartorna 6-8). För varje dialektområde anges

Aktuella pronomenetudier

17

tämligen utförligt pronomenformernas utseende i tryckstark och trycksvag
ställning. I sistnämnda fall uppges, om formen står i proklis eller enklis
etc., allt enligt en nyckel på s. 125 f. Det kan sägas att redogörelsen för
sorteringen av materialet är osystematisk och tekniskt mindre tillfredsställande och att det är rätt oviktigt att veta, hur materialet i ett tidigare
skede av undersökningen var sorterat, men sådana anmärkningar kan ju
inte sägas vara allvarliga.
Förf. kommer därefter in på den för hela avhandlingen så viktiga frågan
om formen hit's etymologi. Nu dras trådarna ihop, och resultatet av de
föregående kapitlens undersökning får bilda bakgrund och då och då bidra
till försöken att åstadkomma en lösning på ett länge omdiskuterat problem.
Denna del av kapitlet är så viktig att den gärna kunde ha fått ett eget
kapitelnummer, kap. 5. Utredningen i detta avsnitt är grundlig, och framställningen är här betydligt mindre komprimerad och snårig än i de föregående kapitlen.
Förf. börjar sin diskussion med en kanske väl utförlig redogörelse för
tidigare tolkningar av ha, äc/ o. d. En lång rad forskare har utgått från att
hä motsvarar fsv. hit, neutr. av pron. hin. I fsv. är hit ytterst svagt belagt,
endast 2 ggr i östgötalagen, cod. A. Förf:s utredning visar, med stöd av
dialektmaterialet, där speciellt ovansiljanmålen, gotländskan och målen i
södra Finland spelar en viktig roll, att hä med största sannolikhet inte
återgår på detta fsv. hit.
Flera forskare har hävdat att ltä bör återföras på en grundform *ht,
som antingen är gammal eller har utvecklats ur hit genom analogisk påverkan från någon annan form, t. ex. Pet. Även den möjligheten avvisar
förf., främst av det skälet att äldre material endast ger ett svagt och osäkert
stöd för en sådan tolkning. Dalmålsformerna kan visserligen sägas stöda
en sådan teori, då de enligt Levander återgår på fdalskt ha (med halvöppet e, jfr Reinh. s. 162, 174). Men som förf, visar, kan vissa invändningar
göras mot en sådan gemensam fdalsk form.
Redan tidigt har den tanken framförts att hå skulle kunna återgå på fsv.
Pcet, varvid man tidigast tänkte sig att p övergått till h. En sådan utveckling
har dock betvivlats av andra forskare. I stället har man gjort gällande att p
har fallit i Pcet och att sedan h införts analogiskt från han/hon (så Gösta
Holm, 1969). Det är i huvudsak den linje förf. själv slagit in på, redan i
samband med lic.-avhandlingen 1958. Med hjälp av sitt omfattande material
har han nu kunnat underbygga och utveckla sin teori.
Resonemangen förs sakligt och balanserat. Förf, söker att så noggrant
som möjligt rekonstruera händelseförloppet. Det kan rent allmänt sägas
att av tänkbara utgångsformer är Pcet den som enklast och bäst kan förklara de i dialekterna förekommande formerna av ha. Pet har också fördelen att vara synnerligen frekvent i fsv. och i stort sett också ha de syntaktiska funktioner som tillkommer ha. Det är sannolikt att uddljudet i
2— 762508 Sv. Landsmål 1975
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ket först gått förlorat i enklis och senare också i tryckstark ställning och
proklis. Av bl. a. det uppländska dialektmaterialet framgår att d-lös form
i typen om det regnar (dvs. proklis 2 kons.) är mera spridd än d-lös form i
typen det regnar (dvs. proklis 1). Språkprov från 1600-talet tycks visa att
ett likartat förhållande rått redan då (s. 182). Det är sannolikt, menar
förf., att h införts analogiskt i proklis genom analogi med proklitiskt han/
hon och att hd sedan kommit att användas även i tryckstark position.
Former som hd och häd är belagda i äldre källor från mitten av 1500-talet
och från 1600-talet. Man kan anta att utvecklingen till hä(d) har börjat i
Uppland eller i varje fall i sveamålen och att formen först slagit igenom som
normalform för självständigt 'det'.
Framställningen i kap. 4, som jag här redogjort för, tycks mig i huvudsak
vara väl underbyggd, och något väsentligt finns knappast att invända mot
den. Jag vill endast påpeka en terminologisk oklarhet.
På s. 126 gör framställningen ett förvirrande intryck. Förf, lämnar den
upplysningen att materialet till hd, äd, dä o. d. under förarbetena uppdelades
»efter formernas funktioner som deiktiskt, anaforiskt, determinativt eller
personligt pronomen». Men enligt vanlig mening har personliga pronomen
alltefter relationen till ett korrelat deiktisk, anaforisk eller determinativ
syftning. Ett personligt pron. kan alltså fungerat. ex. som ett deiktiskt pron.
Låt mig till slut framhålla att bakom bokens lite vaga och föga upplysande titel döljer sig en lärd, inträngande och mycket självständig avhandling över ett viktigt och omdebatterat men hittills ganska outforskat ämne.
Boken är full av uppslag, och säkert kommer den att befrukta och inspirera
kommande forskning. Inte minst bör Vidar Reinhammar själv ha mycket
kvar att utforska på det fält han en gång inmutade åt sig.

SumMary
The article is a review of the doctoral dissertation "Pronoun Studies", which
was defended in Uppsala in May 1975 by Vidar Reinhammar, assistant professor and head of the editorial staff of the Swedish Dialect Dictionary. The
reviewer acted as faculty opponent. The dissertation makes an important
c ontribution to our knowledge of the Scandinavian syntax geography and
can be characterised as a morphological and syntactical study of certain forms
of pronouns in Swedish, using methods based on history of the language and
dialect geography. The origin and development of personal and demonstrative
pronouns in Scandinavia have for a long time interested language scholars,
and Reinhammar has two classical studies by Tegnér the Younger and Emil
Olson to make use of as his primary starting-point. The dissertation is clearly
and precisely set out, but the book is nevertheless fairly difficult because of the
concentrated presentation of the subject. In the introductory chapter, the
author discusses his aim and method and gives an account of his sources and
material. The reviewer would point out that references and quotations are
reliable, but that the sources can be difficult to trace. It is often necessary to
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have recourse to the author's collection of extracts, now kept with the other
collections of the Dictionary of Swedish Dialects, and this is undoubteclly a
disadvantage. In chapter 2, han där 'här and den däri/tär respeetively are discussed, and Reinhammar is of the opinion that den där is younger than
den här, an opinion which the reviewer finds difficult to accept. In chapter 3
Reinhamnaar deals with den and han/hon respectively as demonstrative adjectives, and takes up in this context the word hin, its occurrence and function in
earlier texts. Ho considers that hin, literally 'the other', did not funetion as
a preceding definite article in Old Swedish. This is a statement which needs
more clarification, in the reviewer's opinion. The paradigm han, hon, hä, above
all as a demonstrative adjective and preceding definite article, are dealt with in
great detail by Reinhammar. Its distribution is seen from maps 3 and 5
(Uppland, Upper Dalarna, northern Öland, the eastern Swedish dialects).
Reinhammar sees the paradigm as an innovation with its centre of distribution
in Uppland. Ho sees a connection based on dialect geography between the
different areas of distribution and explains the expansion of the paradigm as
the result of a change of function in the pronoun han/hon which has preserved
its anaphoristic character and has easily come to function as a demonstrative
adjective and definite artiele as opposed to den which may have kept a more
pronominal character even as a definite artiele. In the reviewer's opinion, the
author is exaggerating the geographical dialeetal connection between Uppland
and Upper Dalarna. It is just as likely that there was a parallel development in
both these areas. According to Reinhammar the pronoun hä °cours in a number
of paradigms, partly as han, hon, hä, partly as den, hä (often side by side with
den, dä), and in chapter 4 the author takes up the difficult and controversial
question of the etymology of hä. Ho considers that hä does not come from Old
Swed. hit, but instead can be traced back to Old Swed. ficet, the p being dropped
first in an initial position and the h later being introduced by analogy, as Gösta
Holm had already suggested in 1969. The conclusions Reinhammar draws in
this chapter are accepted by the reviewer, who wishes to say finally that the
author has written a penetrating dissertation containing mueh original thought
coneerning a controversial but so far little dealt with subject.

Vokativformer i norrländska dialekter
Av Sven Söderström

I norra Vilhelmina var det en man som bärgade hö tillsammans med sin
hustru. Erik, mannen, släckte sin törst i en vattensamling. Hustrun lär då
ha ropat: »Erke, tagg, tugg, då karm vara nann pelajsksar!» ('Erik, tugga,
tugga, det kan komma med ett grodyngel'). Av namnet Erik kan man så
långt norrut vänta sig kortformen Erk — utan slut-e. Varför då formen
Erke? Att detta -e hänger ihop med ordets funktion av vokativ, ter sig
troligt; vokativmärket -e är belagt både i norrländska dialekter och i österbottniska. Lars HulUn har i Nysvenska studier 1957 under rubriken En
folklig svensk vokativ behandlat förhållandena i Österbotten. Av hans
material framgår, att en särskild tilltalsform med ändelsen -ä och -i vid
personnamn och personbetecknande ord brukats i Österbotten från Larsmo
i norr till Närpes i söder samt i Åboland och i Nyland. Hur särskilda vokativformer uppträder i norrländska dialekter, redovisas i följande materialsamling från Medelpad och Ångermanland och norrut.'
Singulara vokativformer, maskulinum och femininum
Ångermanland
Nora: ma' mme!; nej, sti'nta!; Bjärtrå: pd'-.'pa'ppa!; ma' mme!; Graninge:
sti'nta!; Multrå: pa'ppe!; pa'jke!; ma'mme! ; Ed: sti'nta!; Edsele: pa'ppa, hyr
mytje ä klr'åcka?; tyst, på' jke! ; ä du hongre, Off — g iisy, (gris)?; rna' mma, har mytje
ä kW:teka? tiks, kå'te ('sjas katt')!;
se, komml; stig ått då, kö'se! Fjällsjö:
nää, sti'nta!; Sidensjö: ha jä nann mat, mamm?; Skorped: kär, no ha ja vöre
1 Beteckningen är grov. Av landsmålsalfabetets konsonanttecken har endast tecknen
för tjockt / och supradentalt n och 8 använts. Om inte annat anges, är betonad vokal
lång framför enkel konsonant följd av vokal eller i ordslut. Cirkumflex anges genom
dubbelskrivning av konsonanten. Materialet är hämtat ur sedessamlingar och frågelistsvar i DAUM och ULMA. DAUM och ULMA har till meddelare sänt ut en speciell
frågelista om vokativformer. För hjälp härmed är jag stor tack skyldig arkivarierna
Gunnel Westerström och Rune Västerlund. Västerlund har gett mig beläggen från
Matsdal. — Om lockrop på vissa djur se Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar IV. Om särskilda vokativformer i Dalarna se Levander, Dalmålet II s. 110 och
128.
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en hakvskrapjegar; ma'mme, va säjj jä?; va säjj jä, mamm?; Själevad: vemm
rå smm däg, pa'jke?; Arnäs: män sti'nte, va skratt du att?; ja, sti'ntat; tick%
katte! ; mtetsje ,,,mä‘ga (märr)!; Anundsjö: å karr, han flrente dalt; sätt på dä
trajja, jäntt; Mo: jä'ntal; Grundsunda: ro/t je, mcintme?; Nordmaling: kvm
hit, på''pe! ; töst, på'jke! ; gs'sset; o'nget; ptro, hd stel; hör du, mdmet; män
jä'nte då!; kå,s, kå'tet; knse, kr se, hunnit; ptro, må're (märr)!; kvmm, kö'se,
lamm!; dås dås, ksmm, då''se (får)!; Bjurholm: pappe, va ä klråcka?; på' jke! ;
mamme, ja ä se hongre!
Västerbotten
Umeå, Hössjö: no minns je, gö‘bbe, höre lie var på säkstesju?; pdppe! ; på' jke! ;
tro du ja je rädd de, gö'sse?; va du Mayer, &rigel; ma‘mmema'mmet; Umeå,
Ström: cente, ksmm hitt; ksmm, fa‘rfairet; pcippa, hyr mytje jer klitcka?;

hist, på'jket; hyr ds, o'nget; ksmm, fa‘rmoirel; ksmm hit, mr:immat; sjass,
Wie! ; Holmsund: hyr je, pappet; hyr je, mamme!; Holmön: på'jke! ; Degerfors: pa'ppet; på' jke! ; ma'mmet; sti'ntet; Nysätra: kf:åtel; mård; Burträsk:
jket; mdmmet; ste'intjal; Skellefteå, Ersmark: pappe, mått jär
pdppet;
kkåcka?; mamma, mått jär kicka?; ta oppå dä vånta, fkäikkat; sjas, kattel;
Norsjö: fa're!; wiksj ska je fara, pcippe?; mo'ret; harje, ma‘mme, ?våm vara
je?; ka`ttet; ko‘e! ; Byske: pa'ppe! ; ma'mmet; Jörn: pappe, mått jär klrOcka?;
mamme, mått jär kkåcka?; ta oppa däg vanta, steinta! ; sjas, kanel
Norrbotten
Norrfjärden: kom keit, pa'ppa ,-, papp!; töst, påjkl; memma m,a`mme,

mötje jär klrOcka?; kom heit, mammt; ta oppå dä vanta, fkeck Ike` ekat; tja,
katt— ka‘ttet; Nederluleå: jasså fa're, i leva ennt; mitje jer kketcka, pdppe?;
do pa'ppet; må'ore, fa jö i smörgast; hoir i, ma'mme ,-, mdmmet; Edefors:
hoir i, fa' re! ; hoir i, p& ppe pa' ppe! ; hoir i, må' ore må' ord ; hoir i, ma` mma
(farmor)!; meetve (mormor)!;
ma'mmet; Töre: fåret; på'ppet; bro'rel; fa'
Nederkalix: fa're, på‘ppe, hdri mytje jär klrOcka?; töyst, påjkl; meeore,
må` mme, Uri mytje jär kkåcka?; ta oppå dä vantan, stäinta! ; kjatte, kam få do
matnt; överkalix: håir i, leret; håir i, pappet; håir do, påjk!; må ora, hin
mitje jer klråcka?; håir i, mamme!; Mir do, stäint!
Lappland
Vilhelmina, Latikberg: hör ji, pappa!; kår, han slog efter mejj! ; ptro, häste! ;
ta på dejj tröjja, jänta!; Vilhelmina, Dorris: pappe, höre mytje ä klrOcka?;
Vilhelmina, Matsdal: e'rke, tsgg, tsggl; i'sake, du åt; pa'ppet; ma'mm,et; män
jä'nta, va jör du?; tja, kå'tet; köse ko'at; Lycksele, Gäddträsk: fa'rfar.—

la`rfal ret; mo'rfar ,,,mo‘rfaire!; fa're, pa'ppe, hare mytju ä kkåcka?; tyst,
pOjket; fa'rmor ,,, fa‘rmoire!; mo'rmor —mo‘rmoirel; mo're, ma'mme—ma'mma,
hure mytju ä kkOcka? ta på de vanta, jänt! ; tja, kaI ttat ; Stensele, Långvattnet:
mytje ä khicka, pa'ppa?; hör du, o'nget; ksmm hit, mamma!; ta hit vanta,
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jäinta!; tick% keil te! ; Stensele, Långbäck: kymm hit, dille! ; pa'ppe ,-., pappa,
hur mytjö jär kkåcka? ; kumm hit, gY'bbe! ; tyst, på' jke! ; hör du, o'nge! ; fa'
re! ;
mörmoire—mo'rmoi ra!; ma'mme ,s, ma'mma, hur mytjö jär kkåcka?; ta på dä
vanta, jä'ntal; tja,, ka'tte! ; tjo'ppe, je'ta!
Plurala vokativformer, maskulinum, femininum och neutrum
Medelpad
Njurunda: lamm hit, ps' jkar, ska i få stryk!; hör i, jä'nter, jift i!; å därför,
bå'ner (barn), ska vi pnge! ; Indal: tyrk tå boke väk, båner!
Jämtland
Mörsil, Oviken, Ström: ba'ne (barn)!; Ragunda: Viner!
Ångermanland
Bjärtrå: på' jker på' jkar! ; bå'ner!; Boteå: bå'ner!; Multrå: pa' jkar! ; bå'ner!;
Edsele: komm å jakp tell, ka'rra! ; tyst, på' jkar! ; jift ji, jä'nter!; komm, kö'sen! ;
kö'se, kö'rta, vak e då!; sitt still, bå'ner!; Fjällsjö: hö ji, birnerl; Bodum:
bå'ner, komm inn jenestI; hö ji, bå'nnerl; Tåsjö: bå'ner!; Sidensjö:
rall;
pa'jkar!; bå'ner!; Skorped: jä'nter!; bå'ner!; Själevad: pa' jkar! ; Anundsjö,
(Sidenbladh 1867): båhnil; Anundsjö, Hädanberg: vint gyväs, bå'nni,!;
Anundsjö, Kubbe: Wi'ra, kYmm MV; töst peijkarl; bå'nner!; Anundsjö, Solberg: rängn ä, bå'ner?; bå'ner, va jä grassär je Mo: bå'ni ,,,båner!; Nordmaling: på' jkar, på' jkari; töst, o'ngar!; jift je, jä'nter!; käm inn, bå'ner!
Västerbotten
Umeå, Hössjö: kömmen in, bå'ner!; Umeå, Ström: kumm hit, kanal; tyst,
påjkar!; sitt still, ongar!; Vener då!; Holmsund, Obbola: je stri int, båner!;
Holmön: på' jkar! ; va jör je, o'ngar! ; Sävar: kYmmen, bå'ner!; Burträsk:
pcijka! ; ste‘intjel; Skellefteå, Ersmark: kåmmen å jåkpen deill, karm*
Osten, pajkarI; öngar! ; djiften je, fkäiktje! ; kåmmen, kasse!; säitten stäill,
bone! ; kåmmen„ fåre! ; Skellefteå, Boliden: jcokpen deill, kårar!; Norsjö:
kårel; kwe'ine (kvinnor)!; sjöta ko‘el; Jörn, Djupfors: kåmmen å jakpen deill,
kara!; tösten, pcijka! ; seitten steeill, cingal; djiften je, steinte! ; kåmmen,
ko‘e!; seitten steeill, ba'ne!; Byske: vören stiit, band; Byske, Drängsmark:
tösten, paj' karl; Byske, Blåfors: kåmmen å drukken kaffi, &råm! ; tösten,
(inge"-, o'ngåm!; heven opo je vanta, ste‘inte!
Norrbotten
Norrfjärden: kimin å jökpen dell, kierom!; tösten, på' jke! ; skull je gra'bbom
vNe jöökp me?; setjen steiill, å'ngge ,,,å'nggom!; djiften je, flreitje ,,, flre'cke!;
akten je, jä'ntom!; kå'we—kössom, kiimen!; setjen steiill, ba'ne!; män ba'ne
då!; Nederluleå: gobbo! ; kumm inn no, pojko! ; fkicko! ; hå i fan häliim, beeno?;
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Edefors, Harads: jölrpen dill hinn, kirrol; kgmin höjt, ba‘nol; tösten, po' jko! ;
Töre: åonggo! ; stäinto! ; iten, bconol; Nederkalix, Påläng: /*nen å jöirpen
till, kär& ; töysten, påjko!; silen steiill, åonggo! ; djeiften i, stäinto! ; kOnen,
kosso! ; män båno då!; Överkalix: Idmin å jökpen till, kara!; slassen äint,
påjkar! ; håir i, påjkar å stäinto, sko vi sia möjl?; stäintor å påjkar, håoven
opp!; håiren, åonggo! ; gain nä å legen i, bano!
Lappland
Vilhelmina, Latikberg: jift er, jänten! ; henna skä i fo smaka, bå'na!; Vilhelmina, Malgomaj: sätt je dittpå bänken, Viner!; Vilhelmina, Matsdal:
hall styr på ji, önga! ; köse ko' ena! ; kose ko' en! ; bå'ner bå'na!; Lycksele,
Gäddträsk: kömmen å jakpen dill, ka'ra! ; tyst, påjka! ; sitt stilla, o'nga! ;
jiften je, jä'nten!; sitt stilla, bå'na!; Stensele, Långvattnet: sitt still, o'ngal;
sätt je, jä'nten!; si‘tt still, bå'na!; Stensele, Långbäck: hör je, ka'ral; tyst,
på' jka! ; sitt still, o'ngal; jift je, sttinten, jä'nten!; tysten, bå'na!
1. Accenten
I äldre dialektstudier har man fäst vikt vid att vokativen kan uppträda
med grav accent, medan grundformen har grav. Ovanstående material
visar en påfallande växling mellan grav och akut accent. Åtskilliga belägg
som försetts med tecken för akut accent torde emellertid icke ha akut tonfall utan »reducerad» accent (jfr Bucht, Språket i Härnösand s. 43 samt
Stensele i materialsamlingen, där vissa vokaler försetts med tecken för
bitryck). Den oregelbundna spridningen av akut accent talar för att de
vokativer som verkligen har akut accentuering icke fått sådan genom
någon speciellt norrländsk »ljudlag» utan genom spontana förskjutningar
i accenten, vilka förorsakats av vokativens särskilda funktion. Om vokativformer med akut accent se Åström, Degerforsmålets ljudlära s. 10,
Bogren, Torpmålets ljud- och formlära s. 21, Isaacsson, Om södra Fjärdhundralands folkmål s. 63 samt Noreen, Vårt språk II s. 250, V s. 117 f.
Vendell uppger i Ordbok över de östsv. dial. s. xxxv, att vokativen har
grav accent i största delen av Österbotten. Enligt Hulden har instrumentella
undersökningar visat, att grav accent inte förekommer i Österbotten. En
del av Huldens eget material (Vörå Malax) talar dock för att Vendell kan ha
haft rätt.
II. Sekundärt kortstaviga former
Enligt materialsamlingen kan orden pappa karl mamma katta kissa märr
kossa drabbas av sekundär kortstavighet, när de brukas i vokativisk funktion. Belägg för detta finns från socknarna Edsele, Skorped, (möjligen
Anundsjö karr,) Nordmaling, Ström i Umeå samt Latikberg och Matsdal i
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Vilhelmina. Därtill må läggas överkalix vok. sing. bäne, som behandlas i
avsnitt III d. Det är förmodligen endast i vok. som dessa ord kan bli kortstaviga. Förkortning av intervokalisk lång konsonant synes i detta fall
hänga samman med att vokativer gärna uppträder i ordgrupper som Hör
1 pappa, lcasch katta, ptro märr. En dylik ordgrupp bildar en språktakt,1
varför geminerad konsonant kan förkortas genom ordlängdsbalans. Härom
påminnande fall förekommer i Lulemålet, där gammal kort stavelse i
gravisord förlängs (t. ex. bet`ka 'baka', ku‘no 'kvinna'), medan kort stavelse
bevaras i gravisord som ingår i en språktakt eller i sammansättningar (t. ex.
b 'äkokii no 'bagerska') ,2
III. Singulara vokativformer
Anmärkningar till materialsamlingen
Långstaviga svaga mask, och fem. (pappa gåsse unge mamma jänta flicka
stinta) förlorar slutvokalen i obfsg fr. o. m. Nordmaling—Bjurholm—örträsk—
Lycksele—Stensele. Söder därom (frånsett stora delar av Jämtland) ned till
Hälsingland är slutvokalen -e. I Medelpad och Ångermanland kan obfsg
av orden pappa och mamma ändas på -a. I bfsg kan pappa på sina håll i
Ångermanland och i Västerbotten sluta på såväl -a som -en. Mamma slutar
i bfsg vanligtvis på -a, men någon gång synes också ändelsen -en uppträda.
Påjk(e) är starkt sbst i Edsele Nordmaling Bjurholm Umeå Holmön Norrfjärden Nederkalix Lycksele. Grundformen sing. av karl har lång vokal
bl. a. i Skorped Anundsjö Vilhelmina. Ordet för 'katt' torde i samtliga
belägg vara ett svagt femininum. Alla materialsamlingens kortstaviga
vokativer är i grundform sing. långstaviga. Jfr avsnitt II ovan. Någon
grundform av Edsele
gii'sn är icke belagd.
Maskuliner
Enligt Huld61 är de finlandssvenska vokativformerna på -ä, -i bildade på
obfsg nominativ. Sin åsikt styrker han genom att åberopa Ahlbäck i SNF
31-32: 7 s. 2: »Långstaviga svaga mask, som beteckna människor eller
djur ha [i Österbotten] förlorat den slutljudande vokalen i ob. sg. och böjas
numera som starka mask. [--1 Detta kan ej förstås annorlunda än att ombildningen skett genom ett paradigm orre, -i: b. sg. orren, -in 1. d. Här har
med andra ord nominativen generaliserats eller vid tiden för apokopen
varit den mest nyttjade formen. I övriga finl. sv. mål har utvecklingen varit
densamma, ehuru apokopen till övervägande del uteblivit.» övriga mask.
har generaliserat den oblika formen på -a: backa nacka staka osv. — De
västerbottniska dialekternas vokativformer behandlas kortfattat av Seth
1 Jfr
2

Noreen, Vårt språk II s. 201 ff.
Jfr Söderström, Om kvantitetsutveckl. i norrl. folkmål s. 16 f. och där anförd litt.
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Larsson i Substantivböjningen i Västerbottens folkmål s. 125 f. Larsson
vill förklara vokativerna på -e med att de tvåstaviga vok. skulle ha »uttalats med tryck på båda stavelserna» och att »många mask. dopnamn ha
samma ändelse».
I övre Norrland generaliserar k o rtst a vi g a svaga mask. och fem. oblik
kasus på -a resp. -u: spada stega kaku revu o. d. Det finns knappast några
hållbara skäl till att inte även lång st avig a svaga sbst skulle ha generaliserat oblik form.1 Medelpad Ångermanland backe strupe kanne pipe liksom
Västerbotten Norrbotten baa,ck struup kaann piip o. d. bör alltså återföras
på ä. backa strupa kanno pipo. Att nominativformen däremot bevarats i
vokativen, är enligt min uppfattning helt naturligt. Nom. bör också i fornspråket ha haft bl. a. vokativisk funktion. De sbst som i de norrländska
dialekterna har särskilda vokativformer är endast sådana som betecknar
levande varelser och därför kunnat brukas för tilltal. Personbeteckningar
generaliserar ofta nom.2 Parallella förhållanden finns dessutom som nämnt
i östsv. dial. Därför bör vokativformer som g åsse påjke unge inte bara i
Västerbotten utan också i Ångermanland kunna återföras på nom. -e.
Genom analogi har -e som ändelse införts i orden far pappa farfar morfar
häst liksom i femininerna mor farmor mormor märr samt i förekommande
fall möjligen i mamma stinta katta kissa 'katt'.3
Femininer
Om vok. fem. sing. på -e se här ovan. Vok. fem. sing. på -a sammanfaller
med bfsg. I riksspråket har bfsg stundom vok. funktion,4 varför det är
tänkbart, att vok. flicka jänta stinta bör betraktas som former med best.
slutartikel. Det förefaller mig dock mera tilltalande att ge samma förklaring
till de svaga fem. vok. på -a som till de mask. på -e: de återgår i regel på
obfsg nom. I vissa fall — kanske särskilt i beläggen från Lappland samt det
unga lånordet mamma — torde man dock få räkna med att den formellt
identiska bfsg även historiskt sett bildar vok. fem, sing. på -a.
Neutrer
Vokativ av neutrer (dvs, av ordet barn och en del benämningar på djur)
ändas på -e och har akut accent. Eftersom de sålunda vanligen sammanfallit med bfsg, har de icke tagits med i materialsamlingen. I överkalix
uppträder likväl av barn en särskild vok. sing. båne, som alltså är sekundärt
kortstavig, medan övriga former av barn har lång vokal: ban obfsg, bane
1 Jfr

dock Vestlund, Medelpads folkmål s. 62 ff.
Se t. ex. Wess‘n, Svensk språkhistoria I s. 116 och Ahlbäck a.s.
3 1 de å' ngermanl. dial. ändas obfsg av dessa ord liksom av pappa i regel på -e.
Frånsett accenten finns det således ingen formell skillnad mellan grundform och vokativform. Då är det också vanskligt att göra en historisk skillnad mellan formerna.
4 Om vok. med best. slutartikel se Ågren, Om användn. av best. slutart. i sv. s. 11 ff.
2
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bfsg. Det är icke helt klart, hur denna kortstavighet skall förklaras. Enstaviga former av ord som innehåller gammal kort stavelse har i Norrland
en tendens att förlänga vokalen, medan kort stavelse bevaras i tvåstaviga
böjningsformer. Pitemålet kan sålunda ha förlängd vokal i obfsg drag men
bevarad kortstavighet i bfsg drägg. I analogi härmed förkortar vissa ord i
Pite- och Kalixmålen äldre lång vokal, t. ex. Piteå obfsg gröt, bfsg grötn. 1
Kalixmålen har kort stavelse överförts till obfsg gröt. Det är tänkbart,
att dialekten i överkalix haft en motsvarande analogiskt införd kvantitetsväxling i ordet barn: obfsg ban, bfsg *båne. Sedermera kan lång vokal
genom analogi med obfsg ha återinförts i bfsg men bevarats i vok. Då
sekundärt kortstaviga vokativformer uppträder i andra mål, där sådan
analogi är mindre trolig, är det emellertid möjligt att överkalix vok. bäne
bör förklaras som andra sekundärt kortstaviga vokativer. Se avsnitt II.
IV. Plurala vokativer, Norrbotten undantaget
Anmärkningar till materialsamlingen
Obfpl av ordet karl ändas på -a i de socknar där materialsamlingen har
exempel på plural form. Obfpl av påjk(e) ändas på -er i Njurunda Bjärtrå
Edsele Sidensjö Själevad, på -a i Nordmaling Bjurholm Umeå Holmön
Burträsk Skellefteå Jörn Byske Lycksele. På samma sätt torde unge böjas.
Orden flicka jänta stinta ändas i obfpl på -er i Njurunda Edsele Skorped
Nordmaling. I Burträsk Skellefteå Jörn Byske (samt i Norrbotten) saknas
ändelse i obfpl. I Vilhelmina Lycksele Stensele är ändelsen -en. Obfpl av
barn saknar ändelse i hela övre Norrland, frånsett Vilhelmina Lycksele
Stensele, där målen har ändelsen -a både i obfpl och i bfpl.
Maskuliner och femininer
Enligt Dahlstedt—Ågren, övre Norrlands bygdemål s. 246 har långstaviga
maskulina, substantiv norr om Själevad Mo Sidensjö Skorped förlorat -r i
obfpl. Emellertid finns i a.a. s. 38 f. och s. 64 exempel på att obfpl av ordet
karl bevarat -r ända upp till Skellefteå. Dahlstedt bedömer detta som en
antydan till konsonantbalans, eftersom karl i dial. behandlas som om det
innehölle gammal kort stavelse. Tjäder (Behandlingen av palatalt r i
substantivens pluralformer s. 34 f.) konstaterar, att samtliga dessa belägg
står i vokativ och därigenom kan inta en särställning. Emellertid visar
materialsamlingen, att även de långstaviga påjk(e) och unge just i vok.
bevarat sitt plurala -r till Skellefteå och Byske.1 Seth Larsson hävdar, att
1 Synnerligen anmärkningsvärt är att vok. plur. av påjk(e) i överkalix kan sluta
på -ar. Ännu mera påfallande är Överkalix vok. stäintor 'flickor' i stället för väntat
stäinto. Detta senare exempel är hämtat ur en friarramsa, DAUM bd 1032. Det är
vanskligt att dra några slutsatser av ramsor och vad påjkar beträffar av en isolerad
form.
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de västerbottniska dialekterna generaliserat ackusativen också i pluralis
(a.a. s, 176 f.), varvid långstavig obfpl hästa skulle bero på inverkan från
kortstaviga obfpl daga med ljudlagsenligt kvarstående -a. Tjäder finner
Larssons förslag inte helt tillfredsställande, eftersom de långstaviga substantiven är fler än de kortstaviga. Han anser sig dock förhindrad att
närmare diskutera pluralböjningen i Västerbotten. Det är likvisst uppenbart, att de gamla kortstavingarna stundom påverkat de långstavigas
böjning.' Enligt min mening är det mest tilltalande att anta, att grundformen i Västerbotten utgår från samma kasus i sing. och i plur. — oavsett
om sbst är starkt eller svagt. Därför finner jag Larssons framställning trolig
och Tjäders mindre väl grundad. Jag vill också hävda, att vokativformen
utgår från nominativformen inte bara i sing. utan också i plur. Detta
hindrar inte, att enstaka rester av nominativformen kan uppträda i andra
böjningsformer, t. ex. bfpl ngvaran 'nävarna' i Harads, Edefors och pösaran
'påsarna' i Nederkalix. Det hindrar inte heller, att konsonantbalans kan
uppträda i vissa socknar. Jfr Själevad obfpl backer 'backar' (av backe) men
släarer 'slädar', Arnäs obfpl granna 'grannar', tirra 'orrar' men harar och
psssar 'påsar' samt Kubbe, Anundsjö stsbbe 'stubbar' men harar.
Larsson gör gällande, att slutvokalerna i Burträsk vok. plur. p& jka och
obfpl pa` jka inte har samma ursprung, men uttalar inte klart sin åsikt om
den fornspråkliga utgångsformen för vok. plur. Jag kan inte finna något
skäl till att hålla dessa formers ursprung isär. Uppenbarligen har grundformen (här enligt Larsson <ack. plur.) många gånger fått vokativisk
funktion. — Att vok. kara (Jörn) har samma utgångsform som obfpl, är
väl tänkbart; ändelsens -r kan dock ha fallit genom dissimilation.
I tre fall är vok. mask. plur. belagd med ändelsen -e: i Norsjö och Byske
och i Norrfjärden. Denna ändelse är troligen analogice införd från vok.
mask. sing. Av materialsamlingen framgår, att vok. fem. plur. i norra
Västerbotten (och Norrfjärden) ändas på -e. Enligt Larsson visar denna
form »möjligen det stadium, som långstaviga svaga fem, hade, sedan slut-r
fallit och innan cirkumflekteringen inträtt» (s. 126). Detta förklarar inte,
varför fem. vok. plur. förlorat sitt -r men inte mask. Man bör nog snarare
överväga, om ändelsens -e kan vara övertaget från mask. och från neutr.
plur.
e. Formerna båner, bane 'barn'
I Medelpad, Ångermanland, södra Västerbotten och Vilhelmina har ordet
barn i vok. plur. vanligen ändelsen -er, i Oviken, Mörsil och Ström i Jämtland, i Norsjö, Byske och Jörn i Västerbotten (samt i Norrfjärden) är
ändelsen -e. Denna ändelse utan -r återfinnes också i Hädanberg, Anundsjö
och i Mo i Ångermanland samt anföres av Sidenbladh, Allmogemålet i norra
1 Jfr

Söderström a.a. s 81 f.

28

S. Söderström

Ångermanland. Att akut accent uppträder på vissa håll, torde vara en följd
av att ordet har funktion av vokativ. I vår diskussion bör vi därför utgå
från formen med grav accent. Bånerlbane kan icke återföras på något fornspråkligt paradigm för neutrer. Man får därför räkna med att ändelsen -er
lagts till i analogi med pluraler på -er. I Medelpad och i Ångermanland
t. o. m. Själevad bildar de flesta mask, och alla fem. plural med ändelsen
-er. 1 Njurunda, Attmar, Torp, Borgsjö och Haverö får neutrer av typen
dike och öra obfpl på -ar. Bogren anser, att obfpl på -a (*dika, *öra) varit
alltför isolerad för att hävda sig, varför -r tillagts i analogi med plur. på
-ar och -er. Han skriver också, att ändelsen -er börjat tränga in i plur. av
ord som hjärta öga öra dike äpple. Även i Skorped uppträder ändelsen -er
i obfpl av neutrer: ö‘ger 'ögon', ö'rer 'öron'? Det är troligt, att -er i vok.
bä' ner har samma ursprung som i dessa pluralformer. Den jämtska formen
ba'ne har samma ändelse men med bortfall av -r. Jfr Ström obfpl pli`jke
'pojkar'. Däremot är det ovisst, om det nordvästerbottniska barne har
samma ursprung. Slut-e kan här vara överfört från vok. mask. sing. och
plur. (Norsjö Byske Norrfjärden).
d. Formerna bånner och bånni 'barn'
Märkliga är de långkonsonantiska formerna bånner i Bodum och bånn,i,
bånner i Anundsjö. För att förstå dem måste vi erinra oss de sekundärt
kortstaviga vokativerna i sing.: påpe mtime käte k7,se märe köse. Vok. beine(r)
kan, liksom de här anförda formerna, ha drabbats av sekundär kortstavighet. Det är sannolikt, att konsonantförlängning skett utifrån den kortstaviga formen.2

V. Plurala vokativer i Norrbotten

Som framgår av materialsamlingen, kan i Norrbotten dat. plur. i alla genera
användas i vokativ. Av beläggen att döma, blandas i Pitemålen den nordvästerbottniska typen av vokativ med den i inskränkt mening norrbottniska. I Piteå finner man vid sidan av den västerbottniska typen petike
ångge /lecke kåwe bane vokativer med ändelsen för best. dat. plur.: i Piteå
på -om, i Lule- och Kalixmålen på -o. Detta senare sätt att bilda vok. plur.
kan betraktas som det gängse i Norrbotten.3 Det torde vara fåfängt att i
dativens normala funktion söka förklaringen till dess användning som kasus
Se Stenbom i Sv. Lm. 1915 s. 50 if., Vestlund a.a. s. 18, 20, 60 f., 65, Borgen a.a.
s. 108, 137 anm. och Axel Ivarsson, proseminarieuppsats i ULMA.
2 Ett skenbart liknande fall är vok. plur. karra 'karlar' i Edsele. Grundformen i
plur. är kara. Konsonantlängd i oblpl 'karlar' är ganska vanlig i Ångermanland, och
man bör därför vara försiktig med slutsatser av den långkonsonantiska formen i
Edsele.
3 Märk överkalix kära obfpl. Jfr not 8.
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vokativ. I Norrbotten kan dat. plur. i många sammanhang uppträda som
parallellform till obfp1,1 och vok. plur. är endast ett exempel på detta.
Ytterligare en anledning till att bfpl dat. fått vok. funktion kan vara, att
man har behövt en längre och mera påfallande form, när man velat bli
uppmärksammad.
Från andra håll än från Norrbotten finns inga säkra belägg på att dativändelsen fungerar som vokativmärke. Det är dock frestande att se en
jämtsk best. dat. mask. sing. (typen hä'sta) i en gammal visa från Edsele:
drä'nga.» Denna form återkommer i ett annat ut»Bo'litn, bo/län,
»Komm
hitel mamma, lilldränga!»
tryck från Edsele:

Summary
In North Swedish dialects the vocative function can be expressed by endings
in certain nouns. In the singular, a form in -e is the most common. The author
considers that this is the same as the weak masculine nominative form and
that this ending has by analogy been transferred to the feminines. Certain
nouns have been affected by secondary short syllabication. In the plural too,
the vocative has normally been formed on the basis of the old nominative and
as a rule ends in masculine nouns in -ar. The neuter word barn has by analogy
taken the ending -er or -e in vocative plural. In the northernrnost dialects the
vocative form is identical with the dative plural.
1 Rutberg

a.a. s. 126 ff. uppger att t. ex. hö`stu är en alternativ obfpl till hööst.

Svensk ordaccent i focus
Av Claes Witting

Sedan 1969 utges från fonetiska laboratoriet vid Lunds universitet en
förträfflig serie »working papers» (WP) i vilka de dominerande författarnamnen, som naturligt är, utgörs av Hadding och Gårding. Flera av dessa
publikationer (tyvärr i det numera så vanliga stencilutförandet) har intresse
för svensk dialektforskning, speciellt några av Gösta Bruce (rör. malmöspråket) och Eva Gårding. Då svensk ordaccent behandlas i ett flertal av
dessa WP och då detta ämne väl särskilt kan påräkna uppmärksamhet från
denna tidskrifts läsare, upptas här till kort gemensam behandling några
uppsatser av Eva Gårding, i vissa fall med medförfattare. De ifrågavarande
arbetena är:
Gårding, Eva (förk. EG): Word tones and larynx muscles. WP 3, 1970.
EG & Per Lindblad: Constancy and variation in Swedish word accent
patterns. WP 7, 1973.
EG: The Scandinavian word accents. WP 8, 1973.
EG, 0. Fujimura, H. Hirose & Z. Simada: Laryngeal control of Swedish
word accents. WP 10, 1975.
Vid en mera flyktig bekantskap med svensk (och skandinavisk) ordaccent
kan det kanske synas som om utforskandet av dessa fenomen vore i det stora
hela avklarat. Och förvisso har mycket blivit gjort, men då gäller det först
och främst accenternas akustiska beskrivning och de viktigaste dialektala
skiftningarnas kartläggning. Vad beträffar accenternas produktion och perception synes av allt att döma mycket ännu återstå att utröna. Emellertid
har senare forskning, representerad exempelvis av ovannämnda arbeten,
studerat just dessa fenomen, ehuru resultaten tämligen genomgående får
anses som preliminära. Samtidigt med denna deskriptiva forskning har
intressant nog de gamla spörsmålen kring de skandinaviska ordaccenternas
historiska uppkomst aktualiserats.
Med hänsyn till mängden av bidrag till kännedomen om ordaccenterna
som framkommit på senare tid är man EG särskilt tacksam för den klara
översiktliga redogörelse hon lyckats lämna i WP 8. I WP 7 ges en tentativ
typologi för accenterna i svenska dialekter; denna typologi har senare i WP 8
utsträckts till att omfatta hela Skandinavien. Klassifikationen i fråga har
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vidare åskådliggjorts med kartor, som på ett utmärkt sätt kompletterar den
något mindre tydliga bild av de olika accentformernas geografiska utbredning som kan utläsas ur E. A. Meyers kända genomsnittskurvor.
Gårdings arbeten inskränker sig dock förvisso inte till enbart sammanställningar av tidigare forskningsresultat. I WP 3 har EG kritiskt tagit
ställning till den märkliga modell för ordaccenternas produktion som utvecklats och redovisats av Sven öhman 1967. Enligt öhman skulle de
tonala accenterna (akut och grav) genereras som negativa pulser överlagrade
på ett positivt steg som skulle representera satsintonationen. Olika accenttyper skulle sedan uppstå genom pulsens olika »timing» i förhållande till
steget. Genom en särskild elektromyografisk undersökning avseende aktiviteten hos m. vocalis och m. crico-thyreoideus har Öhman jämte en rad
medarbetare (1967) försökt att fysiologiskt underbygga denna hypotes, som
dock icke kunde verifieras. I en kontrollundersökning, företagen av EG i
samarbete med Fujimura och Hirose 1970, har författarna visat att likartade pulser avges för de båda nyssnämnda musklerna vid fall såväl som vid
stigningar. Ett fall i tongången kan helt enkelt förklaras som en avslappning
av de muskler som tidigare anspänts och gett upphov till högre ton. Antagandet av en särskild negativ puls är alltså obehövligt. EG:s modell (WP 3),
som utgör en revision av den öhmanska, räknar i princip endast med positiva
pulser och har fördelen att förklara samma fenomen på ett fysiologiskt rimligare sätt.
Den »negativa pulsen» tycks emellertid inte ha upphört att oroa EG. I den
i och för sig utmärkta studien i WP 10 har hon med ovannämnda medarbetare utsträckt den eletromyografiska undersökningen till att omfatta inte
bara vocalis och crico-thyreoideus utan även m. sterno-hyoideus (som tidigare — av J. Ohala 1970 — rapporterats verksam vid pitchsänkning);
resultatet var i så måtto negativt som pulsen från sistnämnda muskel
föregick de accentuerade ordens uttal. (Låt mig här få insmyga den anmärkningen att den av förff. använda ramen det var — jag (el. han) sa är olämplig
då den lätt inducerar emfatiskt uttal.)
Kanske bör det här också påpekas att man vid undersökning av accentueringens fysiologi ej helt kan bortse från andningsmuskulaturens verksamhet. Glottistonens variation är naturligt korrelerad med det subglottala
tryckets variation. För äldre och nyare forskning kring detta tema se W. R.
Zemlin: Speech and Hearing Science (1968, s. 188 f.).
När det gäller EG:s modell för accent 1 och 2, med smärre omformuleringar framlagd i de olika WP's, kan man tyvärr icke undgå intrycket av en
viss sammanblandning av de principiellt skilda företeelser som satsintonation (satsaccent) och ordintonation (ordaccent) måste anses utgöra. Det
heter t. ex. om den senare delen av den grava accentkonturen att den skulle
kunna tolkas som »delayed sentence intonation» (WP 3). Plausibelt vore ju
eljest att anta att hela ordaccentkonturen är överlagrad en s. a. s. neutral
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tonande-linje — en »carrier» vilken normalt endast terminalt påtryckes den
specifika satsintonationen (fråga—stigning, påstående—kadens). Enl. EG kan
accent 1 betraktas som »the basic prosodic unit» och accent 2 som uppbyggd
av »a stable precontour» och en (som sagt) fördröjd och tidskomprimerad
accent 1. Mitt motförslag till EG:s accent 2-uppfattning är att accent 2
tolkas som en på två hälfter uppdelad accent 1. Om sålunda den betonade
stavelsen i accent 1-ord ges det teoretiska värdet 1, skulle de båda betonade
stavelserna i accent 2-ord vardera erhålla värdet 0,5. Accent 2 skulle därmed
anta karaktären av en enhetlig kontur, något som enl. min mening bättre
stämmer såväl med accentens typiska »konnektiva» funktion (Elert) som
med dess vanliga tvåtoppiga »framtoning».
Att emfatisk betoning kan starkt och på olika sätt inverka på ordaccenten
är ju sedan gammalt känt. Det närmare förhållandet mellan ordaccent och
emfas är dock mindre utforskat, och här har EG i samarbete med P. Lindblad (W 7) lämnat intressanta nya data. Tyvärr tillåter icke utrymmet en
mera ingående behandling av arbetet. En mindre anmärkning dock: Förff.
omtalar (a. a., s. 50) att det ofta var svårt att få emfatiska responser,
»particularly from those speakers who were not used to our laboratory».
Kanske kan det faktum att förff:s material ej är naturligt samtalsspråk
samlat ute »i fältet» vara en väsentlig orsak till att den form av emfas som
består i omkastning av tonaccentens kontur (»pattem inversion») ej alls
finns företrädd i inspelningarna.

Summary
Some of the articles contained in the "Working Papers" of the phoneties
laboratory of Lund University are briefly reviewed. Special attention is direeted
towards certain contributions by Eva Gårding (with or without collaborators)
dealing with Swedish and Scandinavian word accent. The geographieal
distribution of the main variants of the Scandinavian word accents is weil
mapped in Gårding's survey of 1973. As a counterproposal to Gårding's
description of accent II in Swedish the reviewer's own interpretation of that
accent is briefly presented.

I »Bjönsboden»
En berättelse på dialekt från Nusnäs i Mora, efter grammofon
nedtecknad och transkriberad samt översatt
och kommenterad
Av Bror Lindén

Inledning. Den dalmålstext som här presenteras, transkriberad med s. k.
grov beteckning och åtföljd av översättning till riksspråk jämte summarisk
kommentar, grundar sig på en grammofonintalning våren 1935 av hemmansägaren By Anders Andersson från Morabyn Nusnäs. Inspelningen hade
gjorts av Radiotjänst på dess studio i Falun och var avsedd för en föredragsserie om svenska landsmål, som gavs i maj sagda år med ett allmänt
inledningsanförande av Landsmålsarkivets i Uppsala dåvarande chef prof.
Herman Geijer samt medverkan (den 13 maj) för dalmålets vidkommande
av rektor Petrus Envall och fil. dr Lars Levander, den senare som förberedare. Textens titel blev då »Sista supningen». — Från Radiotjänst erhöll
Landsmålsarkivet (numera Dialekt- och folkminnesarkivet) en kopia av
originalskivan (ULMA Gr 7 B; senare omkopierad på Gr 2834 B).1
Grundaren av tidskriften »Svenska landsmål och Svenskt folkliv» prof.
J. A. Lundell, tillika skapare av vårt svenska landsmålsalfabet, planerade
vid 1930-talets mitt en utgåva av »Skandinaviska folkmål i språkprov»;
vilken 1936 också utkom med ett 136-sidigt häfte »Täxter I» i tryck från
P. A. Norstedt & Söner. Till medverkan däri hade undertecknad anmodats
att med landsmålsalfabet nedskriva två grammofonintalade Moratexter,
nämligen Rombo-Filips från Bonäs »Pojken som gifte sig med en trollkulla» och By-Anders från Nusnäs »I Björnsboden», såsom den nu titulerades.
Nedtecknandet visade sig bli svårare än man i förväg kunnat tro beroende
på otydligheter i ljudåtergivningen, och även tryckningen bjöd på oväntade
besvärligheter i form av upprepade, oftast mindre välgrundade ändringsförslag från utgivarens-redaktörens sida; men slutresultaten, sådana de
kommit till synes på sid. 108-109 i nyssnämnda utgåva: häftet »T», torde
1 För vänlig hjälp med upplysningar härom från Dialektarkivets fonogramavdelning tackas prof. Folke Hedblom, som en längre tid varit avdelningens föreståndare.
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dock få anses ganska väl motsvara intalningarna.1 För vanligt folk utan
kännedom om det lundellska landsmålsalfabetet är dessa texter emellertid
rätt svårbegripliga, och det av deras utgivare iutsiktställda följdhäftet »F»
med översättningar och ordförklaringar m. m. kom aldrig till utförande. En
ny utgåva i transkription med grov beteckning (samt viss fonetisk justering), läsbar även för lekmän, och med behövlig språklig-kulturell kommentar får därför anses välmotiverad beträffande den här närmast ifrågavarande texten, detta då särskilt med tanke på den berörda bygdens folk
samt andra av dess språk- och kulturliv intresserade.2
Med By-Anders i Nusnäs stiftade skrivaren av dessa rader bekantskap
redan i början av 1930-talet under resor för ortnamnsupptecknirg inom
Siljansbygden och övre österdalarna. Han kom framöver att bli en av
mina allra säkraste och bästa meddelare på Mora östbyggeområde och min
huvudsagesman i fråga om Nusnästrakten samt Nusnäs gamla fäbod- och
slåttermarker (med utposter ända uppe i Mora finnmark). Till By-Anders
och hans familj, gladlynta och förståelsefulla, återkom man gärna årligen
och blev där småningom halvt som barn i huset. Då jag härmed sent omsider låter befordra hans grammofonberättelse till trycket, sker det ej heller
endast därför att den okonstlade och friskt öppenhjärtiga skildringen av
faderns tredagarsbesök i »Bjönsboden» ger oss en intressant inblick i
Nusnäsbygdens kulturliv vid tiden kring sekelskiftet och tillika utgör ett
gott prov på sydöstligt Moramål utan också emedan jag känt mig manad
därtill som en tacksamhetsbetygelse mot min forne sagesman och hans
efterlevande. Han själv var född 1874 och dog 1959.

Traitskriberad text

För att göra transkriptionen mer allmänt lättläslig har användning av landsmålstyper här genomgående undvikits. Därvid är emellertid att märka: Att n
kan stå för stavelsebildande sådant (0) — ex. som slutkonsonant i Bp`nn.sn och
i uttr. 8ce jd-n 'sade han'. Att långt ng-ljud med eller utan hörbart g (p etc.)
återges med nng — ex. i gånng, inngä 'inga' resp. dinngn 'dygn'. Att si får gälla
för 2/ eller .2 --tonlöst 1 — ex. i s/o 'slog', sleini'nng 'slåtter', släkså '(s)liksom'.
1 I »Björnsbod»-texten har emellertid några sättningsfel befunnits kvarstå orättade
i sluttrycket s. 109, sålunda:
Rad 4 uppifrån står somitm skall vara »min".
Rad 3 nerifrån står vät, skall vara Vdei.
Rad 3 nerifrån står 8/ 3ilduon, skall vara sj3ildittn.
2 Till en av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala genom Folke Hedblom
utgiven skivserie »Svenska folkmål — Autentiska inspelningar ur Landsmålsarkivens
samlingar» utkom 1957 en närmast för skolbruk avsedd »Textbok» mod transkriberad
återgivning av 37 texter från olika landsändar jämte översättningar och i noter lämnade korta förklaringar. övre Dalarna, det egentliga dalmålsområdet, är dock där
representerat endast av ett prov från Älvdalen: »Minnen trän fäbodlivet» (1948).
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Att sj betyder s + j, i det att dialektalt »sje-ljud» saknas och sj uttalas med
nära nog omuljerat s — ex. sjov 'själv', sjå 'se'. Om ljudkvalitet m. m. se för
övrigt under Kommentar.

Då i'g va litn, va ä je a‘ndlingsbud sud-i-bi'm, så däm kå'llä fö Bjö'nnsbudi, ätter ann så e‘gd-on jättä Bjö'nnsn. Å ann sald bå vi'nä å brä'nnvinä,
ällär vartir, så fu‘nnäs da.
fö'jtum
Å jänn gånng upå såmå'rn djikk fa'dä-vånn däjt jänn må'rrgon ti'dut å
skulld tjö‘p nå su'kkär å ka'ffä, släkså däm add birt-å brull då fö-ti'di, fö
an add tinga-å' å skulld få jå'p åv nå ka'rrum, mäss an slo'. Då ann kamdä'jt, add int Bjö'nnsn inna ständj-u'pp bu'di. Ann älld-å klä'dä si, då fa'dä
kamm-i'nn. Å då sa'(j)d-n a fa'där: »ta-fra'mm fiasko båt-i skå`pi dan, du,
å slå-i' våss jän sup, mäss du vä'ntär.» Å ä djörd fa'där djä'nn, skulld i tro.
du, mäss du ålld-å'», sa(j)d Bjö'nnsn, »för ä e int bra um
»Ja, ta jänn
nånn e sjo'v nägä'r». Å ä' tikkt fadär å'g va såm ä sku'lldä, å så tog Bjö'nnsn
nid fioln å vild att fa'dä, så va du'kktin tä gala, skulld trall jenn lå't föonum, så va upå mo'dä då', så skulld ann fösö'tj tä sjå, um ann dugd tagö'jt ann upå fio'l. Å så' varrt ä tä spilå' å tralla, å fa'där ann glämm(ä)-å'v
bå kalium å slåni'nng å käli'nng å kri‘ppum å bår trallä å so'p, å så ällddäm-å' i tre di'nngn bå nå't å dag.
Män fjä‘rd dan um må'rrgon ti'dut, då to(g) mona å djikk-dä'jt, å då
skulir tro att o va a'rrg, så ä föslo'. Å o djikk rä'tt in-a kalium, fö ä va
miklä'r da, å fikk-i' fa'där, å då nappä o i å'rä å-onum — an add lå'nngt å'r
släkså däm brullä då' — å o fikk-i' an åttåmin jänndör ä‘ra å rittjä-u'pp
an å fi'kk an minn si ö'jt, å o slä'ppä int nå, nä) o le‘dä an upå ä' vi'sä
gäjnum e'l bi'n, å o fikk-e'm an upå ä' vi'sä.
Å då ä add väni någä da‘jir, djikk fadä däjt su'tter i bu'di å skulld ärä'ttär, um an add nå sla'nnta da(r), då an add att mikä'll minn si dä'jt män
inngi då an kamm-e'm. Å då fikk-an vitå', att an va stji'lldun tjuguå'tt
riksdalär da, män an add då fått mi'nn si jänn strut stä'rrtjäls fö fä'mm
ö'rä, så an add då fått fu'll valu'to fö sla'nnta. Å så slutä an snpa, å ä' då
ä'rli vä'rt.
Översättning

Då jag var liten, var det en handelsbod »sör-i-byn» (i södra bydelen), som de
kallade för Bjönsboden, efter(som) han som ägde den (eg. henne) hette
Bjönsen. Och han sålde både vin och brännvin (eg. best. form: vinet etc.),
förutom alla andra varor som funnos där.
Och en gång på sommaren gick vår far dit en morgon tidigt' och skulle
köpa litet socker och kaffe, liksom de hade börjat göra (eg. bruka) då för
tiden, för han hade tingat på och skulle få hjälp av några karlar medan
1 Bättre

svensk ordföljd: tidigt en morgon.
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han slog. Då han kom dit, hade inte Bjönsen hunnit öppna boden. Han höll
på och klädde sig, då far kom in. Och då sade han åt far: »Ta fram flaskan
bort-i skåpet där, du, och slå i en sup åt oss, mens du väntar.» Och det gjorde
far gärna, skulle jag tro. »Ja, ta en till, du, mens du håller på», sade Bjönsen,
»för det är inte bra om någon är själv ( = ensam) någonstans.» Och det
tyckte far också var som det skulle, och så tog Bjönsen ned fiolen och ville
att far, som var duktig att sjunga (eg. gala), skulle tralla en låt för honom,
som var på modet då, så skulle han försöka och (att) se, om han kunde ta
ut den på fiol. Och sedan blev det att spela och tralla, och far han glömde av
både karlar och slåtter och hustru (eg. käring) och barn(en)1 och bara
trallade och söp, och så höllo de på i tre dygn både natt och dag.
Men fjärde dagen tidigt på morgonen, då tog mor och gick dit, och då
ska ni (eg. skolen I) tro att hon var arg, så det förslog. Och hon gick rätt in
till karlarna, för det var många där, och fick (grep) tag i far, och då nappade
hon i håret på (eg. åt) honom — han hade långt hår liksom de brukade då —
och hon tog i honom bakom ettdera (eg. endera) örat och ryckte upp honom
och fick honom med sig ut, och hon släppte inte (något), nej hon ledde
honom på det viset genom hela byn, och hon fick hem honom på det viset.
Och då det hade gått (eg. varit) några dagar, gick far söderut2 till boden
och skulle höra efter om han hade några pengar (eg. slantar) där, då (=
eftersom) han hade haft många med sig dit men inga då han kom hem.
Och då fick han veta, att han var skyldig tjuguåtta riksdaler där, men han
hade då fått med sig en strut stärkelse för fem öre, så han hade då fått full
valuta för pengarna. Och då slutade han supa, och det (var det) då ärligen
värt.3

Kommentar
a. Allmänna lokala språkdrag företrädda i texten
Vokaler, deras uttal och förhållande till riksspråkliga ljud: a uttalas i
Nusnäs liksom överhuvud inom östra Mora vanligen relativt öppet (a)
men kan i Nusnäs och Garsås som långt närma sig slutet svenskt a (a).
Långt e i t. ex. em 'hem' (adv.) är något öppnare än det normala riksspråkliga. i artikuleras, liksom merendels i ovansiljansmålen, också öppet och
något oklart (a). u låter tämligen slutet (ta ,-, u) men kan hos yngre även få
en dragning åt y-hållet. y har sammanfallit med i — ex. bim (dat.) 'byn',
Best. och obest. form lika i dativ pl.
Pleonastiskt, dvs, ur svensk synpunkt här överflödigt ord.
3 Den avslutande betydelsepregnanta anmärkningen, en predikatslös sats (här
utfylld med var det), torde få förstås som så att 'detta var då höggradigt motiverat'
eller att 'händelsens följdverkan var väl värd uppoffringen och penningförlusten' eller
kanske — med kortsluten tankegång — bådadera.
2
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dinngn 'dygn'. ä uttalas påfallande öppet (a). Långt o kan motsvara svenskt
ö ( <att) såsom i sop 'söp'.
Diftonger: Diftongering av uddljudande e ( < cei) till je jä visar sig i
räkneordet jenn jänn 'en' och pronominet jänndör 'endera' samt i verbformen jätte/ 'hette'. Diftongerat äldre långt i uttalas äj med öppet ä-ljud
(al), medan diftongerat långt u blivit tij (oy — sy) — ex. dtift 'dit' resp. öjt
'ut' och söjpa 'supa'. I sistnämnda avseende skiljer sig Nusnäs markant
från grannbyn Färnäs, som har åj för långt u.
Konsonanter: Att Nusnäs liksom hela Ovansiljan utom norra Venjan
och Ore bortkastat uddljudande h (h-) behöver knappast nämnas, ett av

gammalt uppmärksammat kännemärke på dalmål som det är. Till de
allmännare dalmålsdragen hör också förmjukningen av g till dj (97,$) och av
k till tj (fy) som uddljudande framför len vokal och som inljudande vid
ursprungligen i-haltig avledningsändelse — ex. djikk 'gick' och djänn
'gärna' resp. tjöp 'köpa' (från rsv.), ständja 'stänga' (fsv. stcengia) resp.
fösötj 'försöka' (fsv. -sökia). På förmjukning av g framför len böjningsändelsevokal är dajir 'dagar' (nom.) ett exempel. Oförmjukat kvarstår g i
förbindelsen rg — ex. arrg 'arg' (med pl. arrgär). Som utljudande och framför vokal förblir g hörbart även i förbindelsen ng (vg) — ex. gånng 'gång'
och inngti 'inga'. Tjockt / (1r) förekommer ej i Nusnäs, ej heller halvvokaliskt
v (w). Detta senare förhållande har byn gemensamt med några andra östliga
Morabyar samt med Sollerön. Förstumning av 1 (jämte vokalövg. a >å
resp. o) kommer till synes i fall som jåp 'hjälp' < fdal. *hialp- och sjov
< fdal. *sialv- (isl. sjalfr). För övrigt märkes att d ( < dh =ö) och i
viss mån r och g ( < gh ) är instabila i ändelse- resp. ordslut — ex. kållä
'kallade' m. fl. imperfektformer,
faclär 'far' och da(r) 'där', sk) 'slog'
och to(g). Assimilation av rn till nn, normal inom Ovansiljan, möter i ovannämnda djänn och i Bjönns- 'Björns-' (se nedan). Ett exempel på mer
sporadisk övergång ns >88 föreligger i konjuktionen mäss *mens 'medan'.
Akcentuering: Det mest utmärkande draget i Nusnäs (och Garsås)1 språk
är utan tvivel det akcentöverslag med huvudton på ändelsen (slutstavelsen)
eller efterledsstammen som inträffar i av gammalt kortstaviga eller p. g. a.
ändelsetyngd osv. stamförkortade tvåstaviga enkelord resp. sammansättningar med kortstavig eller förkortad förled — ex. hos enkelord i texten:
spilå' , 'spela' och vitå"veta', kä/i/nng 'käring = hustru' (mot soll. ke"ling),
varu'r 'varor', såmå'rn 'sommaren', mikti'll (fören.) och miklä'r (självst.)
'många', nägä'r 'någonstans' (mot soll. nåVär, eg. *någro). Här må tillläggas att i flerstaviga enkla eller flerledade sammansatta ord är akcentueringen mer vacklande eller svävande.
1 Garså,smålets märkliga akeentförhållanden fäste jag mig vid redan som ung student
under några månaders vikariat vid Garsås folkskola våren 1923, då jag fick höra uttryck såsom ä sit je skatg' (u)på tatji'no (motsv. soll.: ä sit je ska"tu upå ta"tji) 'det
sitter en skata på taket'.
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Apokope och synkope: Ändelsevokal slopas normalt dels vid viss bundenhet inuti sats och dels mera ovillkorligt i två- och flerstaviga ord och senare
sammansättningsleder. — ex. e‘gcl-on 'ägde den (eg. henne)', fjä'rd dan
'fjärde dagen', feisnj 'försöka', tag-ö'jt 'ta ut', tjugunt '-åtta', stärrtjäls
'stärkelse'. Synkopering kan drabba ett personligt pronomen i enklitisk
(efterfogad) ställning — ex. sa' jd-n 'sade han'.
Formlära: Av dialektens många olika formföreteelser framhålles här
endast några få med exempel i den förevarande texten. Bestämd och obeständ singular ackusativ av svaga femininer ändas normalt på -o — ex.
fiasko 'flaskan', valuto 'valuta(n)'. Bestämd singular dativform på -i av ett
starkt neutrum visar sig i skåpi 'skåpet'. Obestämd plural nominativ på -jr
av ett kortstavigt maskulinum företrädes av dajir 'dagar' (: ack. dågå).
Plural maskulin ackusativ, obest. och best., av ett långstavigt d:o föreligger
i slanta 'slantar, pengar' (: nom. slantär). Plural dativ, obest. och best. lika
för samtliga genus, visar sig i karrum kalium 'karlar-na' och krippum
'barn-en'. Som motsvarighet till rsv. adjektivändelsen -ig möter Moramålets -un i stjilldun 'skyldig' och (med neutr. -ut) i tidut 'tidigt'. Märk verbformen skulir (i uttr. å då skulir tro '... ska ni tro') med haplologisk sammandragning =skulir jr 'skolen I'.
Syntaktiska drag: Obestämd singularform av substantiv motsvaras i vissa
fall av bestämd — ex. sald bå vind å brännvinä 'sålde både vin och brännvin'. Possessiva pronomen sättas gärna enklitiskt efter kortare släktskapsord, som de bestämma, ex. fadä(r) vånn 'vår far' — jfr mindre hövligt nusv.
far-din 'din far' och mor-din 'din mor'.
Uttrycket sud-i bim 'söderut i byn =i södra bydelen' utvisar det bl. a. i
Ovansiljan vanliga sättet att ange befintlighet inom viss del av en bebyggelse.
I andra fall heter det alltså (med normaliserade ordformer) nord-i, väst-i,
öst-i byn osv.
b. Några enskildheter i texten
Bland ordformer representativa för Mora- och Ovansiljansmål märkas
särskilt: mona 'mor' (familjärt), kripp i dat. pl. krippum 'barn', ig 'jag',
ällär *ällar 'annan', miklär 'många', sjå 'se', släkså (< släjk- *slik-) 'liksom,
såsom', dan *där-na (med deiktiskt el. utpekande -na) 'där', minn 'med'
(adv. o. prep.), sutter *efter 'söderut, åt söder', åttåmin *åtan-med
'bakom'. Obs. de två olika formerna av ordet rsv. karl, dat. karrum och
kallum, med viss betydelseskillnad: karr 'mansperson, arbetskarl, »riktig
karl»' mot kall 'gift man, husbonde, gubbe, (manlig) byinvånare etc.'.
Ur betydelsesynpunkt värda att noteras är också ord och uttryck som
sjov 'själv =ensam', kälinng 'käring — här hustru, annars äv. om gammal
kvinna (gumma)', gala 'sjunga', dugd 'kunde' (hjälpv.), stänndj-upp 'öppna'.
1 fråga om det sistnämnda må anföras att stänga-upp i bet. 'öppna' finns
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belagt även från Orsa, såsom godhetsfullt påpekats för mig av arkivchef
E. 0. Bergfors.1
Beträffande stä,rrtjäls må ur saksynpunkt erinras om att varan i fråga
förr allmänt i orten begagnades till stärkning av vissa dräktplagg, särskilt
i kvinnodräkten, såsom huvud- och halskläden m. m.
Vad slutligen gäller Bjönnsn, är denna personbenämning att förstå som
en kortform—smekform »Bjönsen» för Bjöns-Olov (utt. -ulå'v) eller officiellt
s. k. Björns Olof Jonsson, hemmahörande i en av Bjöns-gårdarna. Bjöns
är ett gammalt gårdsnamn som återgår på genitiv av mansnamnet Björn.2
Bjöns-Olovs affär, Bjönnsbudi 'Bjönsboden', låg strax nedom byskolan,
och det var en tid omkring sekelskiftet som han drev den. När mannen
sedan flyttade från Nusnäs, lär butiken ha övertagits av en Sollerökar1.3

SumMary
The author introduces a text in dialect from the village of Nusnäs in the
parish of Mora, in the provinee of Dalarna. This text, which was recorded on a
gramophone record in 1936, has previously been printed in a book published
by J. A. Lundell: Skandinaviska folkmål i språkprov (Specimens of Scandinavian
dialects) Täxter I. Stockholm 1936. Dr. Lin~, who transeribed the text
phonetically for this book, has now—in order to make it more easily accessible—
rewritten it in broad transeription and provided a translation into Standard
Swedish and a linguistic and historical commentary.
1 Docent Bergfors tackas även för en del andra påpekanden samt för vänlig hjälp
med efterkontroll av vissa ljudåtergivningar i texttranskriptionen, gjord med anlitande
av de bättre uppspelnings- och avlyssningsmedel (bandapparatur) som nu står till buds.
2 OM Bjönnsn och andra genitivavledda dalska namn, bl. a. inbyggarnamn, se förf.
i Namn och Bygd 1969 s. 27 ff.
3 För vänlig upplysning härom tackas 85-årige nusnäsbon f. folkskoll. Adrian
Nordin.

Massumbyn i Väddö socken
Uppteckningar och bilder från en fastlandsby vid
Upplandskusten i början av 1970-talet
Av Wolter Ehn

Massum är en av Väddö sockens största byar, belägen på fastlandsdelen av

socknen i den uppländska Roslagen. Det är en utpräglad jordbrukarby med
stora åkermarker, som idag tillsammans med skogen ger byborna deras
huvudinkomst. Skogen har tidigt haft betydelse för byfolkets ekonomi på
grund av närheten till havet med dess möjligheter till vedtransporter till
bl. a. Stockholm. Denna ved kallades sjöved och såldes till skutskepparna.
I byn har förekommit s. k. redare, dvs, sådana som haft andelar i fartyg.
Ordet (dial. redclare) vill man i orten förklara med att dessa, som hade en
eller flera andelar i ett fartyg, var med om att reda ut fartyget, dvs, rusta ut
det. Termen torde dock vara lån från medellågtyskan (SAOB).
I Väddö kyrkoarkivs pålysningsböcker redogöres under 1800-talet för
pengar till kyrkokassan som skeppare och bönder, bl. a. från Massum och
Borntorp, givit för lycklig seglation, (Väddö kyrkoarkiv).
Endast en ringa del av byns mark är ännu i samfälld ägo. Ett uttryck som
kanske framhäver byn Massums särställning i ekonomiskt hänseende är:
Massum är Väddö brödkorg (M. M.).
Byn är gammal, säkerligen från forntiden. Den omtalas redan i en originalhandling 1409: »iordh i Massem», och dess namn tillhör troligen den
åldriga typ av ortnamn som innehåller ordet hem i senare leden.1 Men
Massum är i likhet med de flesta andra byar en föränderlig by. Den en gång
stora byn med upp till 19 gårdar har blivit mindre och de gamla gårdarna
och torpen har delvis fått andra funktioner såsom sommarstugor för utsocknes. Brukningsdelarna har blivit färre då flera gårdar ägs eller arrenderas av en brukare. Byn Massum bibehåller dock många äldre drag och
bybebyggelsen ger ett traditionellt samlat intryck med endast några få
1 För upplysningar tackar förf, förste arkivarie S. Strandberg, Ortnamnsarkivet,
Uppsala. — Folktraditionens förklaring att namnet kommit till då de härjande ryssarna omkring 1720 gjorde »marsch om» vid byn (J. 0.) innehåller alltså en betydande
underskattning av bynamnets ålder.

II

a,ssurn en töv ä. ers.ag 1 januari '
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Kullbacken eller Kullars är en av de tre utflyttade gårdarna i Massum. Den är belägen
invid den gamla landsvägen. I denna gård föddes fru Josefina Olsson 1881. Den muntliga traditionen menar att Kullbacken skulle ha varit Massums ursprungliga tomtplats.
W. E.

utflyttade gårdar. I samband med laga skiftets genomförande utflyttades
den s. k. Kullbacken eller Kullars, som skall ha varit den allra äldsta byplatsen (J. 0.).
Byn undergick laga skifte på 1830-talet och det är inte många minnen
härom som har levat kvar tills idag. Det berättas dock att gårdar med
samma mantal fick olika mycket mark. En gård på 1/4 mantal — fjärndel
— fick stora skiften av vattendränkt mark och ansågs få dålig jord medan en
annan erhöll mindre mark med bättre jord. Den vattensjuka jorden dikades
senare ut (J. 0.).
Med laga skiftets slutgiltiga genomförande försvann en del av byalagets tidigare gemensamma uppgifter. Tillräckligt många sådana återstod
dock för att bibehålla byalagets karaktär av intresse- och arbetsgemenskap.
Ännu återstår samfälld skogsmark vid gården Lipen använd under 1900talet till gemensamt bete. Gärdesgården kring denna hopskog stängdes
gemensamt. Kolbotten är även hopmark.
Byalag

Om byalagets betydelse i Massum sedan gammal tid vittnar äldre handlingar
som ännu förvaras i bykistan. Ett sådant dokument är en beskrivning från
18 augusti 1705 över råskillnaden mellan Massums by och Borntorpet
underskriven av samtliga jordägare med bomärken. För byns gemensamma
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Den 21 januari 1976 hölls årets första symöte (med Centerns Kvinnoförbund) hos fru
Sixten Olsson i Massam där kvinnorna i byn samlats till arbete och kaffe. W. E.

inre ordning kom byborna år 1779 överens om en s. k. byordning. Den stadfästes av häradsrätten 16 mars 1780 och innehöll noggranna regler för vården
av gärdsgårdar och vägar och för samordningen av arbetena på de samfällda
betesmarkerna och ängarna — hopmarkerna. Byordningen från Massum
överensstämmer med liknande byordningar i Lingslätö, Ortala, Senneby
m. fl. byar i Väddö socken. Byordningen för Massum har kompletterats med
några paragrafer som man inte möter i andra byordningar i Väddö socken.
Förebilden återfinnes i ett kungligt brev från 1742 (den s. k. mönsterbyordningen). Enligt denna skulle en ålderman årligen väljas. Byålderman, — förr
kallad bylogde — utses årligen och byråd eller bystämma hålles åtminstone
en gång om året under januari månad. Den nye åldermannen tar därvid från
den avgående hand om kistan, dvs. bykistan — som går på tur — och innehåller byhandlingarna varav de viktigaste är kartor med beskrivningar över
byn.
Det förefaller inte som om s. k. bisittare utsetts som biträde åt byfogden
i Massum. Men var det någon av bönderna som var säker på att skriva och
läsa fick han hjälpa byfogden om det behövdes (B. M.).
Byfogden kallas även sexman, men tycks i Massum ha varit den som
förestod snöploglaget och alltså var snöfogde. Sexman fanns i varje by och

44 Wolter Ehn

På Martin Mattssons gård står några äppelträd som enligt familjetraditionen skulle
ha satts i samband med Martin Mattssons farfars bröllop på 1860-talet. Träden skall ha
vuxit upp ur kärnor från äpplen som ätits vid bröllopet. Äppelträden är dock av olika
sort, och varje träd har sitt egennamn, som givits efter äpplenas utseende eller smak
eller trädets placering på gården. Storsuringen har stora sura äpplen, Sötingen och Bror
Söting har små, röda äpplen och Gröningen har gröna äpplen. Trädet Brunnsingen står
invid gårdsbrunnen, Stallsingeri där gamla stallet stått, Granningen stod nära granntomten och trädet Drängkammarn stod invid den nu rivna gamla drängkammaren.
Plommon- och körsbärsträd finns också men har inte givits några namn. W. E.

sysslan växlade varje år första november. Termen visar på det nära sambandet med den kyrkliga sexmansorganisationen. Vid sockenstämma utsågs
under 1700- och 1800-talen sexman i var by (Väddö kyrkoarkiv Kl: 2).
För att kalla till byråd skickades en klubbe runt från gård till gård med
lapp lindad runt om denna med påskrift om hos vem och när sammanträdet
skulle hållas och vilka ärenden som skulle behandlas. Numera är klubben
försvunnen och nu sändes istället en hård kartongbit med uppgifter eller
också ringer man på telefon.

Rotar

I Massum förekom en uppdelning av byn i två rotar, Storroten och Lillroten,
även kallad Skravelrotenl eller Lusroten. Anledningen till denna uppdelning
var säkerligen att byns storlek krävde två skilda husförhörsrotar och kalasrotar inom byalaget. Därtill kom två båtsmansrotar. De gårdar som ingick i Storroten bestod av gårdar med högre mantal och de i Lillroten hade
Sv. dial. skravel 'skräp, pack; småsten' Rz 597a; SAOB.
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Liksom i grannsocknen Häverö bör ett utpräglat dräktskick ha förekommit i Väddö
socken. Ytterst få upplysningar kan nu erhållas om dräktens utformning. Genom tillfälligheter har gamla dräktdelar, såsom broderade mössor, bevarats just från Massum,
bl. a. fastsydda som prydnader på ett täcke.
Bilden återger vävda sidenband som suttit på.
broderade sidenmössor. W. E.
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mindre mantal, ex. 1/8 och 1/16. Den del av byn där hantverkare, båtsmän
och backstugusittare bodde kallas ännu i dag Skatten. Här fanns dock små
brukningsdelar med endast några få tunnland med mantalsatt jord. För
dessa hade man rösträtt i bystämman.
Massum hade två båtsmän att underhålla och därmed två båtsmanstorp.
Dessa har senare sålts och är nu sommarbostäder — en vanlig utveckling i
Väddö socken, där stadsbornas intresse för landsbygden sedan lång tid
tillbaka kan följas. Sommarstugetätheten i Massum är ringa, jämförd med
byarna på Väddö.
Bykistan innehåller flera kontrakt som upprättats mellan rotehållarna —
jordägarna i byn — och båtsmännen. Ett kontrakt från 1837 den 14 januari
— troligen då bystämma hölls — uppvisar hur jordägarna till de två båtsmännen Jan Bergbom och Petter Stille arrenderar ut sitt skomakartorp på
villkor att dessa åtar sig att till byamännens behov tillverka fem par skor
eller kjengor på hvarje fjerndels mantal. I ett annat arrendekontrakt undertecknat i Massum 1861 av samtliga jordägare får bysmeden Olof Ersson
arrendera den så kallad [1] Lerplats eller gärdesmyran mot 20 riksdaler riksmynt årligen. Detta tillförde bykassan kontanter.
Massums två båtsmansrotar hade nummer 86 och 87 (Grill). Bland byhandlingarna återfinnes syneprotokoll för båtsmanstorpen med noggranna
uppgifter om torpens beskaffenhet. Det framgår av ett sådant protokoll från
1866 att båtsmannen inte var nöjd med betet för sina kreatur. Detta var
ordnat genom att tura med betningen hos rotehållarna vissa dagar i sänder.
Han hade alltså ingen beteshage för sina kor. Båtsmanskontrakten angav de
skyldigheter och rättigheter båtsmän och rotehållare hade emot varandra.
Skrivsättet i ett bevarat kontrakt uppvisar i sin stavning en del utmärkande drag i denna bygds dialekt med bl. a. tillskott av bokstaven h
i början av vissa ord. I ett kontrakt från 1825 för roten 87, Bergboms rote
kallad heter det: hall åker och heng som förhut hunder denna Rote waritt skall
Båtsmann,en, nyttja årligen så lenge han tjenar för Roten och båtsmannen
åtager sig att holla sig skjelf wid alla hutkommenderingar h,alla småkleder men
triårs persedlarna som är engmatta seck rydja och kavaij skall Rotehollarena
försörja.

Om folkmålet

I detta utdrag visar sig både tillskott och bortfall av bokstaven h. Vid de
inspelningar som Dialekt- och folkminnesarkivet hittills gjort har det visat
sig att detta språkdrag fortfarande är levande, bl. a. hos vissa personer i
Massum. I äldre arkivalier kan det dock beläggas även från andra byar i
Väddö socken. De äldre dialektala dragen i Väddömålet finner man numera
endast hos några få personer. Uppgifter möter ibland om att man i skolan
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Vintervägunderhållet åvilade bymännen gemensamt. Sedan det allmänna övertagit
underhållet av landsvägen återstod för byborna att sköta sina egna vägar. Byns träplog,
som krävde minst två par dragare, har nu tjänat ut. T. 0.

fått lära sig att det var fult med dialekt. En annan uppfattning träffar man
också på hos en del sagesmän, nämligen att Väddös språk skulle vara en
uppfinning av Albert Engström!
Vägunderhåll
Vägunderhållet är och har varit en av de viktigaste angelägenheterna för
byborna. För jordägarna har främst vintervägunderhållet utgjort en arbetsgemenskap. Snöplogningen och snöskottningen skulle klaras både inom byn
och på landsvägen. 1 en paragraf i Massums byordning 1779 sägs: »Att vad
snöskottningen angår, såväl på socknevägar som på stora landsvägen så
skola var och en efter öretal och med fullgiltigt folk hjälpas åt utan avseende
på den som äger vägstycket.»
För detta underhåll av den allmänna landsvägen, som upphörde på 1920talet, erhöll bönderna en viss ersättning av allmänna medel s. k. plogpengar.
Arbetet och andelen av plogpengarna fördelades efter gårdarnas storlek
räknat i mantal. Vid plogning skulle man ställa upp med ett par hästar för
varje fjärdedels mantal — fjärndel — och plogpengarna fördelades efter
samma regel. Den som hade en gård på en åttondedels mantal fick gå in med
en häst i lag med den granne, som hade lika stor gård. Två par hästar krävdes
i allmänhet för plogen — ibland tre par. Plog fogden eller sexmannen organiserade detta arbete, och det var en syssla som gick runt i byn och innehades
ett år i taget (M. M.). Han skulle först se hur vägen var och om plogning
behövdes skulle han buda bysarna, dvs, kalla samman byborna. Massumbyn
plogade landsvägen från Söderbykarls-gränsen till gränsen mot Toftinge by.
På våren måste samma vägstycke bottenskottas. Barmarksunderhållet av
landsvägen och rensningen av landsvägsdikena var i stället fördelat på varje
4 — 762508 Sv. Landsmål 1975
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De gamla köken gör ett imponerande intryck. Här förenades en gång många sysslor
under ett tak. Köket var platsen där man lagade och åt mat, en stor del av gårdens folk
sov, och där skomakaren satt och arbetade. Gammalt och nytt samsas i detta kök hos
Martin Mattsson med gamla och nya moderna inredningsdetaljer. W. E.

Bland de förmåner man kunde taga undan åt sig var bostad. Denna kunde man få i
samma hus som det nya husbondfolket, då vanligen på vinden, eller också bodde man
kvar och åt med husbondfolket i köket. Vanligast var att flytta till en egen stuga på
gården och där hushålla för sig. Bilden återger en sådan stuga i Massum som använts som laganstuga. W. E.
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Bomärkena har haft stor betydelse inom byn. Till de föremål som gick till låns vid
kalas hörde porslinstallrikar. I botten på sådana tallrikar har bomärken ristats in.
Detta är en tallrik med bomärke från Massum. W. E.

enskild jordbrukare. De vägstycken som skulle grusas markerades av stenar
med ägarens initialer (M. M.). En sådan sten kan man ännu se invid gamla
landsvägen på Skaten med initialerna AAS.

Kalas
Som en mycket påtaglig kontrast till vardagen framträder i den muntliga
traditionen kalasen vid begravning och bröllop. När bröllop eller begravningskalas skulle hållas i Massum krävdes omfattande förberedelser och man
talar om kalasrotar och begravningsrotar. Före andra världskriget hölls
dessa kalas vanligen i hemmen, men under senare tid har de, liksom födelsedagskalas, kommit att firas utanför hemmet på hotell eller värdshus. De
vidlyftiga förberedelserna för äldre tids begravningar och bröllop krävde en
alldeles speciell och väl utvecklad organisation varom den muntliga tradi-
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Spannmålssäckarna märktes med ägarens initialer och bomärke. Detta var praktiskt
vid ex. kvarnresorna till Gåsviks kvarn. Ursprungligen är märkplåten gjord för Mats
Ersson men senare använd av hans son Jan Matsson. Bomärket förblev detsamma.
Samma bomärke återfinnes på flera föremål i samma gård. Självfallet återfinnes bomärkena som underskrifter i arkivalier från byn och just detta finnes för bonden Lars
Abrahamsson under en handling i bykistan om gränsdragning vid Borntorp år 1705.
W. E.

tionen har en del att berätta och där byalaget och roten spelade en viktig
roll.
Vid kalas i Stora roten fanns det två eller fyra särskilt tillsatta oppa,ssare
— en manlig och en kvinnlig — som bl. a. skötte om förberedelserna för
kalaset. De gick i byn och lånade till kalaset när det fattades silver, tallrikar,
glas och kokkittlar. De skrev opp vad de lånade och när kalaset var slut
efter att ha pågått i tre dagar bar oppassarna på fjärde dagen tillbaka det
lånade och de fick se till att allt kom rätt. Bomärkena som var inristade i
botten på tallrikarna och på silverskedarna var då till nytta. Samma oppassare gick från kalas till kalas och var vana vid dessa göromål.
Begravningar var särskilt stora kalas då både släkt och grannar kom tillsammans sedan de inbjudits med sorgekort. För förberedelserna hade en
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Massumbyns spruthus — troligen byggt under senare delen av 1800-talet — ligger
centralt i byn, tätt invid bygatan. Däri förvaras brandsprutorna tillsammans med
annan brandmateriel, utan lås för dörren. En av sprutorna är försedd med bäranordning
i form av en bår. W. E.

kokerska tingats och kom en vecka i förväg. Hon bl. a. bakade och bryggde
dricka. Till en begravning 1927 i Massum skulle en ko slaktas till kalaset.
Detta skedde i enlighet med bestämmelserna där i lagankontraktet. Det
skulle finnas mat så att det räckte i väl två dagar. Andra dagen bjöds allt
tjänstefolket, men även övriga bybor kom tillbaka andra dagen för att äta.
Tredje dagen kunde det vara kalas för oppassarna, kokerskan och diskvaskan, dvs, den som diskat.

Brandväsen

Invid bygatan står en liten oansenlig byggnad med olåst dörr. Det är spruthuset och innehåller byns brandsprutor och annan brandmateriel som inköpts och underhållits för byalagets gemensamma medel. I många av Väddö
sockens byar finns både bysprutor och spruthus. Uppgifter saknas om tidpunkten för spruthusets tillkomst men gissningsvis byggdes det i mitten av
1800-talet.
Brandsyn utfördes av två personer, av vilken den ena kunde kallas
brandfogde, och sysslan byttes varje år (M. M., J. 0.). Synen ägde rum varenda sommar vanligen midsommarafton i Massum. Man gick i alla gårdar
och tittade om det fanns sprickor på murar och såg efter om plåtar fanns
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Lagan eller fördel kallas de förmåner som en gammal hemmansägare tog undan åt sig
och sin hustru när de lämnade sin gård i andra händer. Laganet bestod förutom bostad
av mat såsom mjöl, gryn, lin, mjölk och strömming. Till sina får och kor skulle laganfolket ha foder om vintern och bete på sommaren. Att dessa förmåner verkligen gavs ut
på rätt sätt kontrollerades av särskilda vittnen. En bok med kvittenser på mottagna
laganförmåner kallas laganbok och på den återgivna sidan ur en sådan hos Martin
Mattsson erkännes att »Laganet för år 1897 här [I] till alla delar betalt ock utgifvit som
härmed gvitteras. Masseurn den 14.12 1897.» Anna Kattrina Ersdotter har bekräftat detta
med sitt bomärke. När de inte kunde skriva sitt namn skrev de ett bomärke och det
gällde för namnet (J. 0.) W. E.

framför kakelugnarna. Även brandsprutorna skulle synas och provas. Idag
tillkommer det sotaren att kontrollera att skorstensstockarna är hela.
Hantverkare och båtsmän

På Skaten bodde skräddare, skomakare, smed, tröskverksmakare och båtsmän. Dessa hantverkare som kunde inneha den dubbla uppgiften som
båtsman och hantverkare, skulle i första hand utföra arbeten för bybornas
räkning. Hantverkarna på Skaten hade oftast ingen jord. Dock förekom att
de hade några små ställen på 7 och 9 tunnland vilket gav dem rösträtt i
bystämman.
I ett kontrakt och överenskommelse som träffats mellan samtliga jordägare i Massum och båtsmännen Jan Bergbom och Petter Stille 1837 utarrenderades byns skomakartorp till dessa på villkor att de åtog sig att göra
ett bestämt antal skor per mantal och att efter billigt pris göra annat skoarbete åt byborna (handling i bykistan).
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I början av 1900-talet fanns åtminstone 3 skomakare i byn. En skomakare
i Massum berättar att han ärvde yrket efter sin far. Villkoren för hantverkarnas del förändrades under 1900-talet på så vis att man upphörde med att
fara omkring och sitta i gårdarna med sitt arbete. Verkstaden blev stationär
i hemmet. Med gummistövlarnas ökade betydelse bortföll nytillverkningen
av läderstövlar under 1930-talet.
En skomakares uppgift var att av det läder som fanns i en gård, sy nya
kängor och stövlar och laga gammalt.
Alla redskap för skoarbetet medfördes av skomakaren. Det var läster,
skoklämmor, skärbräden, beck och även symaskin. Den bonde han skulle
arbeta hos kom och hämtade honom med häst. Skomakaren tingades
långt i förväg, men helst ville man ha honom före jul för att få nytt på
fötterna till julhelgen.
På den tiden fanns det ännu mycket tjänstefolk i gårdarna och var och en
hade varje år rätt till ett par kängor eller stövlar. Detta var inräknat i lönen
när man tog plats (B. K.). Sådana löneförmåner upphörde troligen under
1920-talet (E. M.). Tjänstefolket kunde också få sina gamla skor lagade då
skomakaren kom till gården, men inte annars. Lädret, som bestod av garvade hudar efter kreatur från den egna gården, hade vid garvningen fått
lämplig färg.
Skomakaren och hans medhjälpare — lärpojken, grabben kallad — satt i
gårdens kök med sitt arbete vid skomakardisken eller vid det uppochnervända sofflocket. Lärpojken kunde vara så ung att han inte gått och läst.
Till hans uppgifter hörde att göra i ordning becktråd och andra lättare
göromål.
Arbetsdagen började sex på morgonen och höll i till nio på kvällen. Mat
var det tre gånger om dagen och kaffe emellan. Avbrott för vila en stund på
kvällen utgjorde den s. k. skvallertimmen; skvallertimmen var en timmes vila
innan lampan vid skomakardisken tändes. Då satt man stilla eller gick ut
och rörde på sig för att sedan fortsätta på nytt.
Under arbetet i en gård bodde skomakaren eller skräddaren i allmänhet
hemma och mera sällan låg han kvar i gården. Han kunde få sitta tre veckor
och upp till en månad i en gård för att arbeta med skor, men han kunde
även hjälpa till med att laga selarna och göra annat sadelmakeri (B. K. o.
M. M.).
I Massum fanns tidvis två tröskverksmakare och ännu i början av 1900talet fanns en tröskverksbyggare på Skaten som hette August Karlsson.
Han byggde ett tröskverk för varje vinter. Mer hann han inte eftersom han
måste skaffa virke till alla delar. Till vissa delar måste han anlita smed. Allt
som var av trä gjorde han själv, t. ex. stjärnhjulet med kuggarna av oxeleller äppelträ, drag- och hållbommarna och tunnan. Dessa tröskverk var så
konstruerade att halmen kunde användas till takhalm. Att bygga tröskverk
var hans egentliga konst, men han hjälpte även till med att laga söndriga
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verk och hjälpa andra med tröskning varvid han lånade ut sitt eget flyttbara
tröskverk.
Skaten utgjorde en väl avskild del av byn Massum med i huvudsak hantverkare, båtsmän och småbrukare som i första hand betjänade byborna.
Hantverkare bodde också på andra ställen i byn, men här invid landsvägen
var en koncentration. Då båtsmännen försvann sålde byborna sina båtsmanstorp. Idag är Skaten ett område som delvis behåller sin gamla prägel
med hantverkare, men som förändrats så, att många av de gamla torpen,
backstugorna, användes som sommarbostäder av utomståer0 e.

Luffare

Jordägarna i Massum hade på samma sätt som många andra byamän i
Uppland noga organiserat fördelningen och underhållet av fattiga och
luffare som gick längs vägarna och begärde mat och husrum. En bestämd
ordning mellan gårdarna hade gjorts upp och efter denna ordning togs
vandrarna emot för en natt i taget. Som en hjälp vid denna fördelning hade
man klubben, dvs. luffarklubban eller fattigklubban. På denna var byns
bomärken inskurna i bestämd ordning. Den är nu försvunnen. Det var
mycket luffare förr, som gick landet runt vanligen två och två. När de kom
till byn Massum fick de ligga på klubben. Var det två som gick tillsammans
fick den ena ligga i ena gården och den andra fick gå till den andra gården
som enligt klubban var i tur att ta emot. Det tycks ha varit så överenskommet i Massum att hantverkarna och båtsmännen, som ju bodde i utkanten
av byn, på Skaten, ej hade skyldighet att ta emot luffare för natten, utan
klubben gällde hos bönderna oppe i byn. Däremot kunde en luffare komma in
till en skomakare och begära hjälp med ex. läderremmar och becktråd och
kunde också be att få sitta kvar och laga skorna hos skomakaren (B. K.).
Enligt de regler som utbildats skulle en luffare ha mat på kvällen när han
kom och på morgonen när han gick. Vanligtvis fick under äldre förhållanden
luffaren ligga i köket och där bäddades åt honom med halmsäck på golvet
och några täcken från stallet. Han sov med de övriga familjemedlemmarna
i köket och husmor vågade då knappast sova om natten. Ibland var det så
mycket luffare att de kunde fylla opp flera gårdar i byn samtidigt. Ingen tog
emot utan klubb. Luffarna måste leta opp klubben (J. 0.). Förhållandena förändrades och under 1900-talet blev det vanligare att luffarna fick sova i
lagård eller stall. Äldre tiders lagstiftning om tidelag och brandrisk kan
kanske spåras bakom kravet att de rumssökande skulle sova inomhus. Vissa
luffare föredrog att ligga i stallet och om så skedde tog husbonden plånbok,
eventuellt pass och tändstickor från honom under natten. Allt återlämnades
innan han gick på morgonen (M. M.). Numera förekommer inte längre luffare som söker sovplats för natten.
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Fru Josefina Olsson, född i Massurn 1881 (död 1973), var synnerligen minnesgod och
hade mycket väsentligt att säga om äldre och nyare tider. Hon bevarade ett utmärkt
språk, som måste anses typiskt för det språk som talades av en äldre generation. Den
25 oktober 1972 besöktes fru Olsson av professor Folke Hedblom, som därvid fick rika
prov på hennes djupa kunskaper om livet i Massum. W. E.
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Staffansgång

När Josefina Olsson var barn gick ungdomen i byn annandag jul och sjöng
Stalla! Tidigt på morgonen kom de. Det var så att de ofta fick så mycket
sprit i gårdarna att det inte vart någon ordning med dem på sista ställena de
kom. Sprit skulle de ha och det var inga andra som gick än de som ville ha.
Dom sjöng Sta//avisa utanför och började med Staffan var en stalled räng och
de hade lyktor med sig. Vi barn var så rädda för dem när de kom. De började
åppe i byn och gick där först och när de kom ner till Kullbacken vid vägen
var det inte så mycket med dem.

Kappkörning från julottan

På den tiden hade de bråttom hem från julottan. Den som var först hem till
byn skulle bli först med skörden det kommande året. Den där Matthias
Matsson var ryslig till köra och han var för det mesta först (J. 0.).
Ovanstående notiser och bilder är avsedda att ge några korta prov på sådant
material som hittills inspelats och upptecknats vid den djupundersökning av
folktradition i Väddö sockens samtliga byar som 1972 igångsattes av Dialektoch folkminnesarkivet. Viktiga områden, som är väl belysta i bandmaterialet
men som här lämnats åsido, är t. ex. jordbruksmetoder, odlingssystem, nyodlingsverksamhet, seglation, arbetsorganisation med mans- och kvinnosysslor,
byggnader, bostadsskick och inredning, mathållning, brygd, linhantering, giftermålsseder, folkmedicin, folldro samt — givetvis — folkmålet.
Fältundersökningen har i samverkan med prof. Folke Hedblom, tidigare chef
för arkivet, utförts av arkivarierna Wolter Ehn, Torsten Orddus och Margareta
Johansson. Under senaste är har den nye arkivchefen doc. E. 0. Bergfors deltagit. Utom bandinspelningarna har värdefullt material hämtats ur arkivalier
i bykistoma och hos enskilda personer. Arkivhandlingarna ger en värdefull belysning åt den muntliga traditionen och det äldre språkbruket och ger därmed
en djupare historisk förankring åt folldradition och dialekt.
Sagesmän och förkortningar

B. K. =Börje Karlsson, f. 1903. Band ULMA nr 3274-3275
B. M. =Berta Mattsson, f. 1898. Band ULMA nr 3031-3033
E. M. =Elna Mattsson, f. 1905. Band ULMA nr 3276-3278
M. M. =Martin Mattsson, f. 1902. Band ULMA nr 3118-3119, 3038-3041,
3276-3278, 3420-3421
J. 0. =Josefina Olsson, f. 1881, död 1973. Band ULMA nr 3029-3031, 3033-3037
Grill = C. Grill, Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket 1885
Rz =J. E. Rietz, Svenskt dialektlexikon
SAOB = Svenska Akademiens Ordbok
ULMA = Dialekt- och folkmirmesarkivet i Uppsala
Väddö kyrkoarkiv i Uppsala landsarkiv
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Summary
Massum is an old village in a coastal parish in Uppland about 100 kilometres
north of Stockholm. Life in this village has been concerned with both farming
and shipping The common tasks of the village, social commitments and the
responsibility of the village towards the poor and beggars have been organized
by the village community. Co-operation within the village varied in form
depending on whether it was a question of joint interest in haymaking, enelosures, road maintenance, fire-fighting etc. Beeause the village eommunity
had so many numbers, it was divided into two parts, each of which formed
the basis for the partaking in weddings and funerals. In the village there also
lived craftsmen sueh as shoemakers and tailors, who earried out work for
the villagers. The village community was also economically responsible for
two able-bodied seamen in the Royal Navy.
Many traditions have been preserved in the village until the present day,
but through its proximity to Stockholm, there have also been many changes.
Only a few people still speak the old dialect.

Svenska namn för Convallaria maj alis
Av Ingegerd Fries

När »upptäcktes» Convallaria?
I Bibelns Höga visa, kap. 3: 2 står, enligt Gustav Vasas Bibel: »Jagh är itt
blomster j Saron / och een Lilia j dalenom / Såsom een Roos ibland törne /
så är mijn kära ibland döttranar.» Uttrycket »een Lilia j dalenom» är översättning av versio vulgatas lilium convallium' 'lilja som växer i dalen el.
dalar', vilket i sin tur är exakt översättning av septuagintas krinon tån
koilcidån, som motsvarar det hebreiska uttrycket på samma ställe. Vilken
»lilja» som skulle ha varit vanlig i Palestina i Gamla testamentets tid och
som en ung kvinna kan likna sig vid har betraktats som omöjligt och meningslöst att söka bestämma. Enligt Gesenius-Buhl2 är shöshan, »Name einer
Blume, nach der gewöhnlichen Auffassung: der Lilie, wahrsch. aber eine
umfassende Benennung fiir mehrere Blumenarten.» Det är lånord av egypt.
Un, kopt. :43,4en, 'Lotus'.
Men uttrycket Lilium convallium har under medeltiden blivit fäst som
namn vid den växt som Linné sedermera benämnde Convallaria majalis,
i det han, som han ofta gjorde, bildade ett nytt släktnamn av det tidigare
artnamnet. Namnet Lilium convallium för Convallaria majalis L. finner
Lyttkens först i Hortus sanitatis 1488.3 När eller av vem det tidigast använts går ej att bestämma utan tillgång till ett större material. En fullständig tysk växtnamnsordbok jämförlig med Aug. Lyttkens' Svenska
växtnamn finns tyvärr inte. Namnet visar, att man i växten igenkänt en
liljeväxt. Bestämningen convallium, som fanns till hands tack vare Höga
visan, kan ha varit avsedd att utmärka, att den växte »vild i dalar» till
skillnad från de tidigare kända, odlade liljorna, t. ex. Lilium candidum.
1 convallium är gen. pl. av convallis f. eller ett senlat. oreg. pl. convallia, -um n. men
uppträder som adj. i den nylat. gen. formen lilii convallii flores etc.
2 Gesenius-Buhl, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch. 16 aufl. Jena 1915.
Hortus sanitatis, auff teutsch: Ein Garten der gesundheit
Gedr. u. vollendet
durch Harmsen Schönperger, Augsb. 1488. Av detta arbete utkom 3 upplagor u. å.
före 1485. 1488 års ed. är den 9:e. Själv har jag haft tillgång till UUB:s [Johannes de
Cuba] Hortus sanitatis de herbis & plantis etc., Mainz 1491. En tidigare upplaga utan
ort och år finns också. Den har ung. likalydande text.
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Reformationstidens betydande botanister (»patresbotanici») tog upp samma
namn, så Brunfels (Lilium convallis vel sylvestre lilium 'dal- eller skogslilja'), Bock, Matthiolus, C. och Joh. Bauhinus.' C. Bauhinus (Pinax)
skriver: »Liljan, som efter sin växtplats kallas convallium».2 Utom det
latinska namnet anföres det tyska Meyenbliimlein, -lin (Hort. san. Meyblume).
Försök att identifiera växten hos de antika författarna avvisas efter
diskussion (Matthiolus, Joh. Bauhinus). Brunfels påpekar: »Namnet Lilium
convallium läser jag här och var hos de hedniska författarna (apud Barbaros),
men ingenstans hos Dioskorides.»3 Man får väl tyda detta så, att han menar,
att det saknas hos den viktigaste auktorn. Hos de övriga avser det någon
annan liljeväxt.
De företrädesvis tysktalande och lutherska författarna, av vilka eftervärlden räknar Caspar Bauhinus i Basel som den främste, införde en ny
botanisk systematik och ett vetenskapligt tillfredsställande mönster för
växtbeskrivning och åstadkom därigenom en förnyelse inom botaniken,
som tidigare varit bunden till det antika systemet. De lade naturiakttagelse
till grund för örtläkekonsten — ett uttryck både för reformationens uppror
mot auktoriteter och paracelsismens nya världssyn.4 Ett huvudändamål
för botaniken var fortfarande att tjäna läkekonsten, och för växterna meddelas även deras »krafter» eller »dygder» (vires, virtutes) samt recept för
deras beredning till läkemedel.
För Lilium convallium finns utförlig beskrivning redan i Hortus sanitatis,
och den återkommer med obetydliga variationer hos de följande författarna.
Receptet går i korthet ut på att liljekonvaljeblommorna skall stå och dra i
gott vin, som därefter destilleras. Därtill sättes något lavendelvatten samt
peppar. Detta liljekonvaljevin säges vara bra för hjärtat, hjärnan och
kroppens alla viktigaste funktioner. Det kom till användning vid kramper,
fallandesjuka, svindel, hjärtklappning o. fl. åkommor. »Det hjälper på ett
märkvärdigt sätt hjärtat», säger Brunfels.5
En del av detta saknar medicinsk grund, men på en punkt har traditionen
1 Brunfds, Otto (1488-1534): Herbarium Oth. Brunfelsii, Argentorati (Strassbourg)
1539. Bock, Hieronymus (1498-1554): Kreuter-Buch
iibersehen durch Meleh.
Sebizium, Strassburg 1587 (1:a utg. 1530). Matthiolus (1500-1577): De plantis epitome
utilissima Petri Andrea3 Matthioli senensis
Francofurti ad Moenum 1586 (1:a utg.
1563). Bauhinus, C. (1540-1624): Pinax theatri botanici Caspari Bauhini Basileensis
Basileae 1623. Bauhinus, J. (1541-1616): Historia plantarum universalis nova atque
absolutissima
auctoribus Joh. Bauhino etc. Ebroduni 1651.
2 Lilium, quod a loco natali convallium appellatur.
3 Lilii convalli nomen apud Barbaros tantummodo lego, apud Dioscoridem nusquam,
quod equidem observarim.
4 Se t. ex. Svensk uppslagsbok, art. Botanik, Medicin (Botanikens, resp. Medicinens
historia), örtaböcker.
5 ... vires cordis mirum in modum coadiuvat.
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fått rätt: liljekonvaljen är en av de få läkeväxter, som har behållit någon
av sina dygder vid en närmare farmakologisk granskning. 1846 framställdes
därur bl. a. glykosiderna convallarin och convallamarin. Den senare visades
ha en verkan på hjärtat, som liknade verkan av Digitalis.' Flores lilii
convallii har funnits i Pharmacopcea Svecica för åren 1775, 1817 och 1826.
Från 1817 fanns även Digitalis, som kom att göra liljekonvaljen överflödig.
Herba convallariae nämner Hegi (se noten) från de österrikiska, schweiziska,
franska och ryska farmakopeerna. Enligt hans uppgift har den »sedan
gammalt använts av den ryska lantbefolkningen mot åtskilliga hjärtsjukdomar, vattusot, epilepsi, slaganfall osv.»
Joh. Bauhinus anmärker: »Inom läkekonsten har Litium convallium
vidsträckt användning bland tyskarna (apud Germanos) mot olika kroppssjukdomar.»2 Apud Germanos står i motsättning till den äldre medicinska
traditionen, som inte kände liljekonvaljens viktigaste läkeegenskaper.
Växten saknas hos Henrik Harpestrxng, dansk läkare, död i Roskilde 1244.
Hans örtläkekonst hade inslag av inhemska danska örter men byggde i
huvudsak på den salernitanska skolan, vars lärdomar han hade inhämtat
vid sina studier i Orleans.2 Den uppstod under 1000- och 1100-talen i
Salerno som en renässans av den antika läkekonst med urgamla rötter, som
samlats i Galenos' många verk under senare hälften av 2:a århundradet
e. Kr. De glömdes och förstördes i Europa men bevarades i arabiska översättningar inom den muslimiska vetenskapen i Persien och Spanien. Genom
dem och Salerno-skolan kom alltså Galenos att dominera den medeltida
europeiska läkekonsten.
Den Lilium Harpestreeng behandlar är Litium candidum.4 Detsamma
gäller den medeltida svenska läkekonst, som bygger på Harpestrmg och
klostertraditionen. I Läke- och örtaböcker från Sveriges medeltid5 omtalas
i nr 7 (s. 233): »Lylya hielper til lösn» — det finns ingen anledning att tro,
att någon annan lilja avses än den som omtalas senare (s. 318): »stöte huijt
lilie Root».
Vår förste store läkare under nya tiden, Erik XIV:s livläkare Benedictus
Olai, som studerat i Wittenberg och Leipzig och genomfarit åtskilliga andra
orter i Tyskland och Italien, har tydligen inte lärt av de ovannämnda
patres botanici. I hans läkarebok,6 som innehåller en stor mängd recept på
1 Hegi,

G., Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Miinchen 1906—, 2: 274.

Magnus in summa Lilii eonvallium apud Germanos in medicamentis est usus, ad
varios corporis morbos.
2

3 Harpestrwng. Gamle danske urteboger, stenbeger och kogeboger utg. ... ved
Marius Kristensen, Khvn 1908-26, s. I ff, s. xxxiv f.
4 A.a. s. 304.
5 Klemming, G. E., Läke- och örtaböcker från Sveriges medeltid. SFSS 82, 84,
90. Sthlm 1883-86.
6 Benedictus Olaui, Een. nyttigh Läkerebook, Sthlm 1578. Facsimiled. Med inledning av professor 0. T. Hult. 1957.
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mediciner beredda av den äldre skolans välkända läkeörter, saknas liljekonvaljen. (Lilie olia s. 22 och lilie s. 75 måste syfta på Lilium candidum,
blåå lilje root på Iris germanica, gula lilie olio (ack.) på Iris pseudacorus.)
Den enda uppgiften om en tidigare användning av Convallaria i vår
folkmedicin berättar om att bladen torkats och använts till nyspulver.
Så har skett långt fram i tiden. Reichborn-Kjennerudi nämner det och
menar, att medlet använts redan under medeltiden, därav det norska
namnet nyseblad. — Så har man gjort med åtskilliga sorts blad.
Liljekonvaljen är utbredd över nästan hela Europa men saknas på Nordkalotten. Utbredningsområdet sträcker sig i öster in över mellersta Ryssland, dock ej så långt söderut som till Svarta havet. I söder når det ett
stycke in över Spaniens och norra Balkans högland, där det når Svarta
havets västra strand. I övrigt saknas växten i Medelhavsländerna och
främre Orienten2 — alltså i de områden, vilkas inhemska, av ålder odlade
eller importerade läkeväxter den antika traditionen, Galenos och salernoskolan utnyttjade. Det blev reformationstidens läkare-botaniker, som genom
sin empiriskt inriktade vetenskap kom att upptäcka och förmedla kännedomen om liljekonvaljens farmaceutiska egenskaper.
Lilium convallium

Första gången liljekonvaljens namn är bevarat i svensk text är i Stockholms tänkebok 30/10 1584 lilij Convallij wattn, och Vinkällare räkenskaper
Sthm 1590 Lilliom Convallion Brenvin (SAOB). Den första författare som
observerar örten som läkeväxt är Johannes Chesnecopherus. Hans skrift
1613: Een lijten underwijsning ... innehåller som tillägg »Ett litet Reeseapothek». Där uppräknas bland innehållet i de medikamentlådor en resande
bör medföra: »Mejeblomster Watn. Bewar een för Slaget och fallande Siukan
om morgonen en skeefull indruckit ...» och vidare: »Ett synnerlighit slagh
watn och emot fallande Sjukan. Thes beskriffning sigh så hafwer: Tagh
Maijeblommer afstrukne ifrån Stielken ett halft Skålpund ...» Av allt att
döma rör det sig verkligen om en nyhet hos författaren — i övrigt innehåller
den lilla boken en rent konventionell uppsättning läkeörter, och i övriga
recept, även vid hjärtåkommor, saknas »majeblommer». Formen mejeblomster, som annars inte är belagd i Sverige, kan förklaras genom de ovan
nämnda tyska formerna Meyenblämlin osv.
Med tiden tycks medicinen ha blivit ganska känd. Som exempel vill jag
anföra följande belägg, som meddelats mig ur SAOBArkiv: Bouppt. Sthm
24/4 1673, Bilaga: Lillie Convalij watn; Lindh, Husapot. 31(1675): Lillij
Convallij Watn; Bouppt. Sthm 26/10 1668: Litium Convalium wijn; d:o
Reichborn.-Kjennerud, I., Våre follunedisinske hegeurter, Kra 1922.
Enligt Meusel-Jäger-Weinert, Vergleiehende Chorologie der Zentraleuropäisehen
Flora, Jena 1965.
2
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4/1 1676, bilaga fr. 1674: Lilium convallium vin; Hushåls Bibi. 1756 s. 451:
Lilje-Covalje Dito [brännvin]; Haartman Sjukd. 1765 s. 239: thA af Backtimian„ Salvia, Lilconvall och Citronskal; äv. a.a. s. 71, 349.
I botaniskt sammanhang finner man Lilium convallium för första gången
nämnd bland växterna i Sigfridus Aronus Forsius' Physica, som blev färdig
1611. Den var ett slags kompendium i naturlära och cirkulerade i handskrifter bland studenterna.' I den handskrift, Cod. Holm. D 76, som ligger
till grund för Johan Nordströms utgåva i UUÅ 1952 finns tillskrivet i
marginalen »av hand I»: bocke bladh. Här dyker alltså upp ett rent svenskt
namn för Convallaria, som blir ganska flitigt använt i fortsättningen.
Det kan tyckas märkligt att intet svenskt namn för Convallaria observerats och bevarats i text innan växten »upptäcktes» som läkeväxt av dessa
lärda författare. Söderwalls ordbok saknar *bukkabladh, *maieblomster
e. d. och anför vid lilia betydelsen 'lilja' utan närmare förklaring.
Översikt över namn på Convallaria t. o. m. Linné (utom de nämnda
beläggen på Lilii convallii watn osv.):
1611 Forsius' Physica
efter 1611 Forsius' Physica
1613 Chesnecopherus
1628 Arvidh Månson Rydaholm.
1644 Arvidh Månson Rydaholm.
1654 Arvidh Månson Rydaholm.
1633 Schroderus2
1638 Gyllenius
1638 Franckenius
1659 Franckenius
1640 Comenius
1683 Tillandz
1683 Erici
1684 Palmberg
(1738 Palmberg
1684 Comenius (Orbis)
1685 Rudbeck
1694 Bromelius
1729 Artedi

1 Eriksson,
2

Lilium convallium
marg.: bocke bladh
Mejeblomster, Maijeblommer
Bockbladh
(reg.) Båckebladh
Bockabladh, (reg.) Båckebladh, (i texten)
Mayblomma, Lilij convallij watn
Lilium convallium
Lilium convallium, bockebladh
Båckeblad, MajeLilier, Maj eblomster
Maj elilior, Maj eblomster, Bockbladh
Bockbladh, Mayblomster
Maijelillior, Båckebladh
Bockebladz Lilior
Bockblad, Majeblomster, Maj elilior (på
tyska M[a]yenblumen, Mayenblumlein)
=1684)
bockeblad 'Lilja convallium' (plur.!)
Lillium convallium, bockblad, Maje
lillior
Lille Convallier, Bockeblad, Maye LilHer, Mayeblomster
Liliofolium vulgare P:A. vulgo Kikiramsen. alias Lilium convallium.

Gunnar, Botanikens historia i Sverige intill år 1800. Upps. 1969. a. 34.
G. Eriksson, a.a. s. 64.
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1741 Linné (Medicinalv.)
1745 Linné Fl. su. 1:a upp!.

1755 Linné Fl. su. 2:a uppl.

Liliofolium sterile seu flore carens. P:A.
vulgo Båckblad 1
Båckblad
Suecis Lilium Convallium. Westrogothis
Lillekongvalle. Smolanclis Lillecovalle.
Helsingis Liliecovallie. Ostrogothis Lilcovallie. Ostrobotniensibus Haaröron.
Helsingis Lilie Convallie. W-gothis Lillekongvalle. Smolandis Lille-covalle. 0gothis Lilcovalie. 0-botniensibus Haaröron. Scanis Gliseblad. Anunds.Angerm. Kikierammen.

(Av dessa skrev åtminstone Tillandz, Rudbeck och Bromelius av Franckenius. Men märk Bromelius' form_ med förleden lille, som är väl belagd i
senare dialektformer. S. 75 if.)
Att märka i denna förteckning är efterleden -lilier (liljor, lillior) hos
Franckenius och hans efterföljare. Erici skrev Bockebladz Liljor. »Majliljor»
kan möjligen ha inspirerats från tyskan. Visserligen nämner Lyttkens inte
Maylilie från Tyskland förrän 1833, men Lange (1 s. 391) anför weissliligen
från 1400-talet, och ett »Maylilie» har lätt kunnat uppstå, även om det inte
är dokumenterat.2 Till det enkla liljor anför Lange paralleller från Danmark: de smaa huide lillier som groer i schoufien (Med.-historisk Mus., Khvn,
1619); huide sko // Lillier (Thott, Kgl Bibi., Khvn, 1623). Vidare anförs
Majmå nedslilje (Smid 1563); Majmånedsblomst, Majblomst (Chr. Pedersen
1534); Majmånedsblomst (Smid 1546, Paulli 1688 o. allm.); ett enstaka
Majlilje (Moth o. 1700). Namnet bockblad används i Danmark inte alls för
Convallaria (jfr s. 68). Namn som härleds ur Lilium convallium blir vanliga
i källorna fr. o. m. 1596.
I Norge finns rams, gjejterams o. fl. sådana namn samt folkliga former av
Lilium convallium men varken bockblad eller liljor. (Jenssen-Tusch.)
Vidare är att märka att Linné endast nämner ett svenskt dialektnamn i
1:a upp!. av Fl. su. 1745, det österbottniska haaröron. I 2:a upp!. 1755 tillkommer gliseblad (Skåne) och kikierammen (Anundsjö, Ångermanland, hämtat från Artedi 1729). Intet av de namn tidigare författare använt finns med:
bockblad, majeblomster, majeliljor. Båckblcul för 'Convallaria' har han tydligen medvetet rensat ut (jfr s. 68). I stället nämner Linné överallt folkliga
former av det latinska Lilium convallium. »Suecis Lilium convallium» i 1:a
upp!. får tydas som ett förslag från Linnés sida till svenskt namn,3 och det
1 liljeblad, vanligt [Petrus Artedi.] vanligen Kikiramsen. Även L.c."liljeblad,
sterilt, eller utan blomma ... vanligen B.'
2 Hegi, a.a. nämner, att C. i Hannover o. Schleswig kallas Linjen.
8 Fries, S., Flora sveeica som växtnamnsordbok, i: Sv. Linnäsällsk. årsskr. 45,
1962, s. 35.
5-762508 Sv. Landsmål 1975
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tyder på att han funnit det redan ha burskap. Om orsaken därtill vågar man
gissa att Lilij convallij »brännvin» och »vatn» blivit mycket populärt och
att apotekens och krogarnas uppköpare varit i farten och upplyst allmogen.
I 1:a upp!. 1745 räknar Linne upp farmaceutiska preparat av örten: Pharmac.
Lilii convallium Flores, Conserva, Aqua, Spiritus per ferment. Spiritus cum
spiritu vini. 1 2:a upp!. nämns endast Lilii convallii Flores.
Bland folkliga former av Lilium convallium kan ytterligare nämnas:1
Lillje-convalli blad Burseryd Sm (Gaslander o. 1750); Lillekowalje Og
([Törner] 1758); lillcowalje Nk, Og (Samzelius 1760); Liliekowalje, lilkowalje
(Rothof, Skara 1762); Lene kong valle Vg (Hof 1772); lillekonvalje Og,
lillekonwalle Vg (Liljeblad ed. 3, 1816); lellekowallje, lellekowale Sm (Lagergren ULMA 1822); lille kowalje Blek (Aspegren ULMA 1823); Lill-kunnig-vall
Gtl ([P. A.] Säve enl. Dybeck 1845); Lilla-govalje Vb (Rietz); lille govall(e)
Kim (Linder 1867); Lilje-kovall Hede Härj. (Modin 1911); liljokovaljo Gräsö
Uppl. (Schagerström 1889); liljekonvaljon, liljekovaljor Åland (Liro 1915).
Enbart konvalje används t. ex. av Pharm. suecica 1817, 1826. Folkliga
former av konvalje som simplex eller förled i sammansättning: kovaljeblomma Mora Dal (Kröningssvärd 1830); Kungvallar Gtl ( [P. A.] Säve
enl. Dybeck 1845); govall(e) el. kovall(e) S. Möre Sm (Linder 1867);
kovalle Sm (Gadd 1873); kongvalle Vg (Sunden 1903). Jämför Dalmålsordbokens govcal goveal Mora (Nusnäs) Dal (obs. betoning på senare stavelsen).
Det binära namnet Lilium convallium tycks alltid ha uppfattats som en
enhet. Huvudtonvikten har, som i det nutida riksspråkliga liljekonvalje,
legat på senare leden och förra leden uppfattats som en förstavelse med mer
eller mindre starkt bitryck, så som också framgår av dialektmaterialet
s. 74 f. Påfallande stor utbredning har förstavelsen lille-, lill- och ett kortstavigt, helt obetonat lile- både i äldre och senare dialektbelägg. För denna
form behöver inte förutsättas en utveckling lilje > lille utan den kan vara en
vidareutveckling av genitivformen lilii convallium eller lilii convallii som
var vanlig i apoteksbeteckningarna lilii convallii /lores, a,qua och de mera
folkliga uttrycken lilii convallii watn, brännvin o. fl. Det illustreras t. ex.
i det värmländska li'llikonvalli.
Senare leden, convallium, uppträder självständigt i former som konvalje,
kovalje eller kovall. Men det är knappt möjligt att tänka sig att förra leden
skulle uppträda självständigt i formen lilja. I sammansättningar med
-lilja, lilje- kan efter- och förleden inte uppfattas som en ellips av liljekonvalje (en form som inte ens existerat över stora delar av Sverige) utan går
tillbaka på ordet lilja.

i Materialet är kronologiskt ordnat, då det inte synes visa någon markant geografisk
fördelning. Dialektala former se nedan.
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Bockblad och andra namn på bock-

Namnet bockblad '(blad av) Convallaria' o.a. namn med förleden bock- har
bibehållits dialektalt till våra dagar. Exempel senare än Linné (äldre belägg,
se ovan): båckbladl (Rothof 1762); bockeblad Delsbo Häls (Lenaeus 1764);
bokkebhla Vg (Hof 1772); båckabla Sm (Lagergren 1822); bockblad »sueciae
superioris» (Wahlenberg 1826); buckblacisbliåmmäu Älvd. Dal (Kröningssvärd 1830); buckqvallor Orsa Dal (Kröningssvärd 1830. Qvallor enl. Dybeck
1845, väl riktigt, för kcmvaljer); bokk-blomme, bokkbla Lima Dal (C. Säve o
1850); bockblad Lycksele Lappl (Linder o 1860); bokkabla(d) Askers o Sköllersta hd, Nk (Djurklou 1860); d:o Nk (Hofberg 1861); bokkablaci Nk Sdm,
bokkbla-tupper V Dal (Rietz 1867); bokk-bla Ängersjö Härj (Modin 1911);
bockliljor By Dal (Larsson i By 1939, avser äldre förh.).
Dialektbelägg. För Skåne-Småland från Vide, i övrigt från ULMA: för DalaBergslagen ur ordsamlingar, för Västmanland ur Västmanlands-ordboken, för
dalmålsområdet ur Dalmålsordboken., övriga ur ULMA:s växtnamnsregister.
(Se även översikten s. 74 ff.) Belägg, som inte är återgivna med ljudbeteckning,
markeras med V] före ordet. I övrigt används Dalmålsordbokens beteckningssystem. Kvaliteten på 1 markeras ej, ej heller tryckförhållanden och vokallängd.
SKÅNE: °bokkabla Stoby V. Göinge hd, bakkabla Glimåkra Ö. Göinge hd.
SMÅLAND: båkkabla Göteryd Hinneryd Lidhult Markaryd, alla Sunnerbo hd,
Kulltorp Västbo hd; bokkabla Ås Västbo hd; bakkabla Hallaryd Sunnerbo hd.
VÄRMLAND: bokkebläkke f Karlanda, Nordmarks hd; bokkblakk f, bokkblakkblåm
f östmark, Fryksdals hd (å i -blåm ej genuint enl. R. Broberg).
NÄRKE: båkkablan, pl Kumla, Kumla hd.
VÄSTMANLAND: bakkbla Fellingsbro; båkkbla Nora o Hjulsjö; °bockblad Karbenning V. Våla; båkkblan V. Färnebo Ramsberg; bekkblan Ljusnarsberg.
SÖDERMANLAND: °bockblan Frustuna Daga hd.
DALARNA: båkkbla, -n 'blad av liljekonvalje' Grangärde 1952, Malingsbo 1922,
Norrbärke 1917, Säter 1958; bukkblad Älvdalen Våmhus; bukkblasbljömm v
Älvdalen; bukkblad, bukkbla(d)sbljåmma v Mora; bukkbla(d)sbl jom v Sollerön;
bukkbla, bukkblablomma, bukkwalla ('bock-k(o)valla') Orsa; bokkblad v Rättvik;
bökablad Rättvik (Bingsjö); bokkb4blimu Rättvik; bokkbla B jursås Ål Äppelbo;
bokkblumstär Bjursås; bukkblablommä Floda; bukkbla Nås Järna Malung — Transtrand; bokkblablumme Lima Transtrand.
HÄLSINGLAND: bukkablän, bukkbla, -n Alfta; °bockaramsbla, bockbla Färila.
(bockarams-, jfr de norska namnen s. 65, Artedis Kikiramsen Åml s. 64).2

Äldre belägg för bockblad o.a. namn på bock- 'Convallaria' finns alltså
från Sm Vg Nk Sdm Dal Häls Härj Lappl. Dialektbelägg finns från n. Sk
s. Sm Vrml Nk Västm Sdm Dal Häls. Endast Vg Härj Lappl från den förra
listan saknas bland dialektbeläggen. De östra landskapen Og Uppl Gästr
är inte alls representerade. Men det är tydligt, att namnet bockblad i be1 Snarast

uppsvensk form, utan bindevokal. Om Rothof se s. 70.
Från Kall i Jämtland nämns formen bockabla, men den verkar inte pålitlig. I
detta område förekommer ej bindevokal efter lång stavelse.
2
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tydelsen 'Convallaria' är utbrett över ett stort område av Sverige, företrädesvis de västra delarna.
Bindevokal saknas i större delen av området. bocke- finns regelrätt i
Västergötland och v. Värmland; bocka- i Skåne, Småland och Närke.
Lenwus' form från Delsbo och dialektformerna med bindevokal från Hälsingland är påfallande. Sådana former är nu föremål för undersökning i
Uppsala (Anders Öberg). Västmanland och Dala-Bergslagen synes bäst
motsvara Wahlenbergs uttryck »sueciae superioris», där han anger formen
bockblad.
Betydelsen av förleden bockTvå av Linnes svenska dialektala namn på Convallaria utgår från bladens
utseende: haröron och gliseblacl 'glänsande blad'. Vad förleden bock- utmärker är inte lika otvetydigt. Lange (2 s. 60 f) har tre förslag till förklaring
vid bukkeblad, som i Danmark betecknar Menyanthes trifoliata: »at geder
(bukke) oa. dyr gerne wder bladene ell. (og) at disse er blevet brugt som
mavemedicin for geder oa. drovtyggere ...; men ligesom andre ssgr. m. Buk
har Bukkeblad antagelig ogs. nedsxt. bet., jf. Gedeblad om Lonicera».
Menyanthesbladen har faktiskt haft medicinsk användning, företrädesvis
vid magåkommor, men alls inte bara för djur. Den kan ju också ha givits
som medicin åt djur som får och getter just för att den hette bockblad. Att
konstatera vilka djur som äter bladen är inte heller alltid så lätt. Retzius
säger: »Färska örten är icke begärlig för någon mer än geten. Fåret äter
något och hästen, men koen lyckligtvis ej, ty den skulle gifva mjölken en
ganska elak smak.» Däremot skall de torkade bladen duga bra till foder åt
får och getter. De får ju ofta nöja sig med lövfoder. Men det förklarar ändå
inte varför Menyanthes just skall heta bockblad. Det förefaller riktigast att
anta att förleden bock- från början haft pejorativ betydelse. Ibland kan man
påvisa en bibetydelse av frän lukt eller smak, t. ex. bockrot 'Pimpinella
saxifraga' (lat. Tragoselinum Tab., se Lyttkens 1 s. 471). Även Menyanthesbladen har besk smak: »Af alla i stället för humle til ölbryggd använde
växter, är ingen, utom Qvassia, som gifver så ren bätskhet som bockbladen.» (Retzius.)
Bockblad för Menyanthes anges i Sverige av Rietz från Dalsland, Västergötland, Skåne och Halland. Retzius, som var skåning, säger om Convallaria, att »dess blad kallas av skånska bonden Bockeblad, Gliseblad men
böra icke förblandas med de rätta Bockebladen Menyanthes».
I sin Upsats på de Medicinalwäxter, som i Apotheken bewaras, och hos
oss i Fäderneslandet wäxa i Vet. akademiens handl. 1741 översätter Linne
Lilium convallium 'Båckblad, allmänt på backar i ängar'. I 1:a uppl. av
Fl. su. 1745 anför han båckblad för Convallaria polygonatum ( =Polygonatum
officinale 'getrams') från Medelpad. Samma uppgift lämnar Samzelius 1760
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från Närke, Rietz 1867 från Blekinge. Men Linné noterar i sin Skånska resa
1751 (s. 147) bland »örte-namn» som »efterfrågades af Landtmannen»
namnet bockeblad för Menyanthes. I 2:a uppl. av Fl. su. inför han vid denna
växt Scanis båckblad men har strukit namnet vid Convallaria polygonatum.
Majanthemum bifolium kallas också sporadiskt bockblad: bockablad Sk
(Lilja 1838); böckblomma Härj (Modin 1911). Men den är en liten och oviktig
ört som sällan observeras i växtnamnslistorna. Troligen har den fått namnet
genom Convallaria. Dalmålsordboken nämner t. ex. småbukkblad Mora
'Maj anthemum ' .
De uppräknade växterna med namnet bockblad har ett gemensamt drag
i bladens utseende. De är helbräddade, kraftiga, uppstående (utom hos
Majanthemum), hos liljeväxterna spetsiga, hos Menyanthes ovala (»småbladen»), så att en sjökant med Menyanthes inte ter sig så olik en torr backe
med Convallaria. Båda växterna blommar tidigt på försommaren och står
hela resten av sommaren som en vegetation av sterila, onyttiga blad. Om
den pejorativa betydelsen av bock- ursprungligen tillhör Menyanthes med
den beska smaken, har den lätt kunnat utvidgas till att gälla sådan onyttig
bladväxt i allmänhet. En lustig parallell finns i Ore, där hästhovens blad
kallas bockblad! Hos liljeväxterna kan likheten med bocköron (jfr haröron!)
ha bidragit till att namnet blivit seglivat.' Den betydelsen har kunnat utvecklas oberoende av användningen i medicin — kunskap i läkekonsten
spriddes oftast utifrån genom lärt folk. I områden där bockblad är utbrett
namn för 'liljekonvalje' har Menyanthes andra namn, t. ex. dalmålsområdet
trosk, tröske, torskblad eller treblad.
När Linné städade undan båckblad för Convallaria, rättade han sig alltså
efter ett skånskt bruk men bortsåg från en stor svensk majoritet, för vilken
denna benämning var den naturliga.
Liljor
Ovan s. 64 har visats, att fr. o. m. Franckenius' Speculum Botanicum
dyker efterleden
-liljor upp i namnen för Convallaria. Erici, som var
kyrkoherde i ö. Stenby på Vikbolandet, kallade de blommor som kommer
upp ur bockbladen för bockebladz liljor. I Lorens Wolter Rothofs HushållsMagasin, utgivet i Skara 1762, omtalas nästan alla kända namn för växten:
Båckblad, gliseblad, haröron, kikierammen, Liliekowalje, Lilkowalje, Lillekongwalle, Liljor, Convallaria majalis, Lilium convallium. Det är de dialektala namn, och ungefärligen samma namnformer, av Lilium convallium
som finns nämnda i Linnés Fl.su. 2:a uppl., och två därutöver. Namn med
förleden maj(e)- är försvunna redan hos Linné. Denna förled uppfattades
antagligen som månadsnamnet, men före kalenderreformen 1753 blommade
1 Jfr Modin: »Namnet bock-bla är givet örten på grund av att de ännu ej utslagna
bladen likna bockens skidformiga horn.»
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liljekonvaljen i sydligaste Sverige ett gott stycke fram i maj och efter de
egentliga vårblommorna, längre norrut först senare. Efter 1753, då tiden
försköts 10 dagar framåt, blommar den under sista veckan i maj endast
runt södra Sveriges kustland.' Den från tyskan införda förleden har tydligen känts fel och aldrig fått folklig spridning. Dessa namns försvinnande
talar också för att de mött ett folkligt, icke-konstruerat namn som varit
eller blivit allmänt brukat: bock(ela)blad. De två namn som Rothof nämner
utöver Linn6s är båckblad och liljor. Formen båckblad utan bindevokal hör
dialektalt hemma i dalmål och bergslagsmål (se s. 67, 77) och likaså det
enkla liljor, som inte har någon motsvarighet i botanisk litteratur.
Då Hushålls-Magasin gavs ut, var Lorens Wolter Rothof (f. 1724) ekonomidirektör vid den av familjen Alströmer drivna schäferiskolan på Höjentorps kungsgård i Västergötland. 1751 hade han i Uppsala utnämnts till
docent i »den del av ekonomien som angick bergverk och manufakturer»
och fick då dispens från disputationen, därför att han hade tolv yngre
syskon att försörja.2 1732 skrevs han enligt Uppsala universitets matrikel
in vid universitetet tillsammans med bröderna Andreas L. och Fredricus,
alla »Westmanni». Men Västmanlands-Dala nations matrikel 1639-1761
kallar bröderna »Dalekarli». Släkten Rothof,3 som härstammade från
biskopen i Åbo Isac Rothovius, hade varit knuten till Dala-Bergslagen
alltsedan Lorens Rothof, son till biskopen, år 1654 blev inspektor vid
Avesta kronobruk, och några medlemmar tycks ha gift sig med prästdöttrar från omnejden. Lorens' sonson Fredrik var bruksskrivare vid
Horndals bruk i By och bokhållare vid Grönsinka bruk i Ö. Färnebo och
blev 1721 kronofogde i Näsgårds län (Dalarna). Med sin hustru Elisabeth
Carlbom hade han tre barn. Hon dog i barnsäng 1724. Med sin andra hustru,
kyrkoherdedotter från Norrbärke, hade han tolv barn. 1756 sålde han Karl
Gustafs stads järnverk och stålmanufaktori vid Eskilstuna till sönerna
Anders Leonard och Isak. Den förre bör vara en av de två bröder som skrevs
in vid universitetet tillsammans med Lorens Wolter 1732.
Lorens Wolter Rothof hade alltså allt påbrå från Bergslagen, och man
har rätt att anta att han tillfogar de båda namnen båckblad och liljor utöver
Linnés namn i sin lista ur sitt eget ursprungliga ordförråd.
Det verkar gåtfullt att man inte återfinner liljor i denna betydelse förrän
hos Rietz 1867,4 då han översätter bukkbladsbljomme (Mora, Älvdalen) med
Hultén, E., Atlas över växternas utbredning i Norden. Sthlm 1950.
Annerstedt, Claes, Uppsala universitets historia. U-a 1877-1914.
8 Elgenstiema, G., Den ... svenska adelns ättartavlor. 1925-36. 6 550.
4 Jag förbigår då ett ex. hos Hyltifm-Cavallius, Wärend och Wirdame 1, s. 138: »i
ljuskronorna sättas blommor av nordens lilja, den välluktande konvaljen ...» Hela
meningen bär ett poetiskt skriftspråks prägel. Bakom den ligger den lärda vetskapen
att konvaljen är en liljeväxt, men det saknas stöd i dialektmaterialet för att anta att
ett talspråksuttryck skulle ligga bakom detta.
1
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'lilja'. Dalmålsordboken redovisar lilja i betydelsen 'liljekonvalje' från
Sollerön Leksand Djura Gagnef 'blomma av liljekonvalje' Bonäs (i Mora),
liljasblad liljekonvaljeblad' Siljansnäs, lilja 'ekorrbär' Sollerön.
I Dalmålsområdet saknas liljekonvalje, jfr s. 77.1
En mängd vittnesbörd i sen tid från södra Dalarnas dialekter betygar,
att liljor här över ett ganska stort område har varit den vanliga benämningen på liljekonvaljer. De följande exemplen från ULMA är fall där
betydelsen 'liljekonvalje' är klart angiven.
Säter (I. Norman 1965): lelja 'liljekonvalje' liljehole (leljeh,ola) 'kulle beväxt
med liljekonvaljer' (ja ha en leljehola som barä ja vet åv) liljeställe (leljeställä) 'plats med mkt liljekonvaljer'.
Hedern or a: lilja 'liljekonvalje' (R. Kjersen 1921) liljekovall el. lilja, bockbla
'liljekonvalje' (K. A. Gustawsson 1933).
Nom: lilja 'liljekonvalje' (R. Kjersen 1921).
Stora Sked vi: lelja 'Convallaria' (T. Eriksson) lilja 'liljekonvalje' (Färje
1958).
Därtill kommer bockliljor från By, se s. 67.
Petrus Envall anmärker i Dala-Bergslagsmålet s. 193: »Till i-formernas
seger i dessa ord [av typen vilja] bidrager naturligtvis även riksspråkspåvärkan. Därigenom förklaras i-formernas utbredning i liha f 'lilja' Tu Hu
No Gry, men lkha i den mer dialektala betydelsen 'liljekonvalj' Tu Sä Sk ...»
(Tuna, Husby, Norns bruk, Grytnäs; Säter, Skedvi.) Envall har meddelat
mig att han minns hur han, då han på 20-talet for med tåg uppåt Dalarna,
vid Säter och Hedemora möttes av barn, som kom upp på tåget med liljekonvaljbuketter i händerna och ropade: »Köp liljor, köp liljor!»
Att detta bruk ännu är levande framgår av svaren på en rundfråga i
Avesta-Tidningen 10/8 1967. Tidningens nummer 12/8 s.å. återger ett
muntligt meddelande från en läsare, att »liljor mycket väl kan vara liljekonvaljer».
En meddelare i Utsund, Krylbo, berättar: »Som barn har jag aldrig hört
något annat namn på liljekonvaljer än liljor. Min farmor f. 1856 kallade
dem aldrig för något annat och liljekonvaljställena hade den vackra benämningen liljebackar.»
»Vi ska gå och plocka liljor (liljekonvaljer) kan man få höra än i dag.»
(Västanhede. By sn.)
»Liljekonvaljer kallade vi enbart för liljor visste inga andra liljor då, o
nog hade vi ett liljeställe som vi ville ha för oss själva. Det var också i
'Svadbrinken'.» (Syftar på ett tidigare ställe i brevet där det heter: »Svalbär
växer på icke odlad mark, efter bäckar där det brukar slås med lie, vi kallar
det 'Svad' men det kanske är sockenmål.») (Horndal, By sn.)
i Dock är att märka att DO målmedvetet återger gammal tradition och inte tar
upp novationer, som kommit in med de yngsta generationerna.
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Man kan alltså utvidga området för hajor i bet. 'liljekonvaljer' åtminstone
till By och Folkärna. Tyvärr har jag inte kunnat få ytterligare belägg från
Avesta-trakten. Jag har kunnat konstatera, att många yngre människor
inte känner till detta språkbruk.
Det kan synas egendomligt, att en enligt några vittnesbörd så utbredd
och alldaglig företeelse satt så få spår i ULMA:s samlingar. Delvis beror
detta på att upptecknarna överhuvud i mycket ringa grad intresserat sig
för växtvärlden, och då de gjort det, har intresset främst gällt nyttoväxter.
Dels har man inte haft klart för sig att bakom liljor något annat kunde
dölja sig än vad vi i riksspråket menar därmed, nämligen odlade liljor av
utländskt ursprung. En mängd belägg på ordet lilja utan angivande av
betydelsen antyder detta. Men den vanligaste liljeväxten i trädgårdar i
trakten, Lilium bulbiferum, har ofta haft helt andra namn: Dalmålsordboken brandgul-nubb Dju; brangul-ros Silj. Leks.; brandgule kniljor Flo.
Egen uppt. Hyttbäcken Folkärna 1968 snusbuttar,, egen uppt. Brötjärna
Mockfjärd 1971 solroser. Vita liljor (Lilium candidum) har tydligen inte
varit mycket spridda. Hemerocallis 'gul daglilja' är inte upptagen i DO,
inte heller har medarbetarna kunnat ge något namn på den.
En orsak till att man har så få belägg på liljor 'liljekonvaljer' är ju också
att ordförråden i södra Dalarnas sockenmål i jämförelse med dalmålens
är så ojämnt dokumenterade. Förändringens vindar har blåst starkare över
dessa trakter än över dalmålsområdet, och det går knappast längre att
återuppliva klangen av det språk som blivit glömt. En exakt bestämning
av det område, där liljekonvaljblommor i dagligt tal kunnat kallas liljor är
därför svår att göra.
Ett annat faktum, som enligt min mening förbisetts i sammanhanget,
är att ordet hos alla de äldre författarna, som efterled, som simplex hos
Rothof och i alla autentiska belägg står i pluralis: Carl Larsson i By, Envall,
de fyra uppgifterna från avestatrakten. (Jfr även gliseblad, bockblad pl.
'bladvegetation', och haröron plur.!) Vad kan man annat vänta när det
gäller en blomma som alltid växer i kollektiv och är vackrast i buketter?
Allt tyder på att den kollektiva pluralformen liljor, liljer varit den primära.
Singularformen är antingen sekundär eller konstruerad. Har upptecknarna
varit uppmärksamma på om den verkligen använts? Om man sällan eller
aldrig hör singularformen (annat än i sammansättningar), om kanske rent
av något annat ord används för en enstaka blomma, så borde det ju efterfrågas och påpekas.'
Ortnamn på Lilje- 'liljekonvalje'
I materialsamlingen ovan s. 71 finns några exempel på att platser, låt
vara endast i ett »hemmaordförråd», blivit uppkallade efter att där finns
1 Om ordet liljor i Karlfeldts diktning se min uppsats i Kungl. Hum. Vetenskapssocietetens i Uppsala årsbok 1973-74.
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liljekonvaljer: litjehole, liljeställe, liljebacke. Finns då några mera allmänt
använda ortnamn, där Lilje- bör uppfattas som ett Liljekonvalje-? Säkert
omvittnad är den betydelsen bara i 8 naturnamn:
KOPPARBERGS LÄN:

Liljebacken, skogsbacke, Dyviken. 'Liljekonvaljer växa här'. 1936.
Liljebacken, åker, Ingarvshyttan. 'Liljekonvaljer växa här'. 1936.
Liljebacken, åker, Krukbo. 'Här är gott om liljekonvaljer'. 1936.
Liljehagen, hage, Nyberget. 'Liljekonvaljer växa här. Namnet bildat i sen tid
av en hembygdsvän, anv. ej av många. --Kapellhagen'. 1935.
Samtliga 4 namn Skedvi Hedemora tg.
Liljebacken, gårdstomt, Staffansbo, Folkärna Folkare hd. 'lilja =liljekonvalj'
1968.
UPPSALA LÄN:

Liljeholmen, holme i Älgsjön, Gräsbo, Film Olands hd. 'Där plockar man liljekonvaljer'.
Liljansäng, Rävnäs, Västlands sn, örbyhus hd. 'Det växer mycket liljekonvaljer
deä'. 1951.
Stockholms län:
Liljberget, berg å Tyrved, Sorunda sn, Sotholms hd. 'Liljor ha vuxit där'. 1948.
Denna uppgift är signerad Roland Otterbjörk, som på förfrågan meddelar att
liljor »troligen» är liljekonvaljer.
Med utgångspunkt från dessa namn kan man anta denna betydelse också hos
förleden i följande namn:
Västmanlands län:
Liljebacken, åker m. lada, ek. 12 G 0 f, Västerfämebo sn Vagnsbro hd
Liljeberget, berg, Nedervi, =härads sn, Tuhundra hd —Liljansberget, berg m.
fornlämning? '111jebärje' Ståhl 1937. Han anser att berget fått namn av det
närbelägna Liljanstorp, 'avskedsstuga åt soldaten Lilja?' Men om man antar att
Lil4eberget är det som på kartan kallas Liljansberget, som är ett märkligt berg
med fornlämning (vilket Ståhl inte nämner), så är det fråga värt om inte bergets namn är äldre än torpets?
Liljebacken, skogsbacke (höjd), Timmelsta, Säby sn, Snevringe hd.
Liljehohnen, skogshöjd vid stranden av Kurön, Ängsö sn, Yttertjurbo hd.
Uppsala län:
Liljeholmen, holme i Bottenhavet, Gårdskär, Älvkarleby sn, örbyhus hd.
LiYeh,olmen, holme i Strömaren, Tierps sn, örbyhus hd.
Liljeh,ohnen, hmd, Skarpbolsäng, Rasbo sn, Rasbo hd. Har varit bebyggd. Synes
vara en »holme» av samma typ som Liljeholmen på Kurön, en höjd med fast
grund i ett i övrigt sankt ådrag.
Liljehägnaden, beteshage, Johanneslund, Skäfthammar sn, Olands hd.
Gävleborgs län:
Liljeholmen, holme, Bergviken, Svedja, Segersta sn, Bollnäs d:as tg.
(Liljansholmen, holme, Sanda, Österfärnebo sn, Gästr. Ö. d:as tg.)
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Man får då följande utbredning av betydelsen 'liljekonvalje' hos ortnamnsförleden Lilje-, Liljans-. 1. I östra Västmanland söderut till Ängsö
vid Mälaren (möjl. Södertörn). Därifrån finns inga säkra dialektbelägg på
liljor 'liljekonvaljer', men området gränsar mot Bergslagen, där denna
betydelse varit allmän, och efterlederna är terrängbeteckningar för platser
där liljekonvaljer kan antas ha vuxit eller växer. 2. I norra Uppland och
möjligen ett stycke söderut i Roslagen i anslutning till de säkra beläggen i
Film och Västland.
De tre namnen på ägor i Stora Skedvi sn, Kopparb. län, är upptecknade
tack vare en särskild förfrågan — namn av en typ som sällan når längre än
till vardagsspråket och familjekretsen och aldrig kommer med på kartor.
Enligt det äldre, nyttoinriktade namnskicket var det arbetsfolket som gav
namn åt ägor. De fick namn efter läge, markbeskaff enhet, växtlighet
som är påfallande eller som man drog nytta av, efter person eller syssla
som var särskilt knuten till dem. Men de flesta ängsslåttermarker är myrslogar, och där växer inga liljekonvaljer. De hör i stället till lövbackar i
anslutning till kulturmark, som saknar betydelse ur nyttosynpunkt. Ställen
dit kvinnor och barn går och plockar blommor anses sällan värda att upptecknas, de är halvt om halvt appellativer ur hemmaordförrådet. Troligen
skulle man komma många fler sådana namn på spåren, om man frågade,
namn av samma typ som dem jag nämnt i början av detta kapitel.
I de båda västmanländska Liljebacken, »åker» i Västerfärnebo sn och
»skogshöjd» i Säby sn, är det svårt att tänka sig något annat än en 'backe
med liljekonvaljer', och helt orimligt är det inte att anta detsamma för
Liljberget, Sorunda sn. Som parallell till Liljebacken kan nämnas Blabacka,
backe i Orsbleck, Orsa sn. Kopparb. län, enligt uppgift syftande på bukkbla
'liljekonvaljer': 'det växer mycket liljekonvaljer i backen'. Likaså Blabacka, Stackmora, samma sn.
Bebyggelsenamn och andra i handlingar och på kartor upptagna namn
på Liye- saknas helt i Kopparbergs län (med ett par undantag, där förleden
har annat ursprung). De förekommer desto mer i andra landsdelar, men det
är ett kapitel för sig.
Översikt över dialektala namn på liljekonvaljen
Ur ULMA:s växtnamnsregister, för Sk Sm Hl Bl efter Vide. De viktigaste
namntyperna redovisade, ej antalet belägg. Alla belägg är odaterade. Belägg
utan uttalsbeteckning markerade med [0].
Landskap

Liljekonvalje

Konvalje

Sk

lr ljenkånval(j )

kånvall

le' lj ekåmvall

Bockblad o. övr.
bakkabla
°bokkabla
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Landskap

Bl

Liljekonvalje

le`ljekunvalj (u/o)
le'ljekovall
lalekånvall

Sm

liljekånva`lje
leljekånva‘lje
leljeksnva‘lje
liljekovalj
lille i fkovalje
lell(e)j lkova'lle
lelleksnva'll
lingkomva'lle
lile kovaljer

Gtl

ög

Vg

Bockblad o. övr.

li'llekonvall(e) (o/å)
le'llekånvall
lill(e)kovall(e)
le'll(e)kåvall(e)

Hl

Öl

Konvalje

lekovaljer pl
lelkova'lj
lilekovalj
liljekovalje
m (f)
— kovalle
li'llkånvalje f, -a
(ling-)
— kovalje, -er
cleljekongva‘lje
leljekånvalje
lellekånvalje
lillekongva‘lje
lelje —

konvalj (o/u)
kåmvalj
konva'll (o/å)
kongvall
kovall
kånva'ller pl
kongva'lle
kova'lj(e)
kova‘lje
kova'lle

liovalj, -er
°Iro‘valje m
°kungen-vall
°kuning-vall
°kungvall, -ar
°kungvallsrosår
bladar
°kunningaval
kåvalje
kovaljer pi

kåmvalle
kongva‘lje
kongvålle
kånva'lja f
kånvalje m o. n

båkkabla
bokkabla
backabla
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Landskap

Liljekonvalje

Boh

lellekåmvalle -ar m
le'lle kongvalle (o/å)
lelle kångvale -er m
lelekånva'll
lelekunvalle -er f
le'ljekånval
le'ljekånvalle
leljekånvalj
kånvaIle, -er m
le'lle kångeva'lle
o. fl.
Del
leljekånvalj
le'llekomva‘lje
liljekånvalje m
Vrml lellekonva‘lje m
le'llkonvalj m
li'llikonvalli m
b. f. -jen

lillekovalje m
liläkonvaljä m
Västm liljekonvalj m
liljkovalje m
liljekovalja f
liljekova'ljer
lilkovaljer
lingkonvillje m
liljkå,valje m
Sdm
lilkovalje
Uppl lilekonvaljer
lilekovagjer
liljekovalje f (o/å)
liljokovaljer b.f. -a
lillakova'lje
lillekovalj f
lillekovaljer
lillkovaljo f, pi =
Nk

1 Ur

Västmanlandsordboken.

Konvalje

Bockblad o. övr.

konvålle
konvalleros
kångevalle, -er m
kångevale
kångva‘le m
kongvalj
kångva'll m
köngvall m
kongvalle m (o/å)
kångvalle m
konvalje m (kånva'lj)
konvalle, -ar m (o/å)
könvaller -rar m
köngvalje m
kånva'llmo
konva'lj m

kovall

bockblack f
bockblackblom
bockebläcke
blärrk m koll.
blärrkblom koll.
fi'sbla indiv. o. koll.
bäckablan pl.
bskkblal
laåkkblai
clockbladl
bskkblanl

°bockblan
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Landskap

Liljekonvalje

Konvalje Lilja, -or

DalaBergs1.1 liljekonvalj, -e
lilljekovalje
lilljakonvallje
Dal2

lelja, -ur
lilja, -ur

gova'll

Gästr likkovaljer
lillekånvalj m
lillekånvaljer, -ene
lillkovalja (-e) -sr f
Häls
ljekovalje
lilj enkovalj
liljkovalje
lillkovalje
Med li'llgovalj
Jmtl
kknvalj m
Åm!
lillagovalje f
kovalj e
nillekongvalj
ko' valje
Vb
li'llagoval
Lp!

Bockblad o. övr.
bskkbla
bakkblan

hl, -jor
li'lja

bukkbla(d/6)
bokkbla(d)
laskkbla
li'ljär
buckbla(d)sbljåmma
li'ljäsblad bsckblablsmme
bukkblomma
o. fl. se s. 67
°getblad-lilja

bskkablän pl
°bockaramsbla
laskkbla
— n pi Nanl.)
bockabla
tjilero'mmen m

tjilrammen

Formerna av 'liljekonvalje' är nästan lika många som beläggen. Såväl ordformen som accenten varierar (accenten är inte alltid utsatt, och ibland står
akut på första stavelsen där man väntar grav). Som genus anges sällan f
(särskilt vid former på -a), stundom m, även m o. n. Ofta anges endast pl.
eller sing. med kollektiv bet. Förleden har ofta formen lill(-ela) och förknippas väl då med liten, efterleden med god-vall eller ko-vall (li'llkonvallje
Grangärde Dal 1952 sägs betyda 'lilla kon vallar') eller kong, då valle troligen uppfattas som personnamn.
I Finlands svenskspråkiga områden är former av liljekonvalje mest
utbredda, men i dialektuppteckningar från Österbotten nämns ramsblacl
1 Ur

ordsaml. fr. Dala-Bergslagen.
Ur Dalmålsordboken. Från Älvdalen har jag 1972 antecknat lisskuwalf, bu(kk).
blad (lias- är den dialektala formen för /i//-).
2
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från Oja Närpes Dagsmark (»ramsbladär `Liljekonvaljeblad, midsommarmöjor inomhus'», Olav Ahlbäck 1938); ramsblömo Oja Larsmo. (Jfr de
norska namnen, Artedi kikiramsen Åml och bockaramsbkt Häls.) »Täär
väkst ramsblaaden, å täär vandra vi i laag me liljonkonvaljon*, säger Karl
Rosenback i Byrallor 1916. Märk åtskillnaden mellan blad och blommor
liksom hos Artedi. Samma språkbruk noterar Liro.

Sammanfattning
Ovan har konstaterats, att liljekonvaljen inte finns omtalad i svensk text
före 1584 och 1590, då namnet Litium convallium uppträder i namn på en
med örten beredd dryck. Namnet majeblomma, -blomster, som uppenbarligen
övertagits från tyskan, uppträder för första gången 1613. Vid samma tid
finner man för första gången ett namn med svenskt ursprung, bock(ela)blad.
Det tas allmänt upp av botanisterna och tycks vara utbrett i Syd- och
Mellansverige. Även i andra landsändar finns namn som hänför sig till
bladens utseende: gliseblad, haröron. Tack vare användningen i brännvin
och tack vare Linnés faktiskt normgivande namnförteckning segrar de
folkliga formerna av Litium ccmvallium. Namn med förleden maj(e)- är
försvunna redan på 1700-talet. Bock(ela)blact fortlever dialektalt.
Vid sidan av dessa namn finns inom ett litet avgränsat område benämningen liljor '(blommor av) liljekonvalje'. Den finns belagd från Sollerön,
Siljansnäs, Leksand, Djura, Gagnef, Tuna, Säter, Hedemora-Norn, Skedvi,
By, Folkärna, alltså omkring södra Siljan och i socknarna längs Dalälven,
med undantag endast för Al och Husby, ned till Folkare hd. Möjligen kan
man anta betydelsen 'liljekonvalje' i ortnamnsförleden Lilje- i östra Västmanland, norra och östra Uppland.
Min undersökning har tyvärr inte givit svar på alla de frågor man kan
ställa med anledning av detta språkbruk.
Hur gammalt är det?
Det första belägget kan dateras till 1762, men det tycks visa, att ordet
liljor 'liljekonvaljer' redan då varit vanligt i de nämnda områdena. Sammansättningar med -blomma, -tuppa i övre Dalarna och -rams-, -ramsen
i Hälsingland och Ångermanland tycks visa, att namnet liljor aldrig nått
dit (s. 67, 77). Det är kanske inte alltför djärvt att gissa, att det fått sin
spridning redan under medeltiden, då liljan blev känd i Norden tack vare
mariakulten, den andliga litteraturen och kyrklig konst. Liljekonvaljens
blomma har blivit uppfattad som den nordiska liljan.
Hur stor utbredning har språkbruket haft?
Är det en relikt av ett utbrett språkbruk, som man har vittnesbörd om i
de äldre författarnas majeliljor, Ericis bockebladäilior — det enda exemplet
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på ett liljor i Sverige utanför Dalarna — och till huide schoff lilier osv. i
Danmark? Eller är det en modenyck, som har spritt sig norrut längs Dalälven från Mälarlandskapen och konserverats i detta område?
3. Den fråga som kanske lättast låter sig besvaras är denna: hur har språkbruket uppkommit?
Det binära namnet Lilium convallium har överallt i Sverige uppfattats
som en enhet. Endast senare leden uppträder på sina håll ensam i formen
konvalje, kova'll och liknande. Det är knappast troligt, att förra leden
Lilium, som kanske oftast uppträtt i formen Lilii convallii (flores etc.) skulle
ha givit upphov till benämningen liljor. Den måste utgå från blomnamnet
lilja.
De många beläggen på bock(ela)blad från 1600-talet och framåt visar,
att detta var ett gammalt, allmänt spritt namn på liljekonvaljen. Det
utbredda bruket att pryda med liljekonvaljens blad och blommor' gör också
troligt, att man verkligen haft ett namn på den, fastän det inte är belagt
tidigare. Men namnet bockblad gällde bara bladen. Det fattades alltså ett
namn för blomman, och ett sådant fann man i lilja, som på grund av blommornas myckenhet alltid kom att användas i pluralis. Liljekonvaljen
skulle alltså ha fått namn på samma sätt som t. ex. hästhoven, vars vanligaste folkliga namn gällt bladen men vars blomma ibland fått ett särskilt
namn, t. ex. tjältoppa, Dal.
Tanken bakom de namn, som liljekonvaljen hade före Lilium convallium,
skulle alltså bäst återges i Ericis namnform bockebladz liljor, och Artedis
beskrivning av namnskicket (s. 64) vara den mest exakta.
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Västm Västmanland
Uppl Uppland
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Summary
The first Latin name of Convallaria majalis L., Lilium convallium, is to be
found for the first time in the German Hortus sanitatis, the 9th edition of
which was printed in 1488. This name goes back to the Song of Songs 3: 2 in
the Latin Vulgate: ego stim lilium convallium, but the plant was not known in
ancient tradition. Its distribution area in Europe hardy extends southwards
beyond the Alps. Hortus sanitatis tells us that a medicine can be made of its
flowers, by means of which heart diseases can be cured or relieved. In
Sweden, this plant medicine became known at the end of the 16th century,
and the name of the plant is first to be found in coimection with such medieines. Their popularity seems to have inereased very quickly, because Linne,
in his Flora suecica, 2nd ed. 1755, mentions the name Lilium convallium as
common Swedish (suecis). Nowadays, names derived from Lilium convallium
are the Only known ones in most parts of Sweden, but in forms that evidently
go back to the genitive in expressions like lilii convalli vatn, brenvin etc.
However, the 17th eentury Swedish botanists were the first to note an old
name that was probably used in the middle part of Sweden, bockblad, perhaps
with the meaning `useless' or 'bad' leaves. The flowers had special names. In
Dala-Bergslagen and the regions north and south of it, they were called liljor
%lies'. This expression is parallel to the names related by Artedi (1729) in
Ångermanland, where the plant with flowers is called Kikieramsen, but the
leaves only, the "sterile" plant, have the collective name bockblad. Names with
rams as the first or second element are common in Norway and can also be found
in Hälsingland and Österbotten.

The Swedish Language in America
By P. Sture Ureland

The book under review here' is a welcome contribution to an overall
sociolinguistic and linguistic survey of the Swedish language in America.2
After the publication of Haugen's 1953 The Norwegian Language in America,
American Swedish (AS) also merits being extensively described in a monograph of this size, as it is spoken by the largest number of Scandinavian
immigrants in the United States.
Hasselmo is, however, not the first linguist to describe the Swedish
language in America. In the last fifteen years two other linguists have contributed to our knowledge of American Swedish: F. Hedblom in a long series
of articles between 1962-1975 and this reviewer between 1970-1975. At the
beginning of this century a number of American Swedes wrote articles,
books, and even doctoral dissertations on AS.
This book is published at a critical time of linguistic research: the great
heyday of synchronic monolingual generative formalism has passed and a
new multilingual diachronic-sociolinguistic conception is being bom.
Hasselmo has learnt from both conceptions of language and combines in his
study different linguistic methods of description which have developed
during the past twenty years in the United States.
His scope is static-descriptive as well as dynamic-evolutional. Structural
and generative methods are here fused in harmony with the methods of
bilingual and sociolinguistic research developed by a number of prominent
American sociolinguists such as Gumperz and Hymes 1964, Haugen 1953,
1956, and 1972, Hymes (ed.) 1964 and Hymes 1968, Labov 1966, Rubin
1968 etc.
To these two orientations towards useful theory formation in both
formal linguistics and in sociolinguistics one may add a third orientation in
Hasselmo's book: the data-based approach to AS. Without a solid empirical
basis no linguist working on bilingual problems can do significant research.
1 Amerikasvenska. En bok om språkutveeklingen i Svensk-Amerika. Av Nils Hasselmo. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. 51) Lund 1974. Pp. 324.
2 The work on this review was supported by the Alexander von Humboldt Stiftung,
Bonn-Bad Godesberg.
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Hasselmo has found an empirical approach to language mainly through
four contacts: first, through his field work among Massachusetts and
Minnesota Swedes between 1960-1974;1 second, through his studies in
America (Augustana, Rock Island, Harvard, and Minneapolis) where he
learned the working methods of American structuralism and sociolinguistics
with the latter's new approach to investigating the linguistic continuum and
social stratification of language; third, through his cooperation with his
Ph.D. adv-isor, Einar Haugen, whose bilingual research on American Norwegian and other languages influenced him greatly; and fourth, through his
lasting contacts with Swedish dialectologists, especially with Folke Hedblom whose modern methods of recording Swedish dialects in Sweden and
America have proved to be of great importance for investigating AS speech.2
These four major contacts provided the empirical rigor of the book
reviewed here.
The afore-mentioned happy harmony between theory and practice is
thus to be seen as a result of Hasselmo's intellectual and scholastic background. His intellectual indebtedness to Swedish philology and linguistics is
little, excepting his contacts with Swedish dialectology. Emigration to
America and to American linguistics with its emphasis on spoken modern
languages and descriptive methods was a necessary step for all of us who
grew up under the auspices of stagnating Swedish neogrammarianism.
Hasselmo had the advantage of studying in the intellectual capital of
the United States, where, in the early sixties, the static structuralist theory
fused into another theory: the dynamic generative view of language.
Hasselmo's emigration from the sterility of Swedish philology to expansive
American linguistics parallels, in another sphere of life, the emigration of the
19th century Swedes from a stagnating agricultural Sweden to a dynamic
industrial America.
It is not possible in a short review to discuss all the facts and aspects of
the Swedish language in America presented in this book. As one reviewer
has already touched upon some of the issues involved with spoken AS and

1 Hasselmo's first research on AS dates back to the late nineteenfifties in Massachusetts (Worcester) and other AS settlements on the American east coast. The result
of this research was published in his PhD dissertation (of. Hasselmo 1961).
2 According to information provided by Prof. Hedblom, emeritus director of the
Institute for Dialect and Folklore Research, Uppsala, Sweden, plans for field research
in America were made up already in 1940. (See Svenska Landsmål 1962 pp. 119-120.)
Due to technical and financial difficulties recordings of and research on AS could not be
carried out until the early nineteensixties. Three extensiv° field trips to AS settlements
were then undertaken by F. Hedblom (and T. Ordeus, technical engineer) in 1962, 1964,
and 1966 oovering some of the East Coast States, the West Coast States and the entire
Middle West up to Canada and in Canada itself. A huge corpus of 230 hours of recorded
AS speech is now available in more than 600 recordings at the Uppsala archives.
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its dialects (cf. Hedblom 1974 and 1975), I will concentrate on the first of the
two major aspects involved in language contact: 1) What is the nature and
degree of interference in the speech of AS bilinguals (cf. sections 7-12 below)
and 2) When, where, how, and by whom is one language preferred to another language (cf. p. 6 in Hasselmo's book).
Before entering upon the first and more difficult topic, some facts presented by Hasselmo on the spatial and temporal expansion of AS deserve
to be repeated and summarized. They provide us with valuable information
on the ethnic and historical background of AS.
5. Chapters 2 and 3 of Hasselmo's book treat the interesting language
question in AS churches, schools, and literature. Only some few facts can
be repeated here.
Down to 1907 only five of a total of 496 'missions' in the AS Lutheran
church organization, the Augustana Synod, used English as the church
language (p. 55). In 1921 eightyfive per cent of all AS sermons were still held
in Swedish (p. 57).
The fundamental change to English occurs in connection with the First
World War, when true Americanism required that the AS congregations use
English: "Speak American or stay out!" (p. 56).
Hasselmo tries to give reasons for the disappearance of Swedish in Swedish
America by drawing upon Fishman's 1966 hypothesis of ethnicity, nationalism, and ideology. Like him, Hasselmo therefore makes the distinction
between these three concepts. The preservation of Swedish in America for
almost a century has more to do with ethnicity than nationalism: in the new
nation there was a lingering interest of ethnic nature on the part of the
emigrated Swedes to maintain their language in churches, clubs, and associations as some sort of cohesive Swedish factor.
However, it was only a minority of AS speakers who were linguistically
aware of the precarious language situation (p. 38). The social advantages of
learning American English were/are so great that the American Swedes
voluntarily dispense(d) with speaking AS. The `supra-ethnic' character of
American nationalism (cf. Fishman 1964: 401) which stresses the ideals of
freedom, social progress, and individualism has been so overwhelming that
the American Swedes themselves now prefer to communicate in American
English.
This view of the disappearance of AS is certainly correct. In interviews in
Texas, Kansas, and Illinois this writer has heard informants of the first
generation say that they spoke only American English to their children so
that the children would not have the same difficulties of linguistic and social
acceptance as they had themselves on their arrival in the United States and
during the first years of their stay.
It is popular nowadays to speak of 'language death' (cf. Dressler (ed.),
forthc.). However, this term is not quite appropriate for describing the
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situation of AS. The term 'language suicide' is more appropriate as far as AS
is concerned.1
The speakers of AS have voluntarily given up speaking their language
because of the social advantages of speaking American English. Hasselmo
describes the disappearance of AS by referring to the debates on the language
question by the American Swedes themselves (cf. Malm, Beckman, Andreen,
Wahlström etc.) (pp. 43-45). The conflict between adherents of American
Swedish and those of American English as a church language which could
eause the division of church organizations (e.g. in Lindsborg, Kansas) is also
discussed (cf. pp. 50-54); finally, AS in the colleges and theological seminaries is treated. As a curious fact one can mention that at Augustana College
AS maintained the status of a gprivileged language' down to 1931. After this
date AS became one of the foreign languages taught there (p. 60).
In Chapter 3 the great role of language cultivation for language development is treated. As the cultural centers of Swedish America (schools,
colleges, the press, the church etc.) became anglicized, the contact of the
American Swedes with what Hedblom has called `Standardized American
Swedish' diminished. As most American Swedes of the emigration generation had obtained very little education in Standard Swedish before their
emigration to America, the Swedish language spoken on the prairies of the
Middle West or in the forests of Minnesota or Wisconsin was eolored with
dialect features.
In Texas, for instance, Swedish was therefore considered by the Texas
Swedes themselves to be inferior to American English (cf. Rosenquist 1931
and Ureland 1971). The intolerant class-biased opinion of those American
Swedes who were trained in Standardized American Swedish of the larger
cities (Chicago, New York, Mirmeapolis, Austin, etc.) reinforced the negative
linguistic attitude already existent in the American Swedes towards their
own language, because it was full of dialect characteristics.
I cannot see that Hasselmo stresses this sociolinguistic aspect of AS, that
is the social relation between the two types of AS discussed here. It is as if
AS were a unified comprehensive language without all the numerous
variants and rich dialect characteristics which we know are so typical of AS.
The reader is offered quotations from the past concerning the social status of
the two AS variants, but no explicit account of dialect characteristics. This
omission is strange because dialect coloring is almost the first feature besides mixing which strikes a visitor from Sweden when hearing AS for the
first time.2
However, indirectly Hasselmo gives us examples of AS dialect charac1 Prof. N. Denison, Graz, has found this term to be much more appropriate for
describing the situation of South German dialects spoken in northern. Italy (Friul and
Sauris) where German is slowly yielding to Italian (cf. Denison. 1970 and forthc.).
2 See Hedblom 1975 for further details on AS dialect characteristics.
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teristics, that is in Chapter 4, where he treats code-switching and the choice
of code: e.g. phonological characteristics such as feck for fick `were allowed
to' (p. 115); ve'sste for visste `knew' (p. 118); ä for är 'is'; frå'jan åmm for
frågan om 'what was all about' (p. 116); mö'cke for mycket `much' (p. 117);
morphological characteristics such as dåmm and di for de (dom) `they'; di
svä'nnske liarna for de svenska liarna 'the Swedish scythes' (p. 122); häcken
for vilken 'who' (p. 169); en starker karl for en stark karl 'a strong fellow'
(p. 169); syntactic characteristics such as far min for min far 'my father'
(p. 169) etc.
By mentioning Hasselmo's treatment of code selection and code switching
we are discussing the most interesting chapter of Hasselmo's book. It treats
the difficult problem of the nature of mixing in bilingual speech. When do
bilinguals use this or that code in communicating? Hasselmo draws here on
the American sociolinguistic research of the past fifteen years for answering
this question. Ile describes the dependency of code selection in terms of
environment, subject, interlocutors, channel, topic, and style (p. 112).
The AS society is furthermore seen as a network of potential AS speakers
where the choice of AS or AE depends on a host of social variables (p. 113).
The so-called triggering effect (cf. Clyne 1967) which causes code-switching,
and last but not least the conversational routines and signals play an important role in AS speech (pp. 114-115).
The following diagram summarizes some of the signals which Hasselmo
has elaborated (pp. 120-127):
Conversational Signals
Approximation Contact Signal Expressive Hesitation Opening Sequence
Signal
Signal
Signal
Signal Signal
[and things like [you know]
[you bet] [let me
[listen] [and]
that]
[my God] see]
[weil]
[but]
A long list of 45 empirical examples of conversational routines and signals
are presented which have been excerpted from a dozen or more AS recordings. They illustrate weil the degree and nature of this kind of interference in
AS. This is the functional type of switching which occurs over and over again
in the speech of first and second generation bilinguals (p. 114). Instead of
interference one could here perhaps speak of fusion of AE with AS according
to a given set of conversational routines.
8. The mixture of AE and a dialect type of AS may give the speaker of
Standard Swedish an almost comical effect: e.g. att ja make-ar pä'ngar på
däj"that I make money on you'; betalar du ska'tten å insur'ance på bui'ldings-en 'if you pay the taxes and insurance on the buildings'; ja keep-ade boo'k
på e'verything 'I kept books on everything' (p. 117); di där store buildingar-na `those big buildings' (p. 125). Hasselmo does not discuss the in.
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telligibility of such sentences for Swedes in Sweden who do not know
English. It is doubtful if such ragged mixing would make the sentences
understandable to monolingual Swedes.
9. Hasselmo devotes two chapters to the underlying principles of linguistic interference in AS (pp. 135-186). Ile eontinues his earlier published
theory of ordered selection of elements in bilingual AS speech:
"variation—which may be referred to either as code-switching or as
integration ...—is not haphazard but follows a principle that will be termed
ordered selection" (Hasselmo 1972: 264).
The choice of English lexical and grammatical elements is thus carried
out according to a given principle of ordered selection, whereby English
endings and function words can be chosen only if an English lexeme or a
part of an English lexeme has been transferred (p. 136). The AS grammatical
rule system is seen as a number of potential selections of English or Swedish
rules. Certain selection of lexical items is completely free, whereas others,
i.e. those of functional or morphological status, are grammatically conditioned (p. 137).
The adjective phrase mer excite-ad 'more excited' is well-formed according
to Hasselmo, but not *more excite-ad (p. 147);1 the subject noun phrase in
the sentence kid-s-en collect-ar green-0 stamps 'the kids collect green stamps'
is also well-formed but not *the kid-s collect-ar green-0 stamps (p. 149).
Furthermore, according to Hasselmo, in the well-formed noun phrase
stove-ar-na but not in the ill-formed *the stove-ar we are involved with wordinternal restrictions in AS, whereas in the well-formed adjective phrase mer
e,xcite-ad but not *more excite-ad there is a phrase-internal restrietion which
blocks such ill-formed cooccurrences. No sentence-internal restrictions are
exemplified, however.
The bilingual morphosyntactic restrictions are described as a continuum
of acceptability in Figure 5: 3 (pp. 150-151). The choice of lexical and
morphological elements is carried out, according to Hasselmo, between two
extreme poles: English plus English (the stove-s) on the one hand, and
Swedish plus Swedish (stove-ar-na) on the other; mixed variants such as an
English noun plus a Swedish plural marker are also grammatical according
to Hasselmo (stove-ar), but not *the stove-ar (p. 151) which is an unpermissible combination of an English definite article plus an AS plural noun.2
Weinreich 1967: 34 reports that Ukranian bilinguals often redundantly mix in
Rumanian maj 'more' before the comparative adjective form: MaiRUM plus AdPKBAN
plus Comparative Suffix'.
2 Hasselmo does not develop a mechanism to block ill-formed sequences like *stoves-ar `stoves' which is an impermissible combination of an AE noun plus AE plural -s
together with AS plural -ar. The principle of a disjunctive ordering of suffix insertion
from a minor category lexicon (of. Ureland 1975) will block such ill-formed sequences in
AS. However, disregard of this principle can be seen in the well-formed AS plural for
ear, mrs +ar which parallels the development in Standard Swedish to keps +ar from
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Likewise tough-a guy-ar or tough-a guy-s is well-formed, but not *tough guy-ar
or *the tough-a guy-s or *the tough guy-ar.
Hasselmo has also claimed earlier that: "If the subject noun phrase is
completely English, there is similarly strong reason to state categorically
that what follows in the sentence has to be English" (Hasselmo 1972: 277).
According to this view of mixing there is thus some sort of a constraint
which guides the AS speaker to choose the rule S ->NP" + VP" and not ->
NpAE vpAs. The same refers to the expansion of the noun phrase NP-> Def
As.
ArtAE ±NAs and not -> Def Art" + N
•
Chapter 5, pp. 135-165, is the most theoretical and least empirical part of
Hasselmo's book. To the present writer such normative statements regarding
the acceptability or grammaticality of certain structures should not be the
task of a bilingual study. The sociolinguistic situation of AS is not of such a
nature that it allows for categorial rule statements.1
The parameters involved in Swedish America are too numerous for
normative rules to describe. It is clear that bilingual AS speakers have a
great number of variable rules of lexical selection at their command. The
same variability in the choice of definite articles or comparative morphemes
seems to prevail. It is not the task of a bilingual study to elaborate categorial
rules, as such rules quite simply cannot exist.2
Since AS is only spoken rarely (according to Hasselmo's own statistics in
Table 6: 1, 10% of the informants use AS with their relatives), how can an
overall norm in the lexical or grammatical choice of elements be expected?
Informants tested or interviewed who hardly ever use Swedish actively at
home cannot be expected to demonstrate consistency in their selection of
lexical or grammatical elements on the few occasions when they happen to
use Swedish as a means of communication or when confronted with a test
battery.
How do we know from Hasselmo's data of so-called ill-formed AS structures given in Figure 5: 3 whether they originate from the AS informants
who seldom use AS or from the AS informants who frequently use AS, when
no indication of the use of AS by these informants is given? The degree of use
of AS must certainly be an important variable for claiming that certain AS
structures are ill-formed (cp. the stove-ar versus stove-ar-na, p. 151).
Although Hasselmo admittedly makes a nice distinction between knowEnglish caps. How can, in Hasselmos theory, this allegedly ill-formed plural form
become well-formed? According to the ordered selection hypothesis such plural forms
would be blocked.
i See also Haugen 1972 on his new opinion of a variable spectrum within the bilingual
speaker's eompetence.
2 The question is whether the rule concept is adequate at all. We are perhaps confronted with a complex lexical competence in which each lexical entry is "tagged" for
given sociolinguistic, conversational, or situational conditioning (cf. Haugen's 1972
"tagging concept", p. 316).
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ledge and use of AS by 36 Minnesota-Swedish families, he has not drawn the
pertinent conclusions from his own, undoubtedly empirically correct,
material in his theory formation on 'ordered selection'. From Table 6: 1,
Hassehno's competence network of the 36 AS informants interviewed in
Chisago Lake County, Minnesota, we can conclude that only eight persons
speak 'almost always' (i.e. 95 % of all situations) and four 'more than often'
(i.e. 70%) Swedish with their parents, husbands/wives, brothers/sisters or
children (pp. 170-171). The active use of AS in these AS families can therefore be said to be very limited, as only 12 of the 121 potential AS interlocutors in the 36 families always communicate in Swedish. Most members
of the informants' families are spoken to in English, that is, according to
Hasselmo's own figures, 78 family members out of 121 are hardly ever
spoken to in Swedish (i.e. 0 %) or if it happens, then only in a few words of
Swedish (i.e. 5 %); 31 family members are spoken to in English as much as in
Swedish (i.e. 50 %) or in English somewhat more than in Swedish (i.e. 30 %).
Further support for the elaim of a decreased competence in speaking AS
is presented by Hasselmo in Figure 6: 2 where 51 % of the generation bom
before 1899 is mentioned as speaking Swedish without difficulty; only 2 % of
the generation bom after 1930 speaks Swedish without difficulty.
Although Chapter 5 is the section where Hasselmo presents his central
hypothesis of ordered selection of elements in bilingual AS speech, he presents little empirical support. No acceptability or identification test results
are presented here. Little information is given about what category of AS
speakers use this or that ill-formed structure. Such omission is strange as
this information is crucial for claiming a certain principle in the degree and
nature of mixing. In later chapters where such test results are presented it is
unclear to the reader to what group of AS the test results apply. Do they
refer to all the 36 informants and their families presented in Table 6: 1 or
only to the 23 especially selected members of Group M?
It is not until Chapter 6 that Hasselmo deseribes his test population (cf.
pp. 170-171 and especially 173). Hasselmo may have based his hypothesis of
ordered selection in Chapter 5 on test results obtained from the 23 informants of the male inhabitants of Center City and Shafer, Minnesota, but the
reader does not get this impression when reading Chapter 5 and especially
Figure 5: 3 (pp. 150-151).
Furthermore, a doser scrutiny of the 23 informants of Group M reveals
that only live of them use Swedish 'always' ( = 95 %) or 'almost always'
( = 70 %) with their relatives, that is the informants numbered as 9, 14, 16,
19, and 22 in Table 6: 1 (pp. 170-171). The other eighteen informants belong
to a group of AS speakers who use English just as much as Swedish ( =50 %)
or more.
The acceptability values presented in later tables and figures (e.g. Table
6: 3, p. 179), the unnumbered (?) tables in Chapters 8 and 9 plus the overall
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survey of syntactic rule acceptability in Figure 8: 1 (pp. 238-239) are therefore to be seen in the light of rare use of Swedish among the majority of
Hasselmo's main group of informants.
It is easy to be critical of a praiseworthy attempt to measure bilingualism,
but considering the small test group of 23 AS informants and especially the
low frequency of active use of Swedish among them, the reader must be
warned of the reliability of the statistics presented on acceptability values in
Chapters 6 through 10.
These values may refer to the specific test group(s) investigated by
Hasselmo, but it is doubtful that they represent an overall use of AS.'
Furthermore, one may ask oneself, whether it is worth-while measuring
linguistic competence in such informants who never ( =0 %) or almost never
( = 5 %) use the language in question, that is in Hasselmo's case eight of 23
informants numbered 1, 2, 15, 18, 25, 26, 29, and 30 in Table 6: 1. Most of
these informants use Swedish in a few words or set phrases and are in the
process of committing language suicide in the sense discussed above in
section 5.
10. Hasselmo's hypothesis of ordered lexical and morphological selection
in bilingual speech is a reflection of one view of mixing which takes place in
language contact. Hasselmo probably derives this view from his American
scholastic environment, where Whitney 1881, Sapir 1949, Haugen 1950 etc.
see the process of mixing or interference between two or more languages as a
regular phenomenon. For these structuralists language is seen as "un
systeme de pures valeurs que rien ne Stermine en dehors de l'&at momentan6 de ses termes" (cf. Saussure 1949: 116) or, to quote another explicitly
structuralist view, "un language forme un systeme tres dgicate et tres
compliqu6 ou tout se tient rigoureusement" (cf. Meillet 1903-1904: 641).
Similar quotations from the American structuralist school could be presented here.
It is, however, multilingual or bilingual research which forces us to doubt
the systematic static character of language as seen by these structuralists.
Instead language must be seen more as a multi-leveled socio-historical
product.
Especially languages in contact require a more dynamic descriptive model
to allow for explanations of the seemingly endless vacillation between the
linguistic poles involved in bilingual speech acts.
In the history of the past fifty years of linguistics we have seen two major
theory formations concerning the degree and nature of mixing. Sapir 1949
was one of the first to express the following view in America:
"Nowhere do we find any but superficial morphological interinfluencings"
(p. 203).
1 Unfortunately it is not possible at the moment for me to make check tests of
Hasselmo's results of acceptability values.
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Morphological structures (affixes) and certain function words were thought
to be fairly resistant to borrowing from one language into another because
of their deep structural integration in the language systems.
This clearly incorrect view is further developed by Haugen 1950 who
elaborates "a scale of adoptability" (p. 224) which parallels Hasselmo's idea
about ordered selection of elements. In a later publication Haugen has expanded his hypothesis of the nature of borrowing into the claim that
"Function words which normally occur only as part of utterances are seldom
borrowed" (cf. Haugen 1956: 66) or "bound morphemes whose independent
meaning does not become apparent except by comparison of utterances, e.g.
derivatives or plural affixes are seldom ... if ever borrowed (op. ch. p. 67).1
Not only in America do we find proponents of this historically inadequate
hypothesis of linguistic borrowing, but also in Europe, where similar claims
have been made (cf. Meillet 1958: 87 "on n'emprunte guere de vraies formes
grammaticales" or Rosetti 1945: 78 "prise en bloc la morphologie du
roumain est cependent rest& exempte d'influences etrangk-es").
However, other American and European linguists who have worked with
bilingual problems have presented a different view of the character of
bilingual borrowing. Weinreich 1967: 35, for instance, warns of the "hypothetical nature" of the scale of adoptability suggested by Haugen 1950: 224.
Bazell 1949 goes even further than Weinreich and claims that:
"there is no limit in principle to the influence which one morphological
system may have upon another" (p. 303).
Pisani 1949, Bonfante 1949, and especially Sandfeld 1938 support the view
quoted here from Bazell.
Considering the total disagreement on the nature of mixing found in these
two camps of linguistic interference theory formation, one wonders why
Hasselmo choose to take the stative normative view of the structuralists
rather than the dynamic evolutive view of the historical- comparative
linguists mentioned here, when he wrote Chapter 5. Was his dependence on
the American structuralist school too great? Is this section of Hasselmo's
book to be seen as a remainder of his earlier structuralist period, when funetion words and inflectional endings were regarded as something resistant to
borrowing?
11. In Chapters 6 through 9 a different view of linguistic borrowing is
presented, where Hasselmo speaks of the "Swedish-English dimension"
(p. 167), "the dynamics in language use" (p. 285), "variations due to different periods in the history of AS" (p. 285) etc. Furthermore, Hasselmo
stresses in his conclusion the norm on the one hand, and the dynamics on the
other (p. 285).
1 In a recent artiele Haugen has, however, modified his rigid adoptability hypothesis
(cf. Haugen 1972).
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It is incomprehensible to me how these two eontrary views of a norm in
AS speech and the dynamie variation-view with historical perspectives can
match and be united in a comprehensive treatment of linguistie interference.
As far as the resistance of morphological structures and that of function
words is concerned, Hasselmo should have drawn more upon the results of
bilingual studies of these phenomena in European eomparative linguistics
(e.g. Bazell, Pisani, Sandfeld or the European-influenced Weinreich) than
upon the results of American bilingual studies. If Hasselmo had been familiar
with the results of these Indo-Europeanists he would have been forced to
modify his rigid hypothesis of ordered selection of elements in bilingual
speech.
For the reader's information we will present some examples of interference
of affixes and function words in a number of Indo-European and non-IndoEuropean languages. Sandfeld, for instance, gives a number of such examples
where morphological interference has been promoted in a number of languages through intense language contacts (conquests, cultural superiority,
trade etc.); in Meglenite Rumanian, Finnish, Estonian, Sorbian etc. First
and second person present tense forms occur in Meglenite Rumanian as
aflum 'I find' and afli§ 'you find' instead of the historically correct forms
aflu and afli respectively because of morphological interference from the
Bulgarian present tense paradigm (cf. Sandfeld 1938: 59). According to
Hasselmo's hypothesis, the rise of the Rumanian present tense forms which
are derived through morphological interference from Bulgarian would then
be ill-formed, because a structure is obtained which is a mixed form of
Rumanian and Bulgarian material:
+ Suffixmlw. At what point in
the history of a language do ill-formed structures then become well-formed,
if such combinations are non-permissible at one stage of a given language?
In Sorbian, a West-Slavic language spoken in East Germany, and in East
Scandinavian, German passive auxiliaries (cp. NHG werden and MLG bliven
respectively) have been borrowed to express passive voice in these languages.
Consequently, if Hasselmo's hypothesis of ordered selection in bilingual
speech is correct, the cooccurrence of Passive AuxiliaryGERM plus ng"
or Passive Auxiliary"' plus vpsaAND must have been illformed at one
stage of the historical development.
Furthermore, the well-known example of the borrowing of they, them, and
their in Middle English from Old Norse peir, peim, and Peira (cp. Old English
Me, him, and hiera) must, under Hasselmo's hypothesis, be seen as occurring
via ill-formed cooccurrences as in 3rd Pers Prons
plus V" or 3rd Person
Poss Pron' plus N". Following Hasselmo's hypothesis of lexical
selection (p. 149) the verb phrase interna' restrictions postulated would thus
have blocked the rise of the East Scandinavian bliva Iblive passive or even
the introduction of they, them, and their in Middle English. The phrase
structure rules of these languages would in other words have been violated
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at one stage of the historical development, but these rules then became
modified. At what stage do such ill-formed structures become well-formed
structures?
Also the spread of the definite article into the western European languages from Greek or Arabic would have to be treated as occurring via an
ill-formed stage Def Art"' plus N, which became a native noun phrase
structure in most western European languages.
It is clear that in Europe the spread of certain morphological structures
from one language into another is due to language contacts and different
sorts of bilingualism. The interference of the morphological structures
exemplified here indicates different processes of borrowing than can be
captured by a rigid "scale of adoptability" or "ordered selection". The
examples of ragged mixing (e.g. the stove-ar, more excite-ad, räv-s, the kids
collect-ar, cf. p. 151) which Hasselmo claims to be ill-formed in AS are exactly
the forms which would cause a restructuring of the AS phrase structure
rules and morphology, provided that AS would have been allowed to develop
freely without social constraints, i.e. that AS had acquired sociolinguistic
independence. The goal of a bilingual study should be to describe what
actually occurs in bilingual speech, not to make normative statements.
12. In spite of the deficiency of Hasselmo's hypothesis of ordered selection, his methods for investigating the AS linguistic continuum deserve much
more positive remarks.
Hasselmo is to my knowledge the first Swedish linguist to employ methods
which allow the investigation of AS with acceptability, identification,
translation, and syntax tests. Hasselmo draws upon the methods of the
sociolinguistic approach to language as developed by Quirk & Svartvik
1965, Labov, and others.
We will deal only with the acceptability tests used by Hasselmo on AS
speakers. Ile uses these tests to investigate the judgement of language
use by the native speakers themselves as they would speak AS to close
friends.
We are presented a spectrum of linguistic attitudes among the American
Swedes towards AS structures and phrases presented to them by Hasselmo.
The test words, phrases, and sentences have been excerpted from earlier
recorded AS interviews. (Whether the test words or sentences have been
excerpted from the test informants' own speech is not clear). It must be
noted that such test-tube experiments in investigating linguistic competence
may reflect interesting attitudes to AS on the part of the test informants,
but it would be exaggerated to claim that such attitudes are representative
of what is likely to happen in fluent speech from the same informants. Labov
1970 has pointed out the unreliability of using native speakers' judgements
about their own language: "the search for homogeneity in judgements is a
failure" and "If we are to make good use of speakers' statements about
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language, we must interpret them in the light of unconscious, unreflecting
productions" (p. 39).
Thus one must be aware of the difficulties in investigating linguistic competence. However, by not telling us the origin of sentences or words which
were used as test items, Hasselmo does not inform us whether the values from
the linguistic attitude tests match the unconscious, unreflecting productions
in the sense of Labov. We do not know what kind of AS speakers are tested for
each syntactic structure in Chapter 8 (pp. 214-240), nor do we know whether
the acceptability indices refer to such Swedes who `always speak' Swedish at
home or who speak Swedish 'more than often' etc. Such information must
certainly be crucial for drawing a syntactic spectrum chart as given in
Figure 8: 1 (pp. 238-239), especially if the informants hardly ever speak
Swedish with their relatives.1 There is not always a correlation between
linguistic attitudes and actual linguistic performance. We know from a
number of performance studies that sentences spoken by the test informants
themselves can be rejected by the same informants in successive linguistic
judgement tests.
Hasselmo presents first a spectrum of the potential use of AS nouns (judge,
pail etc.), verbs (mova 1 flytta), adverbs (still, upstairs), noun phrase structures
(bli en pilot `become a pilot'), and verb phrase structures (visste inte vad att
(te) göra `did not know what to do').
In Table 6: 2 he demonstrates the tolerance of Swedish and English words
as obtained from four test groups. Although the test groups are selected from
the first three generations of American Swedes in Minnesota, the acceptance
of Swedish and English words seems to be constant: "The comparison shows
that the tolerance of English words does not increase in later generations"
(p. 176).
Hasselmo treats the lexical penetration of English words as a historical
result from the first (emigrating) generation. It would therefore be wrong to
treat the process of interference as a result of mixing within each AS generation isolated from the preceding AS generation. The lexicalization of AE
words, phrases, and even whole sentences or fragments of them or expressive
routines is thus inherited from one generation to another.2
1 I assuine that the test results refer to the test groups described on p. 173. However,
as has been argued in section 9 above it is questionable whether all members of these
four groups are representative for a description of AS competence, as only 12 of 121
interlocutors always or almost always communicate in Swedish. Hasselmo should
perhaps have concentrated on those informants who always speak AS if he wants to
describe ordered selection as a norm.
2 In this context Hasselmo does not discuss the translation process which seems to
be an irmate linguistic capacity in each child and which seems to operate independently
within each bilingual AS generation. Bilingual English-Swedish children may produce
americanisms which are not derived historically from their AS environment. My
bilingual daughter Ylva (46 months old) who has never been in an AS environment but
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The constant values which Hasselmo obtains in his tests of tolerance seem
to verify this hypothesis (p. 176). For Group M, the fourth test group consisting of 23 informants from the Chisago Lake district, Minnesota, Hasselmo
obtains a constancy in judgement of English or Swedish words as high as
98.3% (p. 177).

The Predicative Construction
In his evaluation of the acceptance of given syntactic structures Hasselmo
assigns the value 1 to the answer 'Yes, I would almost always say so', and
to the answer 'No, nobody would say so' he assigns the value zero. The occurrence of the indefinite artiele in the predicative noun phrase AS han skal.
bli en pilot le is going to become a pilot' instead of Standard Swedish han
skall bli pilot obtains the value 0.92. The latter Standard Swedish Structure
obtains the value 0.67. A difference of 0.25 is here the result between the
acceptability of the two syntactic structures.
This test result indicates that a syntactic change is in progress in AS which
gives preference to the AE type of predicative construction which contains
an indefinite article (p. 179).
The Progressive Construction
This structure which occurs with the ing-suffix after AE verbs (e.g.
husk-ing) obtains a fairly high acceptability value, i.e. 0.60, whereas the
native Swedish höll på och kuskade 'was husking' is rated higher, i.e. 0.92.
The copied progressive structure from AE in han var läsande le was reading'
is rated very low by Hasselmo's informants, i.e. 0.18 who prefer han satt och
läste le sat reading' (1.00). Hasselmo considers this result to be evidence for
the resistance of the ing-construction to borrowing (p. 229).
It is true that the acceptability index for progressive structures after AE
verbs is high, but low with regard to a certain type of AS verbs (e.g. läsa
`read'). However, this may be due to the "tagging" process in the lexicon,
which tends to freeze certain AE verbs like kusk with the ing-form. Since
whose mother always speaks American English to her has given examples of the following americanisms in speaking Swedish to me: (1) Jag är mindre dänn ( <than) dej (Aug.
11, 1975) 'I am smaller than you'; (2) Gör inte ( <don't) äta mej! (Aug. 3, 1975) `Don't
eat me!'; (3) Jag skall ta ut godis min själv ( <myself) (Aug. 10, 1975) 'I will get out the
goodies myself; and (4) Jag kan stanna ( < stand) själv (Aug. 10, 1975) 'I can stand by
myself'. Both the do-construction (ef. 2) and the English emphatic reflexive settconstruction (cf. 3) Occur with Swedish replicas. Phonological sirnilarity between the
English and Swedish items causes 'ragged mixing' in bilingual children's speeeh (of.
Ylva's examples (1) and (4)). She has never heard such americanisms in her linguistie
environment.
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such freezing cannot operate in the same way with AS verbs, the ing-form
does not occur so often with AS verbs.
However, true progressive forms also exist in Swedish dialects as is the
case after stative verbs, e.g. AS jag är liggandes av ryggvärk 'I am lying in bed
with a back ache'. Had Hasselmo tested this type of stative verb constructions, he might have obtained different results of an AS progressive construction than the 0.18 for han var läsande. (The är liggandes construction is
a construction which also appears in American Swedish, e.g. in Andrew
Peterson's Diary 1854-1898 of March 31, 1881).
As long as Hasselmo has not tested the acceptability of stative progressive
constructions, his value 0.18 for han var läsande cannot be regarded as a
reliable and significant index of an overall resistance to the AE progressive
construction in AS.1
The do-Construction
The AE do-construction in emphatic, interrogative, and negation sentences
is another structure which is not copied into AS. For instance, the acceptability index for the construction han gör inte tala svenska lie does not speak
Swedish' is 0.12 as compared to 0.92 for han talar inte svenska (cf. p. 228).2
Hasselmo does not discuss the instances where the American Swedes have
developed other negation placement rules due to AE ordering interference
because of the do-insertion as in the Texas-Swedish example Det är en
syssla jag vill inte ha (Tex XVII: 2) recorded by this writer (cf. Ureland
1971: 49). Even though no overt dummy (göra) has been copied into AS, the
effect of the do-construction dormant in the speaker may result in a modification of the AS word order.3
Word Order Interference
Hasselmo has, however, tested the acceptability of the placement of time
adverbs in AS. Inverted word order is obligatory in Standard Swedish main
1 According to Eidevall 1974: 198 Moberg's parents received a letter in 1948 from an
AS relative with the following ing-construction: Ruth är sending eder kaffe och risgryn
that är det besta we kan fo 'Ruth is sending you coffee and rice, that is the best we can
get'.
Moberg was heavily criticized for using an adopted progressive construction in his
reconstructed AS dialogues, e.g. Jag är hunting for guld (Nybygg. 1968: 27) 'I am hunting
for gold' and Just va ja är tänkande (Sista brevet ... 1968b: 70) `Exactly what I am
thinking'. Such constructiorus are, however, plausible in the light of the occurrence of
ing-forms after borrowed English verbs (cf. sending) or a dialect V + -andes construction
after stative verbs.
2 Of. the example Gör inte äta mej `Don't eat me!' observed in the speech of a 46month-old bilingual English-Swedish girl reported in footnote 14 above.
Another, equally plausible, explanation of this word order is that the main elause
order is copied in the negated subordinate danse, i.e. from jag vill inte ha (den sysslan)
'I don't want that kind of job'.
7 — 762508 Sv. Landsmål 1975
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clauses, if something other than the subject °cours sentence-initially: igår
planterade han blommor `yesterday he planted flowers'. This correct order of
elements obtains the acceptability value of 0.95, whereas the AS word order
igår han plantade potatis obtains the index 0.28.
Even though this is a low value for the latter ordering of elements, a
syntactic change is probably in progress in AS. English lost its second-verb
constraint sometime in the Middle English period due to French syntactie
interference. We may be witnessing a repetition of the loss of the same constraint in AS, now caused by word order interference from AE.
A certain syntactic structure may obtain a low acceptability index and
be infrequently represented in fluent speech, but its innovating force must
not be underestimated. Hasselmo has not discussed the instanees of innovation in AS. When can we say that we are witnessing a process of syntactic
change in AS? Is it when the acceptability value is 0.10, 0.15, 0.30 or 0.45?
With the value of 0.28 for the ordering in igår han plantade potatis I am
convinced that a historical change of AS syntax is under way towards a loss
of the verb-second constraint (p. 231).
Relative Constructions
Through phonetic similarity between the AE relative adverb where as in
It was the town where he was bom and the Swedish interrogative adverb var,
a recategorization of the AS var into a relative adverb can be registered in
AS speech: Det var stan var han var född. The correct Standard Swedish
construction with där: Det var stan där han var född obtains a slightly higher
acceptability value (0.97) than the former AS var-construction (0.95). If an
acceptability index higher than 0.90 is required for claiming that an innovation has occurred, this var-construction is probably a good candidate for a
totally integrated AE structure in AS. If we are involved here with a lexical
recategorization, this var could have been treated in Chapter 7 which describes the AS lexicon (p. 234).
Infinitive Constructions
Examples of AS infinitival constructions copied from AE are given by
Hasselmo as in (l a) jag har väntat på dig att komma 'I have been waiting for
you to come' instead of (1 b) jag har väntat på att du skulle komma (p. 235) or
(2 a) han är säker att vinna lie is sure to win' instead of (2b) han är säker på att
han skall vinna or (3a) han visste inte vad (hur) te (att) göra (det) `he did not
know what (how) do (it)' instead of (3b) han visste inte vad (hur) han skulle
göra (det). Hasselmo is wise to avoid a detailed discussion of the derivation
of these surface structures, that is whether they are to be derived via EquiNP Deletion (cf. 2a and 3 a) or Subject Raising (cf. la) or whether they are
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to be treated as given infinitival structures in AE which have been copied
into similar AS surface struetures.
It is unsure whether such infinitives as have been exemplified here really
have to be seen as products of a generative process from underlying structures which contain two subjects. The generative Two-Subject-Solution is
the prevailing treatment of infinitives in generative syntax. For the purpose
of a description of syntactic interference from AE into AS the surface
categories may be equally useful, however. After all, it is the AE surface
structure wait for somebody to come (cf. la), he is sure to win (cf. 2 a), and he
did not know what (how) to do (it) (cf. 3 a), that constitute the psyeholinguistic
basis of syntactic interference in the AS replicas, not the posited underlying
struetures and infinitivization processes.
The acceptability indices indicate that the AE verb complements have
been copied and totally integrated into the AS syntactic system, cf. 0.88 for
vad att göra, 0.97 hur att göra det, and 0.93 for Han är säker att göra det (p.
236).
Function Words

Further syntactic acceptability test results are presented in Chapter 9,
where AE function words such as AE quantifiers plenty, kind of (p. 215),
pretty (tough) (p. 219), AE future auxiliary (wi//) (p. 222), AE temporal
adverbs (still) (p. 224), and a host of AE prepositions (about, between, for, in,
into, like, on, until etc.) (pp. 225-226) are enumerated with examples as
items borrowed into AS.
The acceptability indices are relatively high for some quantifiers (kind of
roligt, 0.80, and kind of tough, 0.73) but low for others (pretty roligt, 0.27 and
pretty nice, 0.42) (p. 219).
For some AE prepositions the tolerance is also high as in tio by tolv 'ten
by twelve' (1.00) and across sjön `across the lake' (0.77), whereas by in Han
satt by sin bror `He was sitting by his brother' is rated low (0.08) or between in
De lever between, de två vägarna `They live between the two roads' (0.18)
p. 226).
These results reject definitely the earlier claim that function words in
(Scandinavian) languages are seldom subject to interference (cf. Haugen
1956: 66) and Hasselmo's own hypothesis of ordered selection in AS. There
can be little reason for elaiming that plenty fisk should be less well-formed
than plenty deer, although the former is a combination of AE plus AS. The
two noun phrases are rated both as 0.80 by Hasselmo's informants (cf.
p. 215). A similar result is obtained for kind of roligt (0.80) and kind of tough
(0.73) (p. 219).
Both quantifiers and prepositions have thus been integrated into AS
through lexicalization processes and should perhaps have been treated as
certain types of `conversational routines' in Chapter 4.
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However, the important point is that Hasselmo gives us a whole range of
examples of interference in AS function words. The existence of such a type
of interference structures has been denied earlier. Hasselmo as weil as this
writer can support the reality of such function word interference in AS speech
with numerous examples from authentic recordings (cf. also Ureland 1971:
55-56).1
This writer supports Hasselmo's conclusion on the influence of AE syntax
on AS syntax (pp. 236-237): We are much more involved with modifications
of the AS lexicon than with changes of AS syntactic rules. It is, however, a
theoretical question whether one wants to treat certain problems in the
syntax or in the lexicon.
Some years ago we had the inclination to treat most problems within
syntax, whereas today we realize that the status of the lexicon and surface
structures is psycholinguistically more relevant than posited deep structures
and transformational processes. Hasselmo's sections on AS syntax reflect
the transformational view of syntactic structures, although his overall
pragmatic approach to AS saves him from sterile formalism.
Instead he gives us a syntactic spectrum of language use in AS (cf.
especially Figure 8: 1, pp. 238-239). This spectrum chart is an attempt to
grade the AS or AE syntactic structures according to their acceptability
values. The bliva-passive obtains for instance the low index of 0.40-0.50,
whereas the vara-passive (cf. the English be-passive!) is rated higher, i.e.
0.50-0.60, by his AS informants.
The do-construction is rated as 0-0.10, objective personal pronouns in
predicative position (Det är mej `It's me') obtain the value of 0.20, reflexiv°
possessive pronouns (sin, sitt, sina) as 0.60-0.70, whereas the lack of these
overt reflexive possessive forms is rated as 0.30-0.40, that is the personal
possessive pronouns (hans, hennes, and deras).
12. The last two chapters (9 and 10) treat AS morphology (word formation
and word inflection) and AS phonology (segmental and suprasegmental).
Also for these chapters Hasselmo presents acceptability test results of the
tolerance of for instance the singular form for ear in AS: cars (0.95) and ear
(0.03) (p. 244) or for the past tense suffix of kull: kill-ade (0.92) or kill-ed
(0.00) or kill-de (0.02) (cf. p. 263).
The integration of AE pronunciation in AS is also described in terms of
acceptability tests. The typical AE sounds [-1], [d3], and [ei] as in crazy,
judge, and pail obtain the values 0.37, 0.97, and 0.40 respectively. The AS

1 Moberg was eriticized heavily also on this point for using AE conjunetions (and),
AE auxiliaries (will), time adverbs (0/ten), AE phrasal modal constructions transferred
into AS (den ene vägen 'the only way' etc. Such criticism has been rendered invalid by
the results of interference structures in AS presented by Hasselmo and by this writer
(cf. Ureland 1971: 56).
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variants [R], [dj], and [e:] are rated as 0.80, 0.36, and 1.00 for these three
words respeetively (cf. p. 273).
Sometimes the American Swedes seem to prefer the AE pronunciation as
in club (0.90) and judge (0.97), but not in pail, jacka 'to jack' or kanta 'to
hunt', where AS pronunciation prevails as [pe:1] (1.00), [jek:a] (0.90), and
[hvnta] (1.00) respectively.
The lexicalization of the pronunciation of these AE loan words seems to
occur aecording to haphazard conventions and Hasselmo does not develop
his hypothesis of ordered selection or preference for a certain given pronunciation, although he claims that his tests "demonstrate eertain trends
towards a norm in the pronunciation of English words in AS" (p. 273).
A number of phonological conversion rules are also elaborated to explain
the (historical?) substitution of AE sounds for AS sounds, e.g. AE [d3}-->AS
[dj] (judge), AE [p]—>As [t] (threat), and AE [z]-4-AS [s] (hose). (These are the
same type of conversion which one can hear from Swedish students trying to
pronounce English in Swedish schools.) Space does not allow an extended
discussion of Chapters 9 and 10, although these chapters would deserve as
much attention as the chapters on AS syntax, lexicon, and sociolinguistic
aspects of AS. Hasselmo's interest lies mainly in these spheres of language,
as the two chapters on morphology and phonology occupy less than a fifth
of the book.
13. In his conclusion Hasselmo deals with the present-day situation of AS.
It is a kind of Swedish which has been spoken in America since the middle of
the past century, but which is now slowly dying out with the passing of the
older AS generations. It is very rare that fourth generation American Swedes
speak or understand AS (p. 284). The American Swedes have consequently
lost contact with their forefathers' language due to cultural alienation in the
dominant Anglo-Saxon social, ethnic, and linguistic context.
Hasselmo forgets to mention that the Swedish folklore tradition with folk
music, folk costumes, handicraft skäls etc. was probably the first to be
wiped out, long before the Swedish language started to disappear as a
language of communication.1
There is little reason to speak of a new AS dialect, if by dialect we mean
a completely new system of phonological and morphological characteristies
(pp. 284-285). If, however, the AS lexical and syntactic characteristics are
considered to be sufficient innovations for the evolvement of a new dialect,
AS could safely be called a new Swedish dialect.
i Some Swedish eating habits and special dishes (smörgåsbord, ostkaka etc.) still exist
in Texas, Kansas, and Illinois. Also an ammal julotta is held in many AS churches in
these states, when Swedish songs or psalms are sung. These manifestations of Swedish
ethnicity are to be seen as the last remainders of a Swedish tradition. However, they
play about the same role as other exotic habits such as eating Mexican food or drinking
German beer in Oktober Fest tents.
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The one hundred years of history of Swedish America and AS were, however, too short to allow for a specific crystalization of AS culture, language,
and folklore traditions.1 The Anglo-Saxon speaking community has not
acted so much as a melting-pot, as one myth of America claims, but rather
as a sociolinguistic straitjacket into which the American Swedes had to be
squeezed in order to survive, especially during and after the First World
War.2
Hasselmo puts this aspect into more careful words by referring to Hansen's Law which claims that the second generation of an emigrated people
tends to reject the traditions of the mother country and a change of culture
is therefore the result long before a language transition occurs (p. 228).
One could also say, to put it more directly, that cultural change occurs
before language suicide takes place.

Summary
Hasselmo's book deserves a deep analysis because of its challenging title and
modern descriptive methods. It is to be hoped that this book will become one
of the standard books in the Nordic Seminars of Sweden and of the Scandinavian departments elsewhere where Swedish is being taught. Bilingual
research of this quality gives us both new insights into the great problem of
interference between languages as well as new means to predict and prevent
errors in the teaching of Swedish to English-speaking students. It is to
Hasselmo's merit that both a scientific and a pedagogical goal has been
reached through this study of AS.
During a three-week folklore trip in 1973 with 20 folk dancers and 3 folk musicians
to a dozen AS settlements in Illinois (Bishop Hill), Kansas (Lindsborg), and Texas
(Austin), none of the members of the Hudiksvall Folkdance Ensemble heard AS folk
music, saw AS folk danees or AS folk costumes which had been preserved from the days
of emigration. It was assumed that the hardships of settlement times did not allow for
such luxuries as art and fine clothes. Furthermore, the negative attitude of the AS
religious establishment to fiddle music also eonstituted a blocking factor for the retainment of folk music. The Swedish folk music was the most forgotten tradition among
present-day American Swedes. To what extent a living Swedish folk music tradition
existed at the beginning of Swedish emigration to America cannot be said here. It is
known that the present-day revival of Swedish folk music is due to the stimulating
actions of cultural personages such as Anders Zorn in Dalarna and N. Söderblom in
Hälsingland, who startad organizing music festivals (spelmanstårarnor) for fiddlers.
2 Bonebrake 1969 has examined the Kansas legislative policy towards non-English
instruction. in Kansas schools (pp. 17-21) and the general language transition problems
in the Kansas Lutheran Chureh Organization (pp. 21-25). These results refer to the
sociolinguistic situation of the German as well as the Swedish language in Kansas
during and after the First World War.
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Verner Ekenvall
1911-1975

Chefen för Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg docenten fil. dr Verner
Ekenvall avled hösten 1975 efter en tids sjukdom.
Verner Ekenvall var född den 28 januari 1911 i Vetlanda. Han tog studentexamen i Eksjö 1932. Sina akademiska studier bedrev han i huvudsak vid Uppsala universitet, där han tillhörde Smålands nation. Han blev fil. mag. 1937 och
fil. lic. 1939. För fil, doktorsgrad disputerade han 1942 och utnämndes samma
år till docent i ortnamnsforskning vid Uppsala universitet. Läsåret 1942/43
gick han provår vid Uppsala högre allmänna läroverk. Efter ett års tjänstgöring
vid Vasa högre allmänna läroverk i Göteborg blev han lektor vid Solbacka läroverk, där han under åren 1944/46 skaffade sig erfarenheter av livet vid en internatskola. Sen kom några norrländska år då han var lektor vid högre allmänna
läroverket i Sollefteå fram till 1950. Redan under denna tid togs hans administrativa förmåga i anspråk genom kortare förordnanden som rektor och undervisningsråd. Åren 1950/55 var han rektor vid folkskoleseminariet för manliga
elever i Linköping. Följande år tillträdde han ett lektorat vid Hvitfeltska högre
allmänna läroverket i Göteborg som han hade utnämnts till redan 1951. Han
tjänstgjorde vid läroverket t. o. m. läsåret 1959/60 men blev därefter tjänstledig för att uppehålla ett universitetslektorat i nordiska språk vid Göteborgs
universitet. Där hade han 1956 utnämnts till docent i nordiska språk, särskilt
ortnamnsforskning. Under läsåret 1965/66 blev han ordinarie universitetslektor.
Med Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg hade Verner
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Ekenvall kontakter långt innan han flyttade ner till västkusten. Bl. a. utarbetade han manuskriptet till band 11 av det betydande verket Ortnamnen i
Göteborgs och Bohus län. Det förelåg 1944 men trycktes först 1951. 1957 blev
han ledamot av arbetsutskottet, 1958 institutets undersökningsledare och
sekreterare, 1962 dess föreståndare. När institutet år 1974 lösgjordes från
universitetet och ombildades till statligt arkiv med namnet Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg utnämndes han till arkivchef.
Under sina akademiska studier visade Verner Ekenvall tidigt ett starkt intresse för folkmåls- och ortnamnsforskning. Härtill bidrog säkerligen impulser
från så stimulerande lärare som Bengt Hesselman. och Jöran Sahlgren. Tack
vare sin lätthet att komma till tals med lämpliga meddelare ute i bygderna
skaffade han sig genom åren stor erfarenhet som upptecknare och som intervjuare vid bandinspelningar. Kvalitativt ligger resultatet av denna verksamhet på
en hög nivå. Det gäller i lika mån det insamlade folkmåls- och ortnamnsmaterialet, det som nu finns på arkiven i Uppsala och Göteborg.
Ekenvalls forskning var i huvudsak inriktad på språkhistoriska — kanske
främst etymologiska — problem. Därom vittnar flertalet av hans tryckta arbeten. I undersökningen »Om ljudutvecklingen i namnelementet -em ( < -hem) i
västgötska ortnamn» (NoB 26, 1938, tr. 1939) hävdar han efter en noggrann
kontroll av äldre skriftformer att -(h)em utvecklats till -im enbart efter k, som i
sockennamnet Askim, och att former som Bergim, Lerim etc. är rena skriftformer utan stöd i uttalet och avspeglar inflytande från utländska skrivarskolor.
(Om detta intrikata problem se vidare Ivar Lundahl i NoB 29, 1941 s. 75.) I
uppsatsen »Hjortasölan och Swinasöla» (NoB 29) utreder han betydelsen av
ordet söla. Som namnelement avser tydligen ordet en kärrpöl, »under den
varma årstiden ett slags badplatser, där hjorten sökte svalka och även skydd
mot besvärande insekter.» — I en undersökning med titeln »Skögle» (NoB 31)
behandlas hela den namngrupp som innehåller ordet *skögle. Med hjälp av
materialförteckning och utbredningskarta visar Ekenvall att 8kög/e-namnen i
huvudsak är begränsade till ett mycket litet område av östra Jönköpings län
med angränsande delar av Kalmar län, alltså till skogrika och ganska sent uppodlade delar av Småland. Troligen har Emådalen tjänstgjort som spridningsled.
I sin tolkning av namnelementet utgår han från ett fsv. *skögla f., en avledning
till fsv. skogher, bildad med suffixet -ilon. Betydelsen torde närmast vara
'dunge, liten skog, ungskog'.
Doktorsavhandlingen »De svenska ortnamnen på hester» ingår som första
nummer i den av Jöran Sahlgren utgivna serien Studier till en svensk ortnamnsatlas. Ekenvall har här tagit upp ett svårtytt och mycket omdiskuterat namnelement till behandling. Tidigare tolkningsförsök har givit varierande resultat.
Trots de svårigheter som andra världskriget medförde i fråga om insamling
och kontroll av källmaterial lyckades Verner Ekenvall tack vare sin energi
och tålmodiga uthållighet att bygga upp en både kvantitativt och kvalitativt
tillfredsställande materialsamling. Härtill bidrog inte minst den mödosamma
genomgången av ett stort antal lantmäterihandlingar. Den med hjälp av beläggen upprättade kartan ger oss bilden av ett väl avgränsat spridningsområde
omfattande delar av Halland, Västergötland, Östergötland och Småland. Enbart
här finner vi namn på -hester i Sverige. Namntypen saknas helt i Skåne, Blekinge
och Danmark. Vidare finns det inga tillförlitliga belägg på ett appellativt
hester i nordiska dialekter. Däremot föreligger en kontinentalgerman,sk motsvarighet till det svenska namnelementet hester både som appellativ och ortnamn: Heister, Heester och — som nordfranskt lånord — hdtre. Beläggen är i
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huvudsak hämtade från frankiskt-hessiskt-saxiskt område. — Trots djuplodande och omfattande analyser av tillgängligt material anser sig Ekenvall inte
kunna dra några säkra slutsatser rörande ordets etymologi. Däremot anser han
att ordets betydelse med stor sannolikhet är »ungträd, ungskog av fruktbärande
trädslag».
Vid disputationen, som ägde rum 1942, hävdade fakultetsopponenten. Ivar
Moder en annan uppfattning, bl. a. rörande betydelsen (NoB 31). Hans kritik
bemöttes — såvitt jag förstår framgångsrikt — av Ekenvall i uppsatsen »Hostar,
heister, heester, h8tre» (NoB 33). Mod<Ser fortsatte sin polemik i artikeln »Hastar
och skog i sydsvenska ortnamn» (NoB år 1946).
Om Ekertvalls intresse för dialektforskning, inte minst i ordgeografins form,
vittnar bl. a. undersökningen »Kärnstavens benämningar på svenskt språkområde» (Sv. landsmål 69, 1946).
Verner Ekenvall skrev en rak och enkel prosa och använde aldrig termer i
onödan. Självklart var detta till gagn inte minst för hans pedagogiska och
populärvetenskapliga författarskap. Som exempel kan nämnas de avsnitt om
språkhistoria, ordförråd, person- och ortnamn och dialekter som han utarbetat
i Holmberg-Ekenvall, »Svenskan i tal och skrift för gymnasiet 1-III» (1966-68),
vidare en del artiklar i dagspressen.
Under sin tid som universitetslektor hade Ekenvall sin tjänstgöring delad
mellan undervisning och examination vid institutionen för nordiska språk och
en alltmer omfattande verksamhet vid Institutet för ortnamns- och dialektforskning. Det är i detta sammanhang naturligt att främst uppmärksamma hans
insatser som forskare och undersökningsledare vid arkivet.
Som nämnts hade han under 40-talet färdigställt manuskriptet till elfte
delen av OGB, alltså »Ortnamnen i Inlands Fräkne härad», dvs, trakten kring
Ljungskile. Genom åren skaffade han sig alltmer ingående detaljkunskaper om
arkivmaterialet, något som givetvis främjade hans vetenskapliga överblick,
men som också skapade goda möjligheter för honom att utnyttja sin administrativa förmåga.
Ekenvall var en utmärkt undersökningsledare, energisk och intiativrik. Bl. a.
satte han i gång med att på bred front göra inspelningar av Göteborgs-målet.
En mängd band har redan funnit sin plats i arkivet — och fler kommer. Utgivningen av de återstående delarna av OGB har skett så snabbt resurserna tilllåtit. Ända fram till den förhållandevis korta period då en sjukdom ändade
hans liv var han i full färd med att lägga sista handen vid ett manuskript som
behandlar ortnamnen i Tjörns härad och som kommer att utgöra sjunde delen
av OGB. Tjörn med kringliggande skärgård uppvisar ett namnstoff som innehåller en rad intressanta tolkningsproblem. Familjen Ekenvalls sommarbostad
ligger på södra Tjörn. Verner Ekenvall älskade sin sommarö. Han tyckte om att
fiska och hade många vänner och bekanta bland »urinnevånarna». Man kan vara
förvissad om att hans namntolkningar bygger på självsyn.
Av sina medarbetare på arkivet var Verner Ekenvall både respekterad och
omtyckt. En del av dem var hans gamla goda vänner. Med sin lite torra humor
skapade han, trots sitt ibland lite reserverade sätt, en atmosfär av hemtrevnad
i vardagens arbete. Han var ingen vän av stora ord och långrandiga utläggningar och framhävde aldrig sig själv. Hos gamla vänner och arbetskamrater
har hans till synes alltför tidiga bortgång väckt känslor av uppriktig sorg och
saknad.
Bengt Holmberg
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Summary
Dr. Verner Ekenvall was bom and brought up in the province of Småland. He
took his academie degrees at the University of Uppsala. His particular field
was Scandinavian Studies, above all Swedish clialects and place-names. He
obtained his Ph.D. degree at Uppsala in 1942. Ekenwall's doctoral thesis was
concerned with the Swedish place-names containing the element hester, found
primarily in South Sweden with equivalents on the continent. After working as
an assistant professor at Uppsala University and as a teaeher at various sehools
he became an associate professor at Gothenburg University in 1956 and head of
the Institute of Place-Name and Dialect Research at the University of
Gothenburg in 1958. In this capacity Ekenvall has made important contributions to the extensive series published by the Institute on the place-names of
the province of Bohuslän. In addition he has produced a number of other
works in the field of dialectology and place-name research.
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Pauls Kundzinå, Latvju sta. Sundbyberg 1974, 415 sidor, med 190 ill. (engelsk
sammanfattning The Latvian Farmstead, på 19 sidor).
Med detta monumentala arbete vill den kände lettiske arkitekten och etnologen Pauls Kundzinå, som numera vistas i Kanada, ge en helhetsbild av lettisk
bondgård under tidernas lopp. Namnet gård för ovillkorligen tankarna till
gårdsanläggningar och byggnader, särskilt när man . vet, att författaren själv
framförallt är byggnadsforskare. Men här gäller det inte enbart byggnadskultur,
utan gården som helhet — bebyggelseenhet och social-ekonomiskt levnadscentrum. Den ambitionen framgår redan av ämnets disposition och rubricering.
Hela materialet framlägges i tre omfattande kapitel, var och en med en mängd
underrubriker. Första platsen intar en historisk översikt som börjar med forntiden och slutar med självständighetsperioden samt ockupationerna under det
sistlidna världskriget. Härmed skapas en historisk bakgrund för nästföljande
sakbehandlingar. Vissa sakuppgifter framlägges också här, men dessa härrör
mestadels från forntiden, som har föga med sentida bondekultur att göra. Mest
betydelsefulla bland dessa är lämningar av gamla timmerbyggnader och eldstäder framgrävda mestadels från fornborgar som dateras tillbaka ända till
vikingatiden. Som fyllnad till det sparsamma fyndmaterialet, vilket berättar
mera om byggnadstekniken än om husformer eller levnadssätt, anför författaren
olika skriftliga meddelanden av klassiker (såsom Herodotus, Piteus, Tacitus
m. m.) och ur den nordiska sagolitteraturen, såvida dessa berör folkslag eller
folkliv i Östersjöländerna
Arbetets tyngdpunkt ligger onekligen i det andra kapitlet »Bondgårdens
byggnader», som med sina 171 sidor både kvantitativt och kvalitativt överträffar de övriga två. Här rör sig författaren så att säga i sitt eget element —
bland sentida träbyggnader, vars utforskning under hela självständighetstiden
har letts av honom. På detta område har han gjort sig ett namn inte enbart som
entusiastisk banbrytare, initiator och organisatör, utan samtidigt också som
skapande forskare, vars metoder och lärosatser efterlevs även i nutida Lettland.
Författarens väl genomtänkta monografi över den lettiska boningsrian från år
1934 vittnar fortfarande om hans banbrytande insatser i landets byggnadsforskning. Största delen av den yngre generationens byggnadsforskare, vilka
han generöst omnämner, är hans elever eller trogna efterföljare.
Kapitlet om bondgårdens byggnader inleder författaren med en typologisk
översikt av gårdsanläggningar, byggnadsgrupperingar och bebyggelseformer,
allt detta landskapsvis enligt en topografisk ordning. När det gäller bebyggelseformer, så utgår författaren ur den gamla men omstridda tesen, att den primära
bebyggelseenheten i Lettland sedan gammalt har varit en ensamstående gård,
och inte byar såsom fallet var i Estland. Härpå följer beskrivningar av olika
byggnader på gården belysta av noggranna ritningar och bilder från olika verk
eller samlingar. 1 blickpunkten står framförallt det gamla boningshuset med
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dess olika formvarianter, sitt ursprung och utveckling, som alltid har utgjort
ett centralt problem inom byggnadsforskningen. Något särskilt nytt har författaren här inte att framlägga; hans förtjänst ligger främst i noggranna sammanfattningar av hittills nådda forskningsresultat.
För en kulturhistoriskt inriktad forskare utgör Lettland mellan sina grannländer ett synnerligen intressant undersökningsfält, emedan olika byggnadstyper där korsar varandra. Deras motsvarigheter förekommer även hos grannarna i öst, väst och norr. I östra Lettland dominerar den östeuropeiska stugan,
som typologiskt kan jämföras med bastun. Karakteristiskt för båda var ursprungligen en innerökande ugn. I väster dominerar det s. k. förstukökshuset,
som har sina motsvarigheter i Mellaneuropa. Ugnen, ofta av kakel, eldades
där från köket. Bland de sistnämnda husen förekom i norra Lettland ända till
Dynafloden en tredje typ, boningsrian, som annars utgjorde det vanliga bostadshuset i Estland. Kartbilden av denna regionala utbredning (fig. 65) lämnar
inget tvivel om att lettiska hustyper inte är provinsiella skapelser, utan visar
ett historiskt och geografiskt samband dels med kända byggnadstyper i stora
delar av Europa, dels med boningsrian i Estland. Kundzintä har redan i den
ovannämnda avhandlingen gjort gällande och betonar även i föreliggande
arbete, att boningsrian i norra Lettland är en relativt sen företeelse, uppkommen som ett slags nödbostad efter stora härjande krig mellan 1500- och 1700talet. I Estland däremot är typen betydligt äldre.
I kapitlets tre sista avsnitt lämnar författaren en utförlig redogörelse över
gammaldags byggnadsteknik och arkitektoniska detaljer. På det området
finns det knappast någon honom likvärdig konkurrent bland byggnadsforskare
varken i Lettland eller i hela det nutida Baltikum. I bokens sista kapitel behandlas bondgården i dess egenskap av familjens levnadscentrum, och även dess
återspegling i folklore, litteratur, konst och kulturhistoria.
Avslutningsvis kan sägas, att den rikligt illustrerade boken är en storartad
sammanfattning av allt det som i Lettland hittills har uppnåtts på byggnadsforskningens område i ordets vidare bemärkelse. Med tanke på författarens egna
stora insatser i detta forskningsarbete utgör boken en vacker slutpunkt till
hans livsverk. Samtidigt har han med sitt verk rest ett bestående monument
över den flerhundraåriga lettiska bondekulturen som under rådande förhållanden
redan hör till det förflutna. Att Kundzinå sammanställt boken på sitt modersmål får hans landsmän vara glada över, men beklagligtvis kan denna glädje
inte delas av hans otaliga utländska kolleger, vilka ej behärska lettiska språket.
En sammanfattning på ett större kulturspråk kan aldrig ersätta originaltexten,
hur utförlig den än må vara. Det är önskvärt, att denna sällsynta bok får en
översättare och en villig förläggare, så att alla forskarkolleger ute i vida världen
får ta del av dess rikhaltiga sakuppgifter som här endast ytligt har kunnat
framföras.
Gustav Bänk

SumMary
Professor G. Bänk, Stockholm, horn in Estonia, reviews a monumental work
on Latvian farmsteads by the Latvian architect and ethnologist Pauls Kundzinå.
It deals not only with the farm buildings, but also with the farm as a settlement
unit and a socio-economie living centre from prehistoric times until today. The
author is a pioneer and wellknown seholar in this field. The book is richly
illustrated. It is written in Latvian but has a summary in English.

112 Litteratur
Sven-Bertil Jansson, Folket, de bildade och landsmålslitteraturen. Svensk dialektdikt 1875-1900. Acta Universitatis Umensis. Umeå Studie,» in the Humanities.
7. Umeå 1975. 176 s.
Inledningsvis anger Jansson syftet med sin undersökning vara att belysa
dialektlitteraturen som litterärt och samhälleligt fenomen med huvudvikten
lagd på tidsskedet 1875-1900. Denna tidsbegränsning motiverar han med att
denna tidsperiod med dess genomgripande ekonomiska och sociala förändringar,
som också medför väsentligt ändrade villkor för dialekternas ställning i landet,
också är den moderna dialektlitteraturens egentliga genombrottsskede. Det är
under samma tid som den samhällsomdaning inledes, som kommer att upplösa
den gamla agrara strukturen och rubba de klassförhållanden som tidigare
förlänat dialekterna bestämda sociala funktioner.
Som berättartekniskt hjälpmedel har bruket av dialekt nyttjats i svensk
prosa åtminstone från Olof Dalins tid. Så fungerar dialekten än i dag hos
moderna författare som ett stilmedel i för övrigt rent riksspråkliga texter.
Detta bruk av dialekt i litteratur skiljer Jansson från dialektlitteratur, varmed
avses »litterära texter som rakt igenom är skrivna i dialektal språkform». Vid
gränsfall som är svåra att entydigt föra till den ena eller andra gruppen är det
av vikt att i princip göra åtskillnad mellan de två företeelserna. I dylika fall
ligger skillnaden i författarens avsikt vid valet av språkligt medium. Ytterligare
en bestämning tillägger Jansson begreppet dialektlitteratur: texten skall vara
tillkommen i medveten avsikt att författa för en publik, som inte är individuellt
bekant för upphovsmannen, och följaktligen skall föras ut i den litterära
marknaden genom förlag, tidskrifter, tidningar eller andra kommersiella distributionsformer.
Den äldsta svenska dialektlitteraturen från och med 1600-talet uppträdde
huvudsakligen i form av tillfällesdiktning, framför allt som bröllopsdikter på
dialekt. Denna uppvisar en splittrad ställning i 1600-talets diktning, i det att
den i enlighet med stormaktstidens ideologi och antikvariska intresse uppfattades som kvarlevor av »den rena götiskan» och kunde hänvisa på »vårt språks
förnämliga förflutna», men ur estetisk synpunkt även bedömdes mindre positivt såsom hörande samman med bondeklassen. Därmed förvisades den också
till den lägsta stilnivån med dess anstrykning av komik. Dialekterna kom
sålunda att förbindas med en låg stilnivå, som åtföljde dem ända in genom
1800-talet. De kunde ej heller under detta århundrade inta en starkare ställning
gentemot riksspråket på likartade villkor som dem, som Jansson anför från
andra länder. De hade sålunda icke någon egentlig nationell betydelse, som
fallet var i Schweiz, och saknade litterär tradition av samma styrka som i
Nordtyskland. När dialektlitteraturen så småningom efter 1875 fick sitt genombrott i Sverige, skedde detta trots dialekternas svaga ställning men samtidigt
indirekt på grund av att denna gjorde räddningsinsatser nödvändiga.
Med all rätt sätter Jansson in dialektlitteraturens genombrott och uppblomstring efter 1875 i ett större sammanhang. Detta uppsving av landsmålsdiktningen skulle vara otänkbar, om inte en kulturrörelse med nya utgångspunkter och vid syftning hade uppstått. En del av denna rörelse hade på sitt
program insamling och undersökning av folkmålen. Stor betydelse för denna
verksamhet fick utan tvivel fornminnesföreningarna, av vilka den första
grundats av Gabriel Djurklou i Närke år 1856, och än mera inrättandet av
professur i nordiska språk i Uppsala tre år senare, vars förste innehavare,
gotlänningen Carl Säve, livligt intresserade sig för studiet av dialekterna —
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liksom hans konkurrent om professuren, gästriken Anders Uppström, kunde
för övrigt tilläggas. Denne som är känd som banbrytare för studiet av gotiskan,
valde nämligen dialekten i sin hemsocken Ovansjö i Gästrikland som ämne för
sin provföreläsning.' Intresset för folkmålsstudiet animerades även genom
impulser från andra håll. Genom inflytelser från norsk språkforskning och dess
samfund för insamling och bearbetning av norskt landsmål bildades bland
studenterna i Uppsala och Lund landsmålsföreningar — den första på initiativ
av Oscar Norén inom Västgöta nation i Uppsala år 1872 — i syfte att rädda
folkmålen och den folkliga kulturen undan den hotande upplösningen. Genom
landsmålsförfattarnas kontakter med dessa strävanden kom sålunda dialektlitteraturen att' bli en del av en större rörelse med intresset riktat mot det
agrara samhället, dess levnadsformer, livsbetingelser och kulturyttringar. Denna
inriktning var inskriven i landsmålsföreningarnas program. I fosterlandets
intresse låg att rädda det folkliga materialet undan förgängelsen. Man skulle,
så framhöll Gabriel Djurklou redan år 1860, lära sig förstå sin egen tid genom
att studera det förgångna och genom undersökning av »hvad som rörer sig i
folkgrunden» uppsöka det som ger ett folk dess särprägel. Och hos landsmålsföreningarna uttrycktes detta i ett upprop från västgöta landsmålsförening år
1874 med Geijers ord: »Det finns en återgång, som ej blott är möjlig, utan
äfven under alla tider och omständigheter loflig och nyttig, det är återgången
till sig själf». Folket, nationen, borde sträva till ökad självkännedom genom att
uppsöka det som konstituerar dess innersta, och detta stod att finna i språket,
som uppenbarar en nations sanna väsen enligt J. A. Lundells sats: »I det
språkliga uttrycket röjer sig folkets hela åskådningssätt, i dess allmänna
mänsklighet och i dess folkliga individualitet.»
Förutsättningen för denna rörelse, som ledde till dialektlitteraturens raska
genombrott, finner Jansson vara den omdaning av samhället som i alltmer ökad
takt fortgick efter mitten av århundradet. Stora omvälvningar i det ekonomiska
livet kännetecknades bl. a. av en växande industriell expansion, större motsättning till städer och industricentra och en framväxande arbetarrörelse.
Livligare samfärdsel, tidningspress och skolundervisning utplånade regionala
olikheter i den folkliga kulturen. Upplösningen av byalagen genom skiftesreformerna, begynnande förändring av det äldre självhushållet, ökningen av
den icke egendomsägande lantbefolkningen och en mängd andra omdaningsprocesser inom samhällslivet innebar en omstrukturering, som ledde utvecklingen bort från närings- och levnadsförhållandena i det äldre agrarsamhället.
I ett föredrag vid slutet av århundradet summerade J. A. Lundell utvecklingens
resultat med omdömet, att nya klassmotsättningar uppstått, som innebar, att
den äldre skillnaden mellan herrskap och allmoge ersatts av en skillnad mellan
överklass och underklass.
För den moderna dialektlitteraturens framträdande kom avgörande impulser
från Värmland. Det var F. A. Dahlgren som »i Fredrek på Rannsätts gestalt
röjde vägen» för denna litteratur. Hans diktning hör väsentligen till 1840-talet
och rör sig i ett äldre ståndssamhälle vida skilt från det som Jansson skisserar
för dialektlitteraturens genombrottstid under århundradets sista kvartssekel.
I sin diktning, som genom intresset för dialektvisan är unik, hämtar han
motiven från bonde- och lantarbetarmiljö, och i enlighet med sina sociala,
politiska och bildningsmässiga förutsättningar, varigenom han intar en ställning
ovanför de dialekttalande klasserna och deras förhållanden, utnyttjar han dem
1 Tryckt

i W. Uppström, Miscellanea II, Uppsala 1916.
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i idealiserande syften med anknytning till 1840-talets folkuppfostrande verksamhet. Däri ingår också som viktigt element den komiska gestaltningen, som
gör att visornas perspektiv principiellt blir det komiska. Men i skildringen av
landsbygdens folk når han också över den rena komiken till en mer fördjupad
och förstående inställning till folket. Han anlägger en idealbild av bonden och
låter komiken och kritiken drabba den högfärdige bonden och andra, som inte
förnöjsamt håller sig på sin plats i ståndssamhället. Den som detta gör, har
däremot hans medkänsla på ett sätt, som förlänar hans dikt ett betydande
drag av fördjupad humoristisk människoskildring.
I samband med att Jansson övergår till att behandla Dahlgrens diktning från
1840-talet, anmärker han, att det vid tiden för hans uppträdande tycks ha
funnits även annan dialektdiktning i Värmland. Han omnämner därvid endast
prästen Peter Niclas Alstermark (1800-1860), som av lokalforskningen tillskrivits tio dialektvisor, enligt Jansson alltför okritiskt. All sannolikhet talar
dock för att Alstermark är författaren: visornas spridning, folkmålet och
traditionerna, som mycket bestämt utpekar honom, allt följer hans verksamhetsområde (Brunskog, Värmlandsnäs, Lysvik). Mera tvivelaktigt är däremot,
om någon hans visa kan vara äldre än Dahlgrens. Tidig kan givetvis den från
många vissamlingar kända visan om jössehäradsbondens bröllop vara (»E litta
vise ville jä framstecke, om en jösshärsbonne — hm! hm!») — Alstermark var
född i Brunskog. Samma tidiga tillkomst kan rimligen gälla även för de visor,
som folkmål och tradition förlägger till Värmlandsnäs, där han verkade som
präst 1826-1843. Men det finns dessutom av andra författare dialektdikter,
som kan vara lika tidiga. En tillfällig visa av Erik Gustaf Geijers svåger, Henrik
Lilljebjörn (f. 1797), är den i sin riksspråkliga version välkända »Fjortan år
va' ja' i Felpesta, litta flecke, va lustig å gla'» (rspr.: »Fjorton år tror jag visst
att jag var»).' Mindre känd är en kort dikt på dialekt av kyrkoherden i Surme,
hävdatecknaren Anders Fryxell (f. 1795): »Kvermfölk di ä som vär å vinn:
östa, västa, sönna, nola» etc.2 Säkert tidsbestämd är däremot en lång visa på
dialekt från Nordmarks härad av en anonym författare riktad till en riksdagsman vid 1848 års riksdag med bl. a. önskemål om bättre timmerpriser och
klagomål över skatten, som man måste ut med:
»Dä får wäll gå på någe wie,
Wi lyter sälje ko och gris
Och fölungen den sorte — allt wäll
Wi lyter sälje skjorta — du förstår mig wäll.»3
Dahlgrens visor, som var väl kända från tidningar och vissamlingar, offentliggjordes av honom själv först år 1875 samlade i ett häfte »Viser på varmlanske
tongmåle deckta åttå Fredrek på Rannsätt», följt av en ny samling »Speller
nye viser» året därpå. Inte förrän dessa vistryck utkommit, började häften på
dialekt från andra landskap att tryckas, och därmed inleddes en livlig utgivning
av dialektlitteratur. Ur materialet från perioden fram till 1900 har Jansson
hämtat det huvudsakliga stoffet för sitt studium av dialektdikten under det
1 Henrik Lilljebjörn, Minnen från förra hälften av 1800-talet. Utg. av E. G. Lilljebjörn, Stockholm 1912, s. 300 f.
2 Värmland. Årsbok 1923, Karlstad 1923, s. 37. Liksom Lilljebjörns visa tryckt även
i Knut Warmland, På mål. Värmländska dikter i urval. Karlstad 1969.
8 Wie-011e. Wald samling af Lefnadsglada Wisor och Muntra Slagdängor för sorgsna
kunder i alla landsändar. 2:a uppl. Karlstad 1859, s. 70 ff.
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tidsavsnitt som hans undersökningar omfattar. Det material han redovisar
upptar tryckta texter av 27 författare, representerande 11 landskap. Av dessa
hade mer än hälften ett socialt ursprung (från bonde- och hantverkarfamiljer),
som tydde på nära förtrogenhet med dialekten och de människor och miljöer
som ingår i deras skildringar. Av de övriga torde nära nog alla vara att hänföra
till övergångsgrupper, som dock bör ha haft god kontakt med landsbygdsbefolkningen. Deras publik synes däremot inte kunna begränsas till visst socialt
skikt utan bör tvärtom ha tillhört såväl samhällsgrupper med akademisk
bildning som även den med folkmålet förtrogna befolkningen.
Det komiska perspektivet som varit starkt framträdande i den äldre svenska
dialektlitteraturen, förelåg både innehållsligt och formellt hos F. A. Dahlgren
och präglade i hög grad även den landsmålslitteratur som trädde fram efter
år 1875. Jansson påpekar, att man trots den höga uppskattningen av folkmålen
och avsikten att med deras hjälp ge en sann bild av folk och folkliv ändock
fann »den komiska synvinkeln» vara av största betydelse för dialektlitteraturen.
Även bland företrädarna för det vetenskapliga folklivs- och folkmålsstudiet
finner han samma inställning, som han karakteriserar som »idealism i teorin,
komik i praktiken». Vid de fester som landsmålsföreningarna arrangerade
under 1870- och 1880-talen fick, som Jansson kanske väl drastiskt uttrycker sig,
det aktiva dialektintresset »sin groteska toppförgyllning». Särskilt gäller detta
den fest som hölls i Uppsala i november 1879 med stor anslutning »i cigarrök
och punschångor» under stor munterhet med förfriskningar, sexa och uppträdande av en lång rad personer med visor, dikter, dramatiska scener samt
berättelser och anekdoter på olika folkmål. Inte minst bidrog August Bondeson
att med fiolspel och vissång förhöja munterheten på en fest, som avslutades
klockan tre på natten med »i det närmaste tomma bålar». Till detta anmärker
Jansson, att man knappast kan »hitta en mer belysande situation än landsmålsfesten, om man vill konstatera, hur djup klyftan gapar mellan representanterna
för det akademiska folkmålsstudiet och det dialekttalande 'folket'». Han anser
den även på ett drastiskt sätt visa, »hur den idealistiska synen på folkmålen
och folklivet trivs under samma tak som svagheten för att utnyttja dessa i
komiskt syfte».
Även om man inte alldeles oreserverat vill instämma i dessa omdömen —
avsikten var ju att locka folk och väcka intresse för saken, och i dylika sammanhang plägar mycket vara förlåtet — måste det dock medges, att man nog
i sin entusiasm gick till överdrifter. Detta påtalades också med skärpa av
samtiden. Gabriel Djurklou anklagade sålunda landsmålsföreningarna för
»carnavalsskämt» med »vår hederliga allmoge» och för osmakliga bondhistorier.
Den svenske bonden var för god för att förlöjligas. August Bondeson vände
sig bort från de landsmålskretsar han tillhört med förklaringen, att »landsmålare
kommit ut i kälkbacken». Gustaf Fröding var överhuvud skeptisk mot dialektlitteraturen sådan den utövades av »författare av herremansnatur». De borde
inte försöka härma och agera »det bondiska». Till sin egen folkmålsdiktning
ställde han sig också tvivelsam: folklivet hade han tagit mest som föremål för
skämt, humor hörde med i folkskildringen men »herremanskomiken» var icke
konst av särdeles hög art, och dessutom borde folklivets tragiska sidor icke
lämnas obeaktade.
Den komiska vistraditionen har enligt Janssons uppfattning mycket stor
skuld till att dialektlitteraturen råkade i vanrykte. Hos Bondeson är denna
tradition rikt representerad i hans »Visor på Ätradalens bygdemål». Jansson
visar med belysande exempel, hur han i likartade visor saknar Dahlgrens
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stilistiska finess, överlägsna karakteriseringskonst och förmåga att undvika
den grövre komiken. Hos Fröding är det komiska förbundet med den specifikt
frödingska humorn, som Jansson i dess tillämpning på dialektmotiven vill se
som ett — om också omedvetet — försök till »lösning av den i den komiska
landsmålslitteraturens allmogeskildring inneboende konflikten».
Den dialektrörelse som växte fram under 1800-talets senare del riktade sitt
intresse mot ett skede i samhällsutvecklingen, som gick mot sin upplösning.
Den blev tillbakablickande, och samma inställning kom också i stor utsträckning
dialektlitteraturen till del. Man skildrade förhållanden i det äldre samhället
men hyste föga intresse för den aktuella verkligheten och dess problem. Det
är naturligt, att denna inställning blev föremål för kritik i genombrottstiden
för en ny samhällssyn med dess sociala, ekonomiska och politiska idéer och
värderingar. Man efterlyser en litteratur, som realistiskt och rättvisande
skildrar den innevarande tiden. Dylika synpunkter framföres bl. a. i Skåne
av Ola Hansson och i Värmland av Gustaf Fröding i hans kritik av F. A.
Dahlgren. Jansson framhåller emellertid, att man genom generaliserande omdömen kommit att dölja, att den moderna landsmålslitteraturen även har
andra syften, och påvisar, att det under 1880- och 1890-talen spåras icke så få
inslag av orientering mot den egna tiden. Exempel härpå anför han bl. a. från
Skåne, där flera författare engagerar sig i och kommenterar aktuella frågor.
Det mesta stoffet hämtar han emellertid från Jämtland, det jämte Värmland
och Skåne i dialektlitterära avseenden livaktigaste landskapet under 1800talets sista decennier. Till denna aktivitet utgjorde Johan Saxons verksamhet
som redaktör i Östersund en viktig drivkraft. Med honom nådde impulser från
folklivs- och folkmålsforskningen upp till Jämtland, och i hans tidningar
publicerades också det mesta av jämtska dialekttexter, däribland även sådana
som berörde böndernas och småfolkets förhållanden. Den dominerande gestalten
i Jämtlands dialektlitteratur är folkskolläraren Erik Olsson, som i ovanlig grad
blev böndernas talesman och i sina folkmålsdikter engagerade sig i aktuella
politiska frågor, böndernas ofta tunga villkor, tullstriderna, rösträttsproblemet,
nykterhetsfrågor m. m. Även andra jämtska dialektförfattare tog upp böndernas och småfolkets problem och påvisade missförhållanden, som gjorde dessa
gruppers situation med svår skuldsättning outhärdlig och tvingande till emigration.
I Värmland är inställningen till de aktuella spörsmålen väsentligt annorlunda.
Här är det den gamla klassmotsättningen mellan bruks/herrgårdsfolket och
bönderna/lantarbetarna, som utgjorde social bakgrund till F. A. Dahlgrens
människoskildring, som gör sig gällande i dialektlitteraturen. När dessa problem
tas upp av Fröding, innebär det dock inte, att de rör en gången tids frågor —
de är fortfarande aktuella på 1890-talet. Men sättet att ta parti i konflikterna
är karakteristiskt för honom. Han påvisar klart utsugningen och den omänskliga
behandlingen av folket, men han gör typiska reservationer. Patronen utsuger
folket, men han har också goda sidor. Förvaltaren ökar sin och bolagets vinst
på arbetarnas bekostnad, men han är en klok karl och blir heller inte direkt
anklagad. Kritiken dämpas genom att Fröding ser förhållandena ur efterhandsperspektiv. I tidens sociala debatt, som han drogs in i som tidningsman i
Mauritz Hellbergs Karlstadstidningen, kom han att inta en mellanställning på
grund av sin sociala härkomst och känslan av samhörighet med den gamla
kulturen gentemot kravet att påtala och fördöma existerande sociala orättvisor. Han berörde heller inte uttryckligen förhållandena inom industrin utan
dröjde kvar vid omständigheter inom de gamla klassmotsättningarna, och
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även i dithörande fall blev hans kritik, som Jansson karakteriserar den, »tvehågsen».
I ett avsnitt berör Jansson även sådana nya inslag i 1890-talets dialektlitteratur som naturlyriska texter och dikter behandlande subjektiva känsloupplevelser eller allmänmänskliga företeelser. Som representanter för denna
diktning står främst Gustaf Fröding och Levi Riekson (Jeremias i Tröstlösa),
som båda »markerar estetiska höjdpunkter inom dialektlitteraturen». Tendensen
hos dessa två nittiotalsdiktare att på dialektdiktningen tillämpa samma
villkor som gällde för den riksspråkliga sträcker sig vidare in i 1900-talets
diktning på landsmål. Dialekten som litteraturspråk har därmed befriat sig
från beroendet av samhörigheten med vissa samhällslager och framträder som
ett fritt litterärt skriftspråk, sedan en utveckling i denna riktning ställt sig
naturligare i och med den fortgående upplösningen av dialekterna och deras
miljöer.
Sven-Bertil Janssons undersökning är — vilket torde framgå även av denna
kortfattade redogörelse för vissa avsnitt — ett viktigt arbete, rikt på synpunkter och nyttiga värderingar. Hans litteratursoeiologiska perspektiv är
konsekvent tillämpat med stor kringsyn i ämnet och samhälls- och kulturutvecklingen under de tidsskeden som hans framställning omfattar. Undersökningen
är överskådligt disponerad och genomförd med metodisk säkerhet och synes
ha tillgodogjorts allt för dess syfte väsentligt och relevant material. Dialektlitteraturens villkor i och anpassning till den sociala utvecklingen och samhällsomdaningen under 1800-talets slutskede och folkmålets stigande funktion som
litterärt skriftspråk utreds på ett övertygande sätt. Utan tvivel kommer hans
bok att uppskattas som ett värdefullt och välkommet bidrag till landsmålsdiktningens mycket försummade litteraturhistoria.
Richard Broberg

Summary
Sven-Bertil Jansson's book is an investigation with literary and sociological
perspectives. It throws light upon the dialect literature of Sweden as a literary
and social phenomenon. After a summary of the trends in the earliest dialect
writing of the 17th century there is an aceount of the function of poetry in
dialect and its relation to the different social groups in early 19th century
society—often with eomic intent and without topical motifs—also its role
during its real breakthrough period of 1875-1900. During this latter period when
a transformation of society was begun which dissolved the old agrarian structure
and replaced it with a more industrialized society with a different class system,
the dialect poem gradually came to deal with topical subjects of a social,
economic and political nature. Towards the end of the century an important
new type of lyric poem is introduced, whieh is coneerned with nature and
subjective moods; the dialect then appears as a free literary written language,
heralding the vast amount of dialect literature in the 20th century. This
development is reliably and convincingly traced, whieh makes the book an
important contribution to a neglected field in the history of literature--that of
dialect writing.

118 Litteratur
L. Gotfredsen, Langelandsk Ordbog. 1-3. Kobenhavn 1972-1973. 513 + 557 + 578 s.
(Akademisk Forlag). Udvalg for Folkemaals Publikationer. Serie A. Nr 25.
L. Gotfredsen har tidigare gjort sig känd som författare till Langelandsk Grammatik i Hovedlinier (Udvalg for Folkemaals Publikationer. Serie A. Nr 11, 1955).
Han återkommer nu med en utomordentligt omfattande langelandsk dialektordbok, som huvudsakligen baserar sig på målet i Snede Sogn (de proveniensuppgifter som här och var finns inom parentes efter ett språkprov avser andra
socknar på ön, vilket möjligen hade kunnat påpekas i förordet). Verket har en
yttre utformning som med tidens brant stigande tryckningskostnader väl kommer att bli allt vanligare: det är maskinskrivet, inte satt. Trots det har författaren med hjälp av bl. a. en del specialtecken kunnat låta ljudskriften bli i princip
fonetisk.
Artiklarna, som är uppställda i strängt alfabetisk ordning, har som uppslagsord en riksdansk form eller, om det rör sig om ett icke-riksdanskt ord, en form
som ordet ifråga skulle ha haft om det hade funnits i riksdanskan. Efter grammatiska uppgifter och uttalsbeteckning kommer i de fall detta har ansetts nödvändigt en definition eller översättning. (Då betydelsen överensstämmer med
riksdanskan eller då den framgår av de meddelade språkproven, förekommer
ingen betydelsebeskrivning.) Därefter vidtar språkprov med översättning.
Både direkt och indirekt och både i ord och bild har det stora verket mycket
att ge den etnologiskt intresserade: här bjuds många och grundliga inblickar i
den langelandska andliga och materiella kulturen sådan den var ännu i början av
detta århundrade. Men främst är Langelandsk Ordbog naturligtvis av betydelse
från språklig synpunkt: målets ordförråd beskrivs kunnigt och ingående från
fonetisk, grammatisk och semantisk synpunkt.
Däremot vill recensenten anmäla en viss tvekan beträffande de meddelade
språkproven. »Betyelningen vil i de flesta tilfx1de fremgå af eksempleme, som
tillige tjener til at belysa ordenes anvendelse i daglig tala og dialektens syntaks i
almindelighed», skriver författaren i sin inledning. Formuleringen är inte helt
klar. Rör det sig om konstruerade exempel eller om faktiskt hörda språkprov?
Oklarheten härvidlag ökar när man ser på de enskilda artiklarna. Där finns
abstrakta prepositionsattribut: »nu skal vi se, om vi kan finde et bor, der kan
lave et hul af en passende sterrelse.» Man påträffar en omständlig ordrikedom
när talsituationen knappast kräver det: »når du har lagt niaden i bommen
(tinan), skal jeg så losere den i marken til karlene?» En snickare tituleras med sin
yrkestitel: »kan du lave mig en ny bom til min hestegang, tommermand?»
(Åtminstone i Skåne skulle ett sådant tilltal snarast uppfattas som nedlåtande
eller rent av som en smula oförskämt.) Syntaxen kan bli nog så komplicerad:
»den bog er så finstilet, at jeg vågt nok kan lse, hvad der står, selv om jeg har
brilleme på.» Tagna ett för ett är i och för sig exemplen — likaväl som många
andra som hade kunnat anföras — naturligtvis fullt tänkbara, men det finns
påtagligt många liknande fall, och påtagligt få av det slag man möter i verkligt
tal: oklarheter, dubbel satsdel, ofullständiga meningar och satser m. m. Konstruerade exempel kan väl i och för sig accepteras, men deras förekomst borde i
så fall ha påtalats i inledningen, och vi kan inte använda dem för att studera
folkmålets syntax. Skulle det trots allt vara så att det rör sig om autentiska
språkprov, då får det konstateras att folkmålet på Langeland utmärker sig för
en precision, omständlighet och syntaktisk korrekthet som inte har någon motsvarighet i de skånemål som anmälaren bäst känner till.
Men syntaxen är trots allt bara en del av språket. Som det redan har påpekats
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fyller det stora enmansverket högt ställda krav i fråga om fonetik, grammatik
och semantik. Dialektforskare i hela Norden har all anledning att tacksamt ta
emot det.
Bengt Pamp
SuMmary
Docent B. Pamp, Lund (assistant professor) reviews a Danish dictionary of
the dialect of the island of Langeland. The author of this dictionary has earlier
published a grammar of the same dialect. The dictionary, in three volumes,
is typewritten and offset printed. It is illustrated and also eontains a great deal
of interest for those coneerned with ethnology, as regards both material and
non-material culture on the island. The dictionary meets the high standards
set in respect of phoneties, grammar and semantics to the advantage of
dialect scholars in all the Nordic eountries.

Per Johannes, Stor Henrik och Mats Bjur. Dalska odlingsbragder i Norrland.
Förlag Lundens Bok och Papper, Leksand, 1976. 51 s. Ill., litt.
De gamla Ångermanna och Ume lappmarker kan sägas ha öppnats för nyodling och fast bosättning först genom Karl XI:s Lappmarksplakat 1673 och sedermera genom 1749 års lappmarksreglemente, och de har sedan genom en i vårt
land tämligen enastående nybyggarverksamhet inom mindre än ett par århundraden till stora delar förvandlats till bondebygd. Dessa bygder har funnit
många hängivna skildrare av sin tillkomst och utveckling, och sådan lokalhistorisk litteratur möts av ett livligt intresse. I en tid när de gamla kolonisationsområdena antingen blir populära turistmål och fostrar idrottsstjärnor av
Ingemar Stenmarks format, eller övergår till utarmade avfolkningsbygder, då
finner man det angeläget att blicka tillbaka och i historiens perspektiv betrakta
det skeende som lett fram till den bygd vi finner i dag.
Ett nytt bidrag till övre Norrlands nybyggarhistoria har nu lämnats av den
för många välkände förre folkskolläraren och författaren m. m. Per Johannes i
Leksand. I sin skrift berättar han om två skilda utvandringar som företogs från
Dalarna till Jämtland och Lappland i början av 1800-talet. Från Böla by i Leksand drog 1827 Stor Henrik med sin familj på åtta personer upp till skogstraktema i Föllinge socken i Jämtland och grundade där byn Störåsen tillsammans
med nitton personer från andra delar av Dalarna. Orsaken till denna utvandring
synes bl. a. ha varit ett utbrett missnöje med resultaten av det storskifte som
genomfördes i Dalarna på 1820-talet, och dessutom lockades nybyggare av den
propaganda som drevs av länsmyndigheterna i Östersund för att stimulera till
ökad bosättning och nyodling inom länet. Den andre utvandraren var Mats
Hansson Bjur, bördig från Bjursås eller dåvarande Leksands socken, och denne
kom efter skiftande öden att med sin familj slå sig ned i Vilhelmina sockens
fjälltrakter, där kolonisationen just börjat skjuta fart. Född i Sörskog 1768 lämnade han hemmet redan i sjuttonårsåldern. Ca 1790 blir han rotesoldat i Ockelbo
socken vid Hälsinge regemente och kvarstår i tjänsten till 1801, då han beviljas
avsked på grund av sjuklighet. Med hustru och tre barn synes han sedan ha fört
ett kringflackande liv i de norrländska kustlandskapen under fattigdom och
armod, och åren 1809-1816 är familjen bosatt i Resele i Ångermanland. Efter
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dessa sju år bryter dock Mats Hansson Bjur ånyo upp, och 1817 erhåller den nära
femtioårige dalkarlen tillstånd av länsstyrelsen i Västerbottens län att uppodla
och iståndsätta ett kron.onybygge under namnet Mathiasdal i den gräsrika och
vidsträckta Gaitokdalen. Sedan han överlåtit det unga nybygget till sina barn
möter han emellertid en förtidig död, då han vid Andersmässtiden 1825 omkommer, troligen ihjälfrusen, sittande ensam på en kälke på Bjurvikens is vid
övre änden av Vojmsjön.
Per Johannes skildrar sedan de båda byarnas fortsatta utveckling och för
berättelsen fram till dagsläget. En del av honom eller andra upptecknade traditioner och sägner från nybyggartiden återges även. Rätt mycket har väl varit
känt och även delvis tidigare publicerat, bl. a. i 0. P. Petterssons väldiga arbete, Gamla byar i Vilhelmina, men åtskilliga nya rön har också gjorts, som fullständigar och beriktigar bilden, och stoffet presenteras här i en lättillgänglig
form. Skriften ger ett utmärkt exempel på vad de skrivna källorna i arkiven
såsom kyrkböcker och mantalslängder m. m. och den ännu levande muntliga
traditionen tillsammans kan upplysa om ett historiskt skeende. Att folkliga
traditioner och sägner också har värde såsom källor har klart framgått vid den
kontroll och komplettering som här gjorts i arkivmaterialet.
Tillsammans ger berättelserna om de båda nybyggena anledning till givande
jämförelser. Kolonisationsområdenas svenska folkkultur, språk och traditioner
kan te sig ungdomliga och uttunnade vid sidan av de ålderdomligare bygderna i
centralare delar av landet, men i lappmarkerna finns ändå starka förbindelselänkar med den äldre bygdekulturen, och nybyggarlandets traditioner har på ett
naturligt sätt vuxit fram ur den gamla grunden och överförts till ny mark.
Störåsen i Jämtland och Mattsdal i Lappland uppvisar också intressanta paralleller. Befolkningen beskriver var på sitt håll samma utvecklingskurva:
uppgång — nedgång — stillastående, och byarna ingår därigenom båda som
ett led i den allmänna utvecklingen av befolkning och näringsliv i norrländska
glesbygder. Såsom en smula svårförklarligt framstår det faktum att den skrämmande höga barnadödligheten på 1700-talet i de familjer i Dalarna varifrån
utvandringen utgick ersattes av en hög nativitet med påfallande låg dödlighet i
de jämtländska och lappländska nybyggarfamiljerna. Mats Hansson Bjurs
äldste son, Hans Mattsson i Mattsdal, fick med sin hustru Anna Lisa Olofsdotter
sexton barn, av vilka femton nådde vuxen ålder, och två av dessa blev 94 respektive 98 år gamla. Stor Henriks tolv barn levde också alla till mogen ålder. Kunde
månne sådant ha sin grund i bättre försörjningsmöjligheter, eller var står förklaringen att finna?
Rune Västerlund

Summ ary
The author Per Johannes investigates in his paper two occurrences of emigration from Dalarna to the uninhabited areas of Norrland during the first decades
of the 19th century. In one case several families left together for Föllinge parish
in Jämtland, encouraged by the propaganda and generous economic grants of
the government authorities for such settlers. In the other case a former soldier
settled down with his wife and children as the only inhabitants of a remota part
of the parish of Vilhelmina in Lappland. The author bases his descriptions
both on a thorough study of archive material and on a living oral tradition in
the two villages which were founded by the Dalecarlian settlers.

Undersökning av
svenska dialekter och folkminnen
1973-74
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Årsberättelse för budgetåret 1973/74
Av Folke Hedblom och Richard Broberg

Arkivet är sedan den 1 juli 1970 underställt Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA). I styrelsen, som har sitt säte i Riksarkivet, har riksarkivarien Å. KROMNOW varit ordförande. Arkivets Rådgivande
nämnd, som har till uppgift att behandla frågor om arbetets vetenskapliga inriktning och allmänna uppläggning, har bestått av professorerna V. JANSSON,
L. MOBERG, H. STAHL, B. WICKMAN och ANNA BIRGITTA ROOTH, Uppsala, samt
arkivchefen, som är ordförande. Nämnden har sammanträtt den 30 maj.

I. Ekonomi och personal
Arkivets stat för budgetåret 1973/74 fastställdes av K. Maj:t i regleringsbrev den
5 juni 1973 och genom beslut av styrelsen för DOVA. Till förvaltningskostnader
(B. 21) anslogs 1 095 000 kr och till insamlingsverksamhet m. m. (B. 22) 177 000
kr. Av medel till DOVA-styrelsens disposition erhölls ett bidrag av 15 000 kr till
förvaltningskostnader och 4 200 kr till insamling m. m. — Till biträdeshjälp vid
redigeringen av Dalmålsordbokens tryckmanuskript har Kopparbergs läns
landsting även detta år lämnat ett anslag av 15 000 kr.
Arkivet har för sitt kassa- och bokföringsarbete varit anknutet till redovisningscentralen i Riksarkivet.
Personal:

A. Arkivchef
Professorn fil. dr For.irr HEDBLOM, som sedan den 1.7.1967 varit arkivchef (från
1.1.1971 i Bg 6, från 1.1.1974 i Fg 21) avgick med pension den 30.4. Förste
arkivarien fil. dr RICHARD BROBERG, som uppehöll chefstjänsten under Hedbloms resa till Irland 15.7-28.7, semester 21.8-7.9, resa i Amerika 8.9-26.10 samt
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semester 11.3-30.4, förordnades av styrelsen för DOVA att vara t. f. arkivchef
tiden 1.5-30.6.
Till ny innehavare av arkivchefstjänsten från och med den 1.7.1974 förordnade styrelsen den 25.4 docenten vid Uppsala Universitet fil. dr ERIK OLOF
BERGFORS,

Ordinarie tjänsteman

Fröken ANNA-LISA BORG, förordnad som arkivassistent, se nedan.
C. Övriga tjänstemän
Enligt avtal om 1974 års löner har nya löneplaner, F och T, införts fr. o. m. den
1 januari 1974.
Förste arkivarier i lönegrad Ae 29/Fe 16: fil. dr RICHARD BROBERG, chefens
ställföreträdare, föreståndare för språkliga avdelningen och expeditionen; docenten fil. dr STIG BJÖRKLUND, redaktör för Dalmålsordboken; fil. lic. ÅSA
NYMAN, föreståndare för folkminnesavdelningen.. — Tjänsten som föreståndare
för fonogramavdelningen var enligt K. Maj:ts beslut vakant så länge prof.
Hedblom var förordnad som arkivchef.
Arkivarier i lönegrad Ae 25/Fe 12: fil. dr GUSTEN WIDMARK och fil. lic.
EHN (tjänstledig med C-avdrag 9.7-3.8 och 10.12-14.12).
Arkivarie i lönegrad Ae 24/Fe 11: fil. kand. RUNE VÄSTERLUND.
Arkivarie och teknisk assistent i lönegrad Ae 22/Fe 9: ingenjör TORSTEN

WOLTER

ORDÅUS.

Amanuens i lönegrad Ae 20 t. o. m. 31.12, därefter arkivarie i Ae 22/Fe 9:
fil. mag. MARGARETA JOHANSSON.
Arkivassistenter i lönegrad Ae 15/Fe 2, fr. o. m. 1.4 i Fe 3: fröken ANNALISA BORG och fröken HELEN EBRELL.
Kansliskrivare i lönegrad Ae 14/Fe 1: fru INGALILL DRUVASKALNS med
halv tjänstgöring hela året.
Kontorist i lönegrad Ae 11/Te 9: fröken EVA BERGSTRÖM (vikarie i Ae 14/
Fe 1 med halvt vik.-tillägg under hela året).
Expeditionsvakt i lönegrad Ae 12/Te 7, fr. o. m. 1.4 i Te 8: fil. kand. NILS
ÖSTLUND.

Extra medarbetare. Fil. kand. EVA OHLSSON, med arvoderad halvtidstjänst
motsvarande lön i A 15/F 2 fr. o. m. 1.8. Såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen
avlönad arkivarbetare har herr JEAN KROUTHAN tjänstgjort. Pensionerade
arkivtjänstemännen docent MANNE ERIKSSON, fil. dr HERBERT GUSTAVSON och
fil. dr NrLs TIBERG har fortsatt sitt medarbetarskap i arkivet med i regel daglig
tjänstgöring. Fil. dr GUSTAF HASSELBRFNK har (huvudsakligen som frivillig
medarbetare) hela året tjänstgjort vid Lapska avdelningen.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika
avdelningar.
Arkivets lokaler. De förhandlingar med Kungl. Byggnadsstyrelsen som blivit
aktuella, sedan arkivet icke, som tidigare avsetts, kunnat inrymmas i planerna
rörande lokaler för universitetets humanistiska institutioner, har under året
slutförts av BROBERG. Hyresavtal har tecknats mellan Kungl. Byggnadsstyrelsen och Byggnadsfirman Anders Diös AB för arkiv- och arbetslokaler å 370 m2
i ett nyuppfört hus vid ö. Agat». 25 i omedelbar anslutning till arkivets huvud-
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lokaler. I hyresavtalet ingick även utökade lagerutrymmen i huvudbyggnadens
källarplan, varigenom arkivets lager av litteratur, underlagskartor m. m. slutgiltigt kunnat föras tillsamman i samma hus. Arkivets samtliga lokaler omfattar
därmed en yta av 1 610 m2. Inflyttningen i de nya lokalerna skedde under mars
månad.
Huvuddelen av de nya utrymmena har upplåtits till arkiv- och arbetslokaler
för Kungl. Gustav Adolfs Akademiens redaktion av Ordbok över Sveriges dialekter. Genom ett av DOVA godkänt avtal med akademien har arkivet inträtt
som förvaltare och redovisare av denna verksamhets statliga medel och som
arbetsgivare för dess personal, varvid de fast arvodesanställda tjänstemännen
genom kontrakt anslutits till arkivet. Samtidigt har ordbokens samlingar av
språkliga excerpter å ca 4 400 000 bl. 16:o överförts i arkivets ägo, en överenskommelse som gäller även beträffande allt material som framdeles tillkommer
genom ordboksarbetet.

II. Samlingarnas tillväxt och användning
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt.

lexikaliska ordsamlingar 40 bl. fol., 82 bl. A4 och 4:o, 80 bl. 8:0,
86 425 bl. 16:o (därav excerpter 44 835 bl. 16:0 och efterledshänvisningar 20 228
bl. 16:0) samt 6 häften excerpter. Därtill kommer vissa samlingar, som vid årets
utgång ännu inte hunnit accederas. Framför allt gäller detta framlidne fil. dr
Erik Abrahamsons mycket omfattande, till arkivet donerade orduppteckningar
från Bohuslän, Västergötland m. fl. landskap (ca 360 000 bl.) samt fil. dr Folke
Tyddns efterlämnade språkliga samlingar från Östergötland, se nedan.
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folknainnesuppteckningar 1 182 bl. fol. och A4, 6 809 bl. 4:o, 37 bl. 8:0 samt 1 häfte.
utskrifter av text från ljudband och grammofonskivor 711 bl. A4
och 985 bl. 4:o.
grammatiska anteckningar 310 bl. fol. och A4, 201 bl. 4:o, 12 bl. 16:o,
13 band och häften samt 6 tabeller.
primäranteckningar 6 häften.
teckningar och skisser 416 st och 94 kartor.
fotografier 1 130 st.
Fonogramarkivet har under året tillförts 246 st nyinspelade originalband,
flertalet om / timmes speltid. För institutionens medarbetare har 141 st kopieband framställts och för övriga 18 band. Av originalbanden har 31 inspelats i
Nordamerika och 11 i Sydamerika.
Referensbiblioteket har under året ökat med 556 nummer jämte oaccederade leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har såsom
tidigare i stor utsträckning skett genom byten med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets skriftserier. 9 band har nybundits och 4 band reparerats.
Antalet antecknade besök av forskare ej tillhörande institutionens personal
har varit 4 097 (därav i Fonogramavdelningen 836).
Lån av handskrifter utanför institutionen har beviljats i 31 fall, varvid 778 nr
utlånats. Inom institutionen har 3 734 lån av handskrifter beviljats. Till forskare
har i 41 fall utlämnats 3 358 bl. kopior.
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III. Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt
Expedition och kansli har föreståtts av BROBERG med VÄSTERLUND som
närmaste medarbetare beträffande expeditionella ärenden. Det administrativa
arbetet och dataredovisningen har främst åvilat fröken BORG, som svarat för
den närmaste förbindelsen med redovisningscentralen beträffande löner, in- och
utbetalningar, sjukvårds- och andra personalärenden m. m. Hon har vidare haft
hand om inlån av handskrifter, gjort preliminär uppordning av vissa äldre samlingar samt färdigställt inventarieförteckningen i renskrivet skick. Fröken
EBRELL har svarat för den centrala accessions- och katalogföringen, varvid
under året 294 enheter införts i accessionskatalogen. Till hennes arbetsuppgifter
har även hört uppsikt över utlåningen av arkivalier till besökande forskare liksom även den fortlöpande kontrollen av ordning, konsekvens och tillstånd hos
arkivets samlingar. Fru DRUVASKALNS, som under året haft halvtidstjänst, har
varit arkivchefens sekreterare och har svarat för utlåning av handskrifter samt
för lager och distribution av arkivets publikationer. Fröken BERGSTRÖM har
tagit del i sekreterararbetet som vikarie för Druvaskalns och utfört skilda göromål inom expeditionen, i arkivets samlingar m. m. samt renskrivit ordboksmanuskript (se nedan under Gotland). ÖSTLUND har svarat för allehanda göromål som expeditionsvakt, utfört ordningsarbeten av skilda slag, biträtt med
framtagning och återställande av lånade arkivalier samt, i betydande utsträckning, med accessions- och katalogiseringsarbeten i arkivets bibliotek. Förutvarande kontorsbiträdet fru CARIN HEDBLOM har tidvis utfört insortering av
excerpter i ordregistren och av efterledshänvisningar i ordsamlingarna.
Under året har 1 873 brev och 1 438 andra försändelser avsänts från expeditionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad.
Referensbiblioteket har föreståtts av VÄSTERLUND, som svarat för inköp,
byten, katalogisering, bindning m. m. Huvuddelen av accessions- och katalogiseringsarbetet har under året utförts av ÖSTLUND. De stora restantierna från
föregående år har ytterligare växt genom utöver det löpande nyförvärvet tillkomna stora särtryckssamlingar och donationer (främst av framlidne fil. dr Erik
Abrahamson).
Om sakregistret och de landskapsvis bedrivna ordregisterarbetena se
nedan under Folkminnesavdelningen och landskapsundersökningarna. Arbetet
vid det under överinseende av prof. S. FRIES, Umeå, stående registret över växtoch fågelnamn har av brist på excerperingshjälp måst ligga nere under året.
De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har i huvudsak fortsatts enligt tidigare riktlinjer.
Dalarna. BJÖRKLUND har lett Dalmålsundersökningens arbete som i första
hand gällt Dalrnålsordbokens fortsatta publicering. Häfte 13 har under året slutkorrigerats. (Utkom av trycket i sept. 1974.) Manuskript till häfte 14 har delvis
utarbetats. I manuskript- och korrekturarbete har liksom tidigare doc. E. 0.
BERGFORS biträtt och därvid självständigt utarbetat ett stort antal artiklar. De
löpande redaktionella uppgifterna, såsom korrespondens, fältarbete, granskning
av inkommande uppteckningar, excerpering ur samlingarna, besvarande av
frågor från forskare m. m., har ombesörjts av Björklund. Excerperingen av A.
Nygårds svårlästa men ytterst värdefulla samlingar från Leksand har detta år
förts nära sin fullbordan. Sedan framlidne medarbetaren Niss Hjalmar Matssons
omfattande primärmaterial från Västerdalarna under året helt införlivats med
arkivet har även denna samling registrerats. Av Matssons huvudregister om
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ca 27 700 blad 16:0 har ca I under året genomgåtts och anknutits till Dalmålsordbokens 8:o-kort av fil. stud. STAFFAN BJÖRKLUND. Övrig registrering, excerpering samt ut- och insortering av ordkort har utförts av fru GuN BJÖRKLUND och fil. mag. RUT BOSTRÖM. De har vidare biträtt vid korrekturgranskningen. Genom excerperingarna har ordbokens 16:o-register ökats med ca 6 690
blad. — Ordbokens huvudbetydelser har liksom tidigare översatts till engelska
av universitetslektor TINA PIERCE-SAMUELSON, Stockholm. — Doc. E. 0.
Bergfors har i samband med en av honom ledd specialundersökning utskrivit
fonogram från Leksands sn.
För ordregistret för socknarna i Dala-Bergslagen har fil. kand. LENA
JOHANSSON under arkivarie JOHANSSONS ledning excerperat 3-betygsuppsatser,
skrivna på grundval av fonogram. Detta har ökat registret med 2 338 blad 16:o.
Framlidne fil. dr P. Envalls våren 1973 till arkivet överlämnade samlingar från
området samt hans tidigare överlämnade men ej uppordnade samlingar har ordnats och för accedering förtecknats av Johansson. Hon biträddes därvid delvis
av fil. kand. EVA OHLssoN. — WIDMARK har granskat vissa språkliga uppteckningar från området.
Dalsland. Redaktör T. HEIMER har fortsatt den sedan år 1968 pågående
utredigeringen av sina omfattande äldre uppteckningar från nordvästra Dalsland.
Gotland. Tryckningen av Ordbok över Laumålet på Gotland av Mathias
Klintberg t och Herbert Gustavson har under året fortsatts. Häfte 3 utkom av
trycket i juli och häfte 4 i december. Därmed är partiet A-gå utgivet. Häfte 5
förelåg vid årets utgång i ombrutet korrektur och häfte 7 (t. o. m. knyta) i spaltkorrektur. Häfte 6, innehållande illustrationer till band 1, förelåg i manuskript.
Renritningarna har utförts av fru DRUVASKALNS. Korrekturarbetet har främst
åvilat GUSTAVSON, som biträtts av forskardocent INGEMAR OLSSON, Stockholm,
JOHANSSON och HEDBLOM. De två sistnämnda har svarat för förbindelserna med
tryckeriet, finansiering m. m. Gustavson har kontrollerat och slutligt justerat
det maskinskrivna manuskriptet till ordet sändning. Fröken BERGSTRÖMS fortsatta renskrivning av handmanuskriptet har hunnit till tät, adj. (s. 3769).
Gästrikland. Musikdirektör G. THYRESTAM i Gävle har kompletterat sin
ordsamling från Hedesunda med nya ord samt utarbetat en populär skrift om
sockenmålet. Hans arbete har utförts i samråd med HEDBLOM och JOHANSSON.
Inkomna uppteckningar har granskats av EHN.
Hälsingland. Inkomna uppteckningar har granskats av MIN och VÄSTERLUND.
Jämtland. F. läroverksadjunkt A. GUDMUNDSSON har utskrivit fonogram
från Lita sn. Hans arbete har granskats av VÄSTERLUND, som också utskrivit en
ordlista intalad på band från Ragunda sn. Ortsmeddelarnas uppteckningar har
granskats av JOHANSSON och VÄSTERLUND, SOM därvid fört korrespondens och
lämnat instruktioner.
Lappland. För ordregistret för södra Lappland har fil. mag. EVA PULEO
excerperat primäranteckningsböcker av K.-H. Dahlstedt från Åsele och Dorotea
snr, vilket ökat registret med 1 715 blad 16:o. Arbetet har letts av JOHANSSON.
Eva Puleo har även utskrivit fonogram från Dorotea sn i samband med 3betygsuppsats. Fru SIGNHILD JOHANSSON och stud. S.-A. WÄSTERLUND har
under VÄSTERLUNDS ledning utskrivit fonogram från Vilhelmina sn (472 +74
blad 4:o).
Medelpad. JOHANSSON har granskat inkomna uppteckningar.
Norrbotten. Inkomna uppteckningar har granskats av JOHANSSON och
VÄSTERLUND.
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Närke. Ordregisterarbetet har fortsatts under BROBERGS ledning av fil. kand.
excerperat transkriberade fonogram från Lerbäcks sn.
Broberg har vidare ordnat och för katalogisering färdigställt framlidne prof.
J. Sahlgrens ordsamlingar från landskapet uppgående till 2 451 blad 16:o,
2 typordlistor, 46 blad fol. och 27 blad 4:0. Fil. kand. MARIANNE LUNDHOLM har
utskrivit fonogram från Vinön såsom examensarbete vid universitetsfilialen i
Örebro. De äldre ordsamlingarnas uppslagsord har granskats och efterledshänvisningar utskrivits av WIDMARK.
Småland. Uppteckningar har granskats av JOHANSSON. WIDMARK har utskrivit uppslagsord och efterledshänvisningar på äldre ordsamlingar.
Södermanland. Uppslagsord i äldre ordsamlingar har granskats och efterledshänvisningar utskrivits av WIDMARK.
Uppland. ERIKSSON har fortsatt sin utredigering av sina egna och sin broders
äldre ordsamlingar från Östervåla sn tills hans arbete på våren avbröts av sjukdom. Hans uppgift att leda ortsmeddelaren SARAH OHLSSONS arbete övertogs av
VÄSTERLUND. För ordregistret har fil. kand. BIRGITTA OLSSON under JOHANSSONS ledning excerperat en ordsamling från Knivsta sn. Fil. stud. GUNILLA
ENGVALL har utskrivit fonogram från Uppsala. Ortsmeddelarnas verksamhet
har letts av EHN.
Värmland. BROBERG har handlett ortsmeddelare inom landskapet samt
hållit kontakt med och instruerat studiecirklar i dialektkunskap och etnologi i
Hammarö och Karlskoga snr. Under hans ledning har fil. kand. EVA OHLSSON
excerperat för ordregistret med ett resultat av ca 5 800 blad 16:o.
Västerbotten. Fil. mag. GUDRUN BORGLUND har såsom 3-betygsuppsats
transkriberat, översatt och kommenterat fonogram från Degerfors sn. Inkomna
uppteckningar har granskats av WIDMARK.
Västergötland. F. folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, har såsom frivillig
medarbetare fortsatt sin utskrivning av fonogram, inspelade alltsedan 1947
under hans medverkan (160 s. A4 maskinskr.). Hans utskrifter, som granskats
av HEDBLOM, uppgick vid årets utgång till 1 901 s. A4.
Västmanland. För ordregistret har fil kand. LENA JOHANSSON excerperat
3-betygsuppsatser i ämnet Nordiska språk med ett resultat av 435 blad 16:o.
Arbetet har övervakats av arkivarie JOHANSSON, som också instruerat och
granskat upptecknare i landskapet. F. folkskollärare R. SVEDSKOG har utskrivit
fonogram från 7 snr i landskapet med ett resultat av 455 s. A4. Hans arbete har
granskats av WIDMARK.
Ångermanland. För ordregistret har fil. kand. YVONNE BASTMAN (udigare
Hagström—Lindh) under ledning av JOHANSSON excerperat primäranteckningsböcker av framlidne fil. dr T. Bucht med ett resultat av ca 1 000 blad 16:o.
Östergötland. Framlidne fil. dr F. Tyd6ns efterlämnade ordsamlingar införlivades, enligt hans i livet uttalade önskan, med arkivet i början av 1974. Den
viktigaste delen därav utgörs av ca 100 000 ordlappar i ungefär halvt 16:o-format
innehållande hans egna och andras utredigerade uppteckningar. Uppordningen
av samlingarna har påbörjats av GUSTAVSON, som under många år samarbetat
med Tyden, samt JOHANSSON och fil. kand. LENA JOHANSSON. — F. läroverksadjunkt P. AGGEMARK har fortsatt sin transkribering av fonogram. Intalade
texter från S:t Anna, Häradshammars, Krokeks och Ödeshögs snr har utskrivits
med ett resultat av 439 blad 4:o.
Estland och Gammalsvenskby. Arbetsledaren TIBERG har under året på.
grund av sjukdom tidvis varit förhindrad att tjänstgöra vid undersökningen.
Han har kompletterat primärmaterialet genom att vid telefonsamtal och under
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resor utfråga estlandssvenska sagesmän på olika håll i landet. Han har förberett
en skildring av humleodling och brygd genom att med bistånd av medhjälpare
utskriva intalade texter som försetts med översättning och kommentar. Till
detta har fogats de upplysningar i ämnet som Tiberg upptecknade på Dagö på
1920-talet. Han har vidare sammanställt material om kvarnar på Dagö, Runö
m. fl. platser. Huvudexcerpisten fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM har fortsatt sin
excerpering av Tibergs primäruppteckningar för kortordboken in 8:o samt
vidarefört specialregistren över ortnamn, personnamn, växtnamn, djurarter
m. m. Hon har dessutom upprättat ett generalregister rörande dräktskick. Fru
INGRID TIBERG har biträtt vid samlingarnas ordnande, ut- och insortering i 8:oordboken och övriga register in. m. Hon har ordnat och registrerat de estlandssvenska fotosamlingarna, numrerat negativ och monterat kopior som etiketterats
med tids-, ort- och sakuppgifter. Arbetet omfattar ca 1 000 bilder. Hon har
vidare bl. a. uppgjort register över sakliga rubriker i den estlandssvenska 4:osamlingen.
Åland. Fru CHARLOTTE ENROTH har utskrivit fonogram från Jomala sn.
Svensk -Amerika. HEDBLOM har genomgått och katalogiserat sina bandupptagningar och anteckningar från staterna Illinois, Minnesota och Texas,
gjorda under hans resa där i september-oktober.
Sydamerika. Pastor SVEN-ARNE FLODELL och hans maka fil. mag. GUNVOR
FLODELL återvände till Sverige i juli efter 10 års vistelse i Misiones, Argentina.
De medförde då ytterligare ca 15 bandinspelningar, till vilka protokoll utarbetats och som arkiverats under HEDBLOMS medverkan. På grundval av det insamlade materialet har fru Flodell författat en 3-betygsuppsats i Nordiska språk:
»Röda jordens pionjärer. En svenskkolonis uppkomst, miljö och språk.»
Folkminnesavdelningen har föreståtts av NYMAN. Hon har sedan början
av februari varit befriad från löpande göromål vid avdelningen för att under
resten av verksamhetsåret helt koncentrera sig på färdigställandet för tryckning
av den folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur. DIN har varit förordnad att under samma tid bestrida de med föreståndarbefattningen förenade
göromålen. Han var tjänstledig för militärtjänst 17.9-6.10. Som timanställda
medarbetare vid realkatalogen har tjänstgjort fil. kand. ANNA-KARIN NYSTRÖM
och fil. kand. NILS-MAGNUS ERIKSSON.
Avdelningens huvudsakliga verksamhet har liksom tidigare ägnats insamlingsarbete med instruktion, granskning och korrespondens samt assistens åt inoch utländska forskare. Orientering i samlingarna och instruktion av studerande
i Etnologi i samband med examensuppsatser har ofta varit tidskrävande. För
insamlingsarbetet har vissa specialfrågelistor utarbetats: Kometer, Landsortsfotografer, Det moderna Luciafirandets spridning genom skolor och tidningar,
Dansbanefröjder II, Förändringar ifråga om fettämnens användning i matlagningen. — Det under året till avdelningen inkomna materialet uppgår till sammanlagt 3 505 blad 4:o, 643 blad A4, 451 foton och 66 kartor och teckningar.
Härtill kommer tillägg till framlidne fil. lic. Nils Stålbergs stora samling av
musikuppteckningar samt prosten Georg Bergfors i Sollefteå samlingar av uppteckningar och andra manuskript.
Realkatalogen har tillförts ca 3 700 nya hänvisningskort, av vilka ca 2 700
utgör särkatalogisering av ordspråk och talesätt. Det senare arbetet har utförts
av Eriks3on. Nyström har utfört den allmänna excerperingen och därvid utskrivit ca 1 000 nya kort. Som förarbete till realkatalogisering har hon vidare
ordnat två större samlingar från Norrland.
Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM, SOM vid sidan av
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arkivchefstjänsten handlagt viktigare ärenden, även efter sin pensionering.
Huvudparten av verksamheten har dock ORDkUS svarat för. Han har gjort alla
resor med inspelningsbilen och haft ansvaret för arkivering, katalogisering, kopiering, vård av apparatur och samlingar, hjälp och instruktion åt besökande
forskare och studenter, enskilt och gruppvis. Han har föreläst om avdelningens
verksamhet, teknik och arbetsmetoder samt demonstrerat samlingarna för studerande i Etnologi (DYRK-kurs) samt för ett 10-tal föreningar och studiecirklar. Liksom tidigare har han i stor omfattning tagits i anspråk som konsult i
inspelningsfrågor av universitetsinstitutioner, hembygdsföreningar m. fl. Tidvis
har också andra tjänstemän, främst VÄSTERLUND, Dem och JOHANSSON, medverkat inom avdelningen. Västdlund har svarat för verksamheten då Ordhus
och Hedblom varit förhindrade. — Resorna under året har gällt landskapen
Jämtland, Medelpad, Hälsingland, Dalarna, Uppland, Västmanland, Närke,
Västergötland och Småland. I Uppland har djupundersökningen av samtliga
byar i Väddö sn fortsatts av Ord(Sus, Ehn och Johansson. Se vidare nedan under
Resor.
Liksom tidigare har utskrivningen av fonogram intagit en mycket viktig plats
på avdelningens arbetsprogram. Under året har fonogramtexter utskrivits från
landskapen Lappland, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Västmanland, Närke,
Uppland, Västergötland, Östergötland och Åland, se ovan under landskapsundersökningarna. Sammanlagt uppgår de under året tillkomna utskrifterna till
871 blad A4 och 985 blad 4:o.
Lapska avdelningen har stått under tillsyn av prof. Bo WICKMAN.
HASSELBRINK har fortsatt sitt arbete med en ordbok över de sydlapska dialekterna. Vid artikelskrivningen har även detta år stor omsorg måst ägnas åt sovring och normalisering av uppgifterna i det omfattande och skiftande källmaterialet. Vid årets utgång omfattade ordboksmanuskriptet över 1 300 s. A4
maskinskrift, partiet A-Gr. — Vissa förberedelser för utskrivning av inspelade
texter har gjorts genom VÄSTERLUNDS försorg.
Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt
Folkliv har arkivet utgivit det till årgång 1972 hörande häfte B. 67: R. Broberg,
Språk- och kulturgränser i Värmland (h. 297 fr. början, Upps. 1973, 159 s.). Av
arkivets skriftserie har D: 2, Ordbok över Laurnålet på Gotland, häftena 3 och 4
utgivits under året. H 3 omfattar partiet egg-förbräde (Motala 1973, s. 141-220)
och h. 4 förakta-gå (Motala 1973, s. 221-300).
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
HEDBLOM har (intill den 11.3) planlagt och lett institutionens verksamhet i
samråd med dess tjänstemän och övriga medarbetare. Han har i regel haft daglig
mottagning och har handlagt ärenden rörande personal, ekonomi, organisation
och arbetsprojekt både inom arkivet och ute i bygderna. Bland mera tidskrävande ärenden må nämnas Laumålsordbokens publicering samt utredningar
inom DOVA dels rörande en ev. sammanslagning av arkivet och Ortnamnsarkivet i Uppsala samt dels beträffande närmare anknytning av redaktionen för
Ordbok över Sveriges dialekter till arkivet i samband med utvidgat utrymme för
ordboken inom arkivets lokal. Om Hedbloms verksamhet vid landskapsundersökningarna och Fonogramavdelningen se ovan. Han har varit redaktör för
Svenska Landsmål och ledamot av Forskningskommittchr i Uppsala för modern
svenska (FUMS).
Hedblom deltog i 7:de Vikingkongressen i Dublin den 14-22 juli och gjorde
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11.9-27.10 en resa i Amerika, se nedan under Resor. Vid sidan om tjänsten har
han inom ämnet Etnologi föreläst om fonogramverksamhet och dialektkännedom (2 tim.). — Han har under året publicerat »Dagmar Holmkvist 1902-1973»
(nekrolog i SvLm 1973) samt »Dialekt- och folkmirmesarkivet i Uppsala. Årsberättelse 1971/72» (I: SvLm 1973).
BROBERG har varit föreståndare för språkliga avdelningen samt tjänstgjort
som arkivchefens ställföreträdare. Han har varit t. f. arkivchef under Hedbloms
utlandsresor (se ovan) och — enligt förordnande av DOVA — efter Hedbloms
avgång (1.5-30.6). Han har haft överinseende över expeditionen, låneverksamheten och förvaltningen av arkivets anslag och övriga medel, redovisning och
bokslut samt handlagt administrativa ärenden av skilda slag och svarat för
kontakten med statliga verk och myndigheter, bl. a. med Byggnadsstyrelsen i
fråga om utvidgade lokaler för arkivet. Han har deltagit i insamlingsverksamheten genom ortsmeddelare, bl. a. gällande hans frågelista »Förändringar i det
nutida samhället» och i landskapsundersökningarna (se under Närke och Värmland) och skött kontakten med studiecirklar i dialektkunskap och etnologi i
Värmland. Inom DOVA har han deltagit i utarbetandet av denna myndighets
långsiktsplan. — Av trycket har han utgivit »Språk- och kulturgränser i Värmland. En översikt och några synpunkter» (SvLm, B. 67, 1972).
BJÖRKLUND har varit ledare för Dalmå1sundersökningen och redaktör för
Dalmålsordboken, se ovan. — Vid sidan av tjänsten har han för sjunde året i
följd medverkat som ledare av Kungl. Gustav Adolfs Akademiens kulturprogram i Bonäs bygdegård i Mora i juni. Han har redigerat och utgivit en rapport
över där hållna föreläsningar i akademiens serie Hembygdsskildringar IX (häfte
7), Upps. 1973. Han har vidare författat en efterskrift till en ny upplaga av L.
Levander, »Fattigt folk och tiggare» (1933) samt förord till en planerad utgåva
av fotografen Karl Lärkas fotografier från Ovansiljans byar och fäbodar omkring år 1920.
NYMAN har varit föreståndare för Folkminnesavdelningen (specialuppdrag
1.2-30.6), se ovan. — Såsom arkivets representant har hon deltagit i Nordiska
Museets 100-årsjubileum och i den i samband därmed anordnade samekonferensen 19.11-20.11, varvid hon redogjorde för arkivets undersökningar av lapskt
språk och lapsk kultur. Hon deltog vidare i en diskussion på Nordiska Museet
28/5 rörande nordiskt kulturellt samarbete samt 16.6-21.6 i VI Congress of the
International Society for Folk-Narrative Research i Helsingfors för att där
diskutera dels registreringssystem och dels kartläggningsteknik. Vid sidan om
tjänsten har hon inom ämnet Etnologi vid Uppsala universitet hållit kurser och
föreläsningar (54 tim.). Hon har som lärarrepresentant tillhört styrelsen för
Etnologiska institutionen. — Av trycket har hon utgivit två recensioner i
Svenska Landsmål 1973 samt i stencil »Kulturgränser som etnologiskt problem»,
föredrag vid folklivsforskarkongress i Sölvesborg i aug. 1972.
Om WIDMARKS arbete inom skilda landskapsundersökningar se ovan.
EHN har åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag för militärtjänstgöring 17.96.10. Om hans verksamhet vid de språkliga landskapsundersökningarna samt
Folkminnesavdelningen, där han sedan början av februari svarat för föreståndarbefattningen, se ovan. Han har i stor omfattning handlett forskare och
studenter, särskilt inom Etnologi, i arkivets samlingar och arbetsmetoder och
givit instruktion beträffande seminarieuppsatser. — Vid sidan om tjänsten har
Ehn vid Uppsala universitet givit kurser inom Etnologi under höst- och vårterminerna (96 tim.) samt lett kurser i fält- och intervjuteknik. — Av trycket har
han utgivit G. Floderus, Beskrifning öfver Rasbo och Kihls församlingar. Ut9 —762508 Sv. Landsmål 1975
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drag med kommentarer (I: Oland. Ur en kommuns historia. 1973) samt Index
to Arv 1945-1971. Vol. 1-27. (I: Arv. Vol. 28, årg. 1972. 1973.)
Om VÄSTERLUNDS verksamhet vid expeditionen, landskapsundersökningarna
och Fonogramavdelningen se ovan. Såsom arkivets bibliotekarie har han svarat
för bokinköp, bytesverksamhet, katalogisering och bindning. Han har varit
arbetsledare för institutionens arkivarbetare. För årsberättelsen har han författat kapitlet Resor och för Svenska Landsmål 1973 har han redigerat avd.
»Insänd litteratur».
Om ORDÅUS' verksamhet se ovan under Fonogramavdelningen.
JOHANSSON har medverkat i skilda uppgifter inom språkliga avdelningen, se
ovan under landskapsundersökningarna. En avsevärd del av hennes arbetstid
har ägnats publiceringen av Laumålsordboken, se ovan under Gotland. Efter
Hedbloms avgång har hon haft det närmaste ansvaret för utgivningsarbetets
praktiska sidor.
Om ERIKSSONS arbete vid Upplandsundersökningen se ovan. Han var, så
länge hans vacklande hälsa medgav, redaktionssekreterare för Svenska Landsmål.
Tidskriftens årgång 1973 dedicerades till MANNE ERIKSSON SåSOM ett tack för
hans mångåriga och betydelsefulla insatser inom redaktionen, och den överlämnades till honom på hans födelsedag den 5 febr. 1974. Han avled strax efter
arbetsårets slut, den 10 juli.
Om GUSTAVSONS arbete se ovan under Gotland och Östergötland. Han har
övertagit Erikssons uppgift att besvara frågor från Svenska Akademiens ordboksredaktion rörande dialektord och har vidare arbetat på en kommentar till
P. A. Säves gotländska sägner.
Om TIBERGS arbete se ovan under Estland och Gammalsvenskby.
Om HASSELBRINKS arbete se ovan under lapska avdelningen.

IV. Resor och uppteckningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.)
Dalarna. BJÖRKLUND reste den 11.7-27.7 i Järna, Lima, Mora, Solleröns,
Transtrands, Våmhus och Älvdalens sur för uppteckningar och inspelningar av
dialekt. I Malung överlade han med fru Signe Matsson och med representanter
för Malungs kommun om övertagande av framlidne fil. lic. Niss Hj. Matssons
efterlämnade samlingar. På friluftsmuseet Rots Skans i Älvdalen genomgick han
dialektsamlingar efter framlidne ortsmeddelaren Evert Åhs. Den 27.2-28.2
besökte han ånyo Malung för att till arkivet hämta Niss Hj. Matssons ordregister
över Malungs-, Lima- och Transtrandsmål. ORDAUS gjorde den 25.6-26.6 1973
bandupptagningar av föreläsningar vid kulturdagarna i Bonäs bygdegård i Mora
och inspelade den 27.6-28.6 lokalt riksspråk i Älvdalen samt dialekter i Järna
sn. Under tiden 30.8-6.9 reste Ordeus för dialektinspelningar i Avesta samt i
Sundborns, Nås och Järna sur. I de två sistnämnda socknarna biträddes han av
lantmätaren E. E:soN JONTH. Herr I. NORMAN har fortsatt sina dialektuppteckningar i Säters sn, och herr E. DAHLGREN har samlat material till en ordsamling
från Hedemora sn.
Dalsland. Redaktör T. HErmER har under året fortsatt sitt uppteckningsarbete (se ovan under landskapsundersökningarna).
Gotland. Herr J. HJORTER har besvarat frågelistor och upptecknat folkminnen från Fide sn.
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Gästrikland. Fröken VIVI WENDIN har upptecknat folkliga traditioner och
besvarat frågelistor från Hedesunda och Valbo snr.
Hälsingland. HEDBLOM överlade den 20.4 med berörda parter i Bergsjö sn
angående arkivets tillvaratagande av framlidna ortsmeddelaren Signe Widholnis
efterlämnade samlingar. Dessa samlingar hämtades sedermera av Mix och
ORDAUS vid besök i Bergsjö den 29.5. Orddus har gjort bandupptagningar av
dialekter och folkminnen i skilda socknar i landskapet: den 7.9-9.9 och 9.1011.10 i Los sn tillsammans med herr H. JoNssoN, den 12.9-15.9 i Delsbo, Färila
och Ramsjö snr tillsammans med fil. kand. T. JANSSON, den 2.10-3.10 i Hassela
och Jättendals snr tillsammans med fru SIGNE HALL, den 8.10 i Bergsjö sn tillsammans med fru SIGNE WIDHOLM, den 12.10 i Söderala sn tillsammans med
herr II. MICKELSSON och slutligen den 30.5 i Hassela sn tillsammans med Ehn.
Fil. mag. ELSIE RONDARL har fortsatt sina tidigare orduppteckningar i Rengsjö
sn.
Jämtland. Dagarna 6.10-7.10 gjorde ORDAUS dialektinspelningar i Hallens
sn i samband med resor i Hälsingland. Herr S. TOTTEGÅRD har utarbetat en ordlista från Åre sn, och herr E. J. LINDBERG har fortsatt sina uppteckningar av
folkmål och traditioner från Ragunda sn.
Lappland. Rektor N. ERIKSSON har bedrivit fortsatta uppteckningar rörande nybyggarliv i Vilhelmina sn, och herr A. NussoN har upptecknat dialekt
och besvarat frågelistor från Fredrika sn.
Medelpad. ORDAUS gjorde den 4.10 bandupptagningar av dialekt i Alnö sn.
Norrbotten. Folkskollärare E. LUNDBERG har utökat sin omfattande ordsamling och fortsatt genomgången av arkivets frågelistor i Norrfjärdens sn.
Närke. ORDAUS och jOHANSSON reste den 15.8-17.8 med inspelningsbilen och
gjorde upptagningar av dialekt och folkminnen i Harderno och Edsbergs snr
samt i Örebro. I samband med en resa i Västmanland spelade Ord6us den 13.6 in
ett par sagesmän från Lillkyrka sn. Herr G. JAKOBSSON har gjort språkliga och
etnologiska uppteckningar, huvudsakligen från Ekers an.
Småland. Under tiden 6.8-10.8 gjorde ORDtUS tillsammans med docent H.
RONGE upptagningar av dialekt och traditioner i Gränna, Stengårdshults,
Valdshults och Visingsö snr. I Stengårdshult medverkade även vaktmästare G.
BERNHARDSSON från Jönköping. Den 25.2 besökte DIN och ORDAUS Eksjö för
tillvaratagande av framlidne lektor E. Abrahamsons samlingar. Förf. G. SKOGSMARK har fortsatt sina uppteckningar i Misterhults sn. Fil. stud. KERSTIN
ENGDAHL har i Adelövs sn gjort intervjuer för en tvåbetygsuppsats i etnologi
betitlad »Indelt soldat, en småländsk soldatfamilj i jämförande belysning».
Uppland. Den under år 1972 påbörjade djupundersökningen av dialekt och
traditioner i Väddö sn har fortsatts av ORDAUS tillsammans med EnN eller
JOHANSSON den 17.10-18.10, 28.1-29.1, 7.5-8.5, 15.5, 5.6-6.6 och 17.6. Ehn har
upptecknat folkminnen i Tierps sn. Herr A. ANDERSSON har fortsatt sin insamling av material rörande dansbanor i Uppsalatrakten på 1940-talet, bl. a. med
hjälp av från arkivet utsända specialfrågelistor. Fil. stud. INGEBORG EDSTRÖM
och fil. stud. J.-E. PETTERSSON har gjort uppteckningar rörande lantarbetare
vid Härjarö i Veckholms sn. Fröken SARAH OHLSSON har fortsatt sina uppteckningar av dialekt och folkminnen i Nora sn, och herr A. BJÖRKMAN har upptecknat folkminnen i Söderfors sn. Kantor N. ALINDER har samlat folkminnen från
Alunda, Stavby och Tierps snr. Herr J. WESTIN har gjort etnologiska uppteckningar från Möja sn, och herr E. TAPPER har fortsatt sina folkminnesuppteckningar från Åkerby m. fl. snr.
Värmland. BROBERG besökte den 17.8 Karlstad och Hammarö sn för över-
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läggningar i samarbetsfrågor med lärare vid universitetsfilialen i Karlstad samt
för genomgång av dialektmaterial och instruktioner av upptecknare. Herr S.
LARSSON har gjort fortsatta uppteckningar av folkmål och folklore i Gustav
Adolfs sn.
Västerbotten. Fil. kand. LENA MELLGREN har gjort uppteckningar och
samlat material rörande handel i Vännäs sn.
Västergötland. Folkskollärare G. T-TErAmAN har upptecknat dialekt och
besvarat frågelistor från Tiveds sn.
Västmanland. Under två resor med inspelningsbilen, den 2.7-5.7 och 11.613.6, har ORDÅIIS tillsammans med folkskollärare R. SVEDSKOG gjort upptagningar av dialekt och folkminnen i ett flertal socknar i Fellingsbro, Åkerbo och
Lindes och Ramsbergs härader samt i Arboga, Köping och Lindesberg. Svedskog
har i viss utsträckning även fortsatt sitt arbete på en ordsamling från Medåkers
sn.
Ångermanland. NYMAN gjorde den 4.12-7.12 ett besök hos prosten G.
BERGFORS i Sollefteå och genomgick för ev. tryckning hans ordspråkssamling
från Ytterlänniis. ORDÅIIS gjorde den 5.10 dialektinspelningar i Häggdångers sn..
Folkskollärare F. BERGVALL har upptecknat dialekt och traditioner i Edsele sn.
Herr E. GENBERG har besvarat frågelistor av i huvudsak språklig art för Anundsjö sn, och fru MÄRTA KIHLGREN har skrivit dialekttexter med etnologiskt innehåll från Eds sn.
Östergötland. För tillvaratagande av lektor F. Tyd(4)ns efterlämnade språkliga samlingar från Östergötland besökte ERN och ORDåUS Halmstad den 25.2.
Estlandssvenskarna . Om TIBERGS insamlingsverksamhet se ovan under
landskapsundersökningarna.
Svensk-Amerika. HEDBLOM reste 11.9-25.10 i staterna Illinois, Mirmesota
och Texas för komplettering av tidigare insamlat material. Särskild uppmärksamhet ägnades det bekanta samhället Bishop Hill, där ytterligare ca 35 nya
svensktalande i andra och tredje generationerna upptäcktes och inspelades.
Prof. C.-E. MIWE, Anchorage har enligt arkivets uppdrag fortsatt sina inspelningar av svenskt språk i Alaska.
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Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
Årsberättelse 1973/74
Av Sven Benson

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 instruktion (ändrad 1971 och 1973) 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 arkivchefen den
2 juli 1970.
I den till arkivet knutna rådgivande nämnden har förutom arkivchefen ingått
professorerna Nils-Arvid Bringeus, Bertil Ejder, Bertil Malmberg och Jerker
Rosfån. Nämnden har sammanträtt en gång under året.
För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under året har
följande belopp disponerats:
Förvaltningskostnader
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material

439 162 kr
81 776 kr

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

Personal och tjänstgöringsförhållanden
Arkivets fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr Sven Benson,
arkivehef (Fe 21), fil. dr Sten-Bertil Vide, arkivarie (Fe 12), fil. lic. Göran Hallberg, arkivarie (Fe 11), fru Eva Nordin, arkivassistent (Fe 3), fru Amy Ruborn,
kontorist (Fe 1, bef.-gång) och fröken Britt-Marie Lundin, kontorist (Te 8, bef.gång). (Lönegrader vid arbetsårets utgång.)
BENSON har lett och övervakat arkivets arbete och drivit insamlingen av
dialektmaterial från de östra delarna av arkivets område. Han har fortsatt
undersökningen av ortnamnen i Harjagers härad och av de blekingska dialekterna.
För uppteckning och fotografering samt överläggningar med medarbetare har
Benson under året besökt följande orter: Tottarp den 6 juli, Simrishamn och
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Skillinge den 24 juli, Bjärnum den 1 aug., Tottarp och Burlöv den 23 aug., Varberg den 5 sept. och 6 nov., Valla (Tjörn) den 6-7 sept. och Hässleholm den
15 aug. samt 6 juni. För upptecknings- och fotograferingsarbetet redogöres närmare i en artikel i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1974. Benson var
närvarande vid sammanträden med styrelsen för DOVA den 18 sept., den 21
nov., den 11 jan., den 24 april och den 14 juni. För deposition av mikrofilmer
besökte han riksarkivet den 12 okt. och 14 mars. Han deltog tillsammans med
arkivchef Jonsson, förste arkivarie Broberg och arkivarie Rostvik i sammanträden rörande DOVA:s långsiktsplan den 12 okt. och den 10 jan.; arbetsgruppens
förslag till långsiktsplan slutjusterades per capsulam, renskrevs vid DAL och
ingavs till DOVA:s styrelse den 4 mars. Benson deltog i Nordiska namndatakommitténs sammanträden i Göteborg den 7-8 nov. och 11-12 febr, samt hade
tillsammans med arkivarie Hallberg informella överläggningar rörande namndataproblem med representanter för Köpenhamns universitets Institut for
navneforskning den 14 dec. i Köpenhamn; en redogörelse för sina kontakter med
problemen rörande ortnamn och ADB framlägger han i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1974. Som ledamot av den svenska kommittén för Atlas
Linguaruin Europe deltog han i sammankomst i Uppsala den 15 mars; han deltog därjämte i en namnkonferens i Uppsala den 27-28 april. Benson har vidare
avgivit yttrande till kammarrätten i Göteborg i ett dopnamnsärende och till
ortnamnsarkivet i Uppsala i fastighetsbeteckningsfrågan.
Utom tjänsten har Benson hållit en gästföreläsning vid Umeå universitet den
17 sept. och en gästföreläsning vid Göteborgs universitet den 30 maj samt hållit
6 föreläsningar vid en av UKÄ anordnad sommarkurs på D2-nivå i Vittsjö.
Benson har under året publicerat Dialektkartan och språkutvecklingen (SOÅ
1973) och Litteraturkrönika 1972 (ANF 88, tillsammans med prof. B. Ejder och
docent B. Pamp). Han har därjämte redigerat årshäfte 1973 av Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift (SOÅ) och på uppdrag av redaktionen för Arkiv för
nordisk filologi ombesörjt utgivandet av ANF 88.
Benson utnämndes den 7 juni till professor i nordiska språk vid universitetet i
Göteborg fr. o. m. den 1 juli 1974. Han lämnade därigenom arkivehefstjänsten
med arbetsårets utgång.
VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från de västra delarna av insamlingsområdet, handhaft bibliotek och fonogramavdelning samt avlyssnat och
kopierat inspelningar som ställts till förfogande av olika personer. Han har
vidare redigerat arbetsband för utskrivning av fonogramtexter och granskat
dessa texter liksom excerpter ur kvartosamlingar och utskrifter av äldre primäruppteckningar samt instruerat medarbetare. Han har också påbörjat granskningen av Gösta Sjöstedts manuskript till Ordbok över folkmålen i Västra
Göinge härad samt utfört vissa excerperings- och registreringsarbeten.
För inspelning av dialekt besökte han Veberöd den 9 juli, Genarp den 11 juli,
Oderljunga och Perstorp den 16 juli, Ottarp den 18 juli, Huaröd och Tollarp den
26 juli samt Brunnby och Höganäs den 31 juli. För fotografering och uppteckning, främst i sockenmuseer, besökte han Tottarp den 6 juli, Perstorp den 8 aug.,
Hallaryd, Markaryd, Angelstad, Ryssby, Skatelöv och Stenbrohult den 27-31
aug., Falsterbo den 25 maj och Osby den 27 maj samt ()ved och Hörby den 28
maj. Den 9 okt. deltog han i en av Kronobergs läns hembygdsförbund anordnad
konferens för granskning av föreslagna traktnamn i västra delen av Kronobergs
län. Under olika perioder har han tjänstgjort som t. f. arkivchef under sammanlagt 56 dagar. Utom tjänsten har han haft 3 timmars lektorsundervisning för
studerande i etnologi.
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Vide har under året publicerat Dialekten i Loshult (i En bok om Loshult,
Hässleholm 1973) samt Namn, benämning, egenskap (i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1973).
HALLBERG har lett insamlingen av skånskt dialekt- och ortnamnsmaterial,
excerperat skånska ortnamns- och dialektkällor, ordnat samlingen av icke identifierade ortnamnsformer, bearbetat stickord på delar av ortnamnssamlingarna,
utsänt frågelistor och granskat inkomna svar på dessa, redigerat arbetsband för
utskrivning av fonogramtexter och granskat texterna, avlyssnat och kopierat
inspelningar som ställts till förfogande av enskilda personer, granskat och ordnat
arkivets kartsamling, bl. a. nyutgivna blad av den ekonomiska och den topografiska kartan, granskat kartmanuskript från rikets allmänna kartverk samt förberett arkivchefens yttranden i namnfrågor. Hallberg har vidare utarbetat
manuskript till Skånes ortnamn A: 11, Bebyggelsenamnen i Ljunits härad. I
samband med detta arbete besökte han lantmäterikontoret i Malmö den 21 aug.,
18 sept. och 12 juni. För inspelning av dialekt besökte Hallberg olika orter i Sydskåne den 12 och 17 juli, 9 aug., 20-21 sept. och 4-5 okt. För uppteckning av
ortnamn besökte han olika orter i Ljunits härad den 12 och 17 juli, 7 aug., 9 sept.
och 14-17 maj. För fotografering och uppteckning i samband därmed besökte
han Tottarp den 6 juli, Tomelilla den 10 och 17 juli samt 20 sept., St. Herrestad
den 20-21 och 27 sept., Ystad och Sövestad den 4-5 och 11 okt. och slutligen
Falkenberg och Harplinge den 1-4 nov. Hallberg har tillsammans med arkivchefen gjort försök avseende förberedelser för databehandling av arkivets ortnamnssamlingar och i samband därmed den 14 dec. besökt Institut for navneforskning (INF) i Köpenhamn. Utom tjänsten har han såsom stipendiat besökt
INF och det danska riksarkivet i Köpenhamn den 23-24 juli och företagit arkivstudier och ortnamnsuppteckning på Färöarna den 25 juli-4 aug. i samband med
arbetet på ett manuskript om ortnamnen på ön Nölsoy. Hallberg har vidare utom
tjänsten deltagit i informationsmöte på landsarkivet i Lund om projektet demografisk databas den 24 jan. och vid institutionen för nordiska språk hållit ett
seminarium den 6 febr. kring databasen och namnforskningen. Han har även
medverkat vid sammankomster med lundaavdelningen av det nordiska öde.
gårdsprojektet, bl. a. vid ett danskt-svenskt symposium den 6-7 maj i Lund.
Under 9 dagar har Hallberg vikarierat på arkivchefstjänsten.
Hallberg har under året publicerat Hallands ortnamn. Något om insamling —
bearbetning — publicering (Varbergs museums årsskrift 1973) samt Färöarnas
ortnamn (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. D. Meddelanden. Nr 5.
Lund 1973).
Utom tjänsten har han även hållit en föreläsning och visat arkivet vid en av
UKÄ anordnad kurs för norska och danska studenter samt besvarat ortnamnsfrågor i dagspress.
Benson, 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 påbörjat ett ordregister i seddsformat
till den nyupplagda fotosamlingen och renskrivit manuskript och brev på
svenska, tyska och engelska.
BRITT-MARIE LUNDIN har renskrivit brev och manuskript, biträtt arkivassistenten i expeditionsarbetet, fortsatt sakregistret till fonogrammen och deltagit i orclnandet av filmade seddssamlingar. Under 32 dagar har hon vikarierat
på arkivassistenttjänsten.
AMY RUBORN, som under hela året åtnjutit partiell tjänstledighet med tjänst-
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göringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och ordnat samlingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slags excerperingsarbeten.
Tillfälliga medarbetare. Skriftställare Helge Andersson har excerperat
ortnamn ur mikrofilmer av danska länsräkenskaper från tiden före 1658. Fru
Brita Vide har excerperat dialektord ur arkivets samlingar i kvartoformat.
Fil. mag. Mona Blomgärd och fil. stud. Claes Ringdahl har skrivit ut fonogram.
Fil. mag. Eva Smedberg och fil. mag. Solveig Andersson har accederat bandinspelningar; Solveig Andersson har därjämte skrivit ut fonogram och ordnat
sedåssamlingar. Fil. mag. Anne-Marie Larsson har accederat bandinspelningar
och liksom fil. stud. Kristina Arvidsson skrivit ut fonogram. Därjämte har
Anne-Marie Larsson och Kristina Arvidsson samt fil. mag. Harriet Nilsson excerperat ortnamn ur beskrivningen till ekonomiska kartan.

3.

Samlingarnas tillväxt

Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande material:
498 bl. 4:o (Bl. 7, Hall. 233, Sk. 44, Sm. 208, Öl. 6), 51 454 bl. 16:o (Bl. 5, Hall.
8 841, Sk. 30 001, Sm. 12 606, Öl. 1), 1 872 bl. A4, 1 374 bl. fol. Av detta material
utgöres 20 014 bl. 16:o av ortnamnsexcerpter ur äldre källor samt 654 bl. 16:o av
dialektala ortnamnsformer (Bl. 1, Hall. 67, Sk. 425, Sm. 161). 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:o, 20 h. i växlande format, 6 377 bl. fol., 101 571 bl. 4:o,
4 901 bl. 8:0, 40 bl. 12:o, ca 3 725 550 bl. 16:o, 42 418 bl. A4 och 186 bl. i växlande
format. Beträffande uppteckningar och utskrifter se vidare nedan under 5.
Fonogramavdelningen har under året utökats med 137 band motsvarande
ca 287 timmars speltid. Av dessa utgör 105 st. (15 st. har tillkommit under året),
motsvarande ca 248 speltimmar, de bandinspelningar arkivet fått av bonden
Arvid Anderssons sterbhus, vilka härmed slutkatalogiserats. (Jfr årsredogörelserna 1971-1972 och 1972-1973.) Bandantalet är nu 871. Antalet grammofonskivor är oförändrat 4 334 original och 1 050 kopior.
Inspelningar har gjorts av Hallberg i Balkåkra, Skårby, Snårestad, Sövde och
Sövestad, Sk., och av Vide i Brunnby, Genarp, Huaröd, Höganäs, Oderljunga,
Ottarp, Perstorp, Veberöd, V. Vram och Örkened, Sk. Vidare har inspelningar
ställts till förfogande för kopiering av docent Verner Ekenvall, Göteborg, från
Tjörn, Bohuslän, av fil. kand. Tage Gajbert, Lund, från Vissefjärda, Sm., av fru
Wanda Hansson, Bjärred, från Bolshög, Ö. Hoby, Vallby, Sk., av fil. lie. Torsten
Karlson, Hässleholm, från Brönnestad, Hässleholm, N. Mellby, N. Sandby, Sk.,
av kamrer Bertil Nord, Bredaryd, från Bredaryd, Sm., av yrkesvalslärare Sven
Pålsson., Perstorp, från Oderljunga, Perstorp, Sk., och av adjunkt Inger QuidingAndersson, Ystad, från Herrestads och Färs hder, Sk., samt av Ås hembygdsförening, Västboås, från Kållerstad, Ås, Sm. De under året katalogiserade inspelningarna ur gåvan från Arvid Anderssons sterbhus är från Abild, Gunnarp,
Halmstad, Hishult, Veinge, Hld., Algutsboda, Almesåkra, Anderstorp, Angel.
stad, Angerdshestra, Annerstad, Aringså,s, Asa, Askeryd, Bankeryd, Barkeryd,
Berg, Berga, Bolmsö, Bondstorp, Bosebo, Bottnaryd, Bredaryd, Bringetofta,
Burseryd, Byarum, Båraryd, Bälaryd, Dannäs, Dörarp, Forserum, Forsheda,
Fryele, Färgaryd, Gnosjö, Gryteryd, Gränna, Gullabo, Gällaryd, Göteryd,
Hamneda, N. FIestra, S. FIestra, Hjorted, Hjälmseryd, Hjärtlanda, Hultsjö,
Hylletofta, Hånger, Jälluntofta, Järsnäs, Järstorp, Jönköping, Korsberga,
Kulltorp, Kållerstad, Källeryd, Kärda, Kävsjö, Lekeryd, Lidhult, Ljungby,
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Lommaryd, Långaryd, Malmbäck, Mistelås, Moheda, Mulseryd, Myresjö,
Månsarp, Nydala, Näsby, Nävelsjö, Odensjö, Ramkvilla, Reftele, Rogberga,
Rydaholm, Ryssby (i Kron. 1.), Sandseryd, N. Sandsjö, Sandvik, Skepperstad,
Slätthög, S. Solberga, Stenberga, Stengårdshult, Stockaryd, Svarttorp, Svenarum, Tannäker, Tofteryd, Tolg, Torpa, Torskinge, Tutaryd, Tånnö, N. Unnaryd,
S. Unnaryd, Valdshult, Vallsjö, Vetlanda, S. Vi, Villstad, Virserum, Visingsö,
Vittaryd, Vrigstad, Vrå, Våthult, Vå,xtorp, Värnamo, Åker, Ås, Åseda, Åsenhöga, Ödestugu, Ökna, Öreryd, Sm., och Kalv, Mossebo, Vg.
Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels genom
gåvor från följande: fru Annie Andersson, Västervik, arkivchef Sven Benson,
Lund, ingenjör Harry Bergenblad, Huskvarna, förste arkivarie Herbert Gustavson, Uppsala, red. Jules Ingelow, Vetlanda, f. arkivarie Ingemar Ingers, Lund,
docent Sven-Bertil Jansson, Umeå, professor Valter Jansson, Uppsala, avd.dir.
Sven-Eric Lindqvist, Stockholm, rektor Alvar Neander, Lund, docent Sven
Nordengren, Lund, lantbr. Sigurd Svensson, Farstorp, professor dr John
Kousgård Sorensen, Köpenhamn, fil. dr John Tuneld, Lund, och arkivarie StenBertil Vide, Dalby, samt Institutionen för finska språket vid Helsingfors universitet och Samfundet för hembygdsvård.
Mi kr of ilm av delni ngen har icke undergått någon förändring under året.
Arkivets originalfilmer av dialektsamlingar och ortnamn har deponerats i
bergrum i riksarkivet, medan kopior förvaras inom DAL.
Fotoavdelningen. Under året har en ny avdelning, benämnd fotoavdelningen, tillkommit. Denna omfattar album med fotokopior (huvudsakligen
9 x 13 cm) jämte till varje kort hörande uppgifter, främst rörande de fotograferade föremålens dialektala benämningar. Fotoavdelningen omfattade vid årets
utgång 1 322 kort.

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning
Inkommande material har granskats av Benson, Vide eller Hallberg. Allt till
arkivet inkommet handskrifts- och fonogrammaterial var accederat vid årets
utgång.
Skånska ortnamn har excerperats ur mikrofilmer av danska räkenskaper från
tiden före 1658. Dialektord har excerperats ur kvartosamlingarna. Ett stort
antal fonogram har skrivits ut på A4. Sakregistret över fonogrammen har fortsatts. Alfabetiskt ordregister till fotosamlingen har påbörjats.
Lektor Gösta Sjöstedt har lämnat in det handskrivna manuskriptet till sitt
arbete Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad till arkivet för rensluivning.
Arkivassistent Nordin har renskrivit arbetet på maskin och arkivarie Vide
granskar och reviderar arbetet. Ordboken skall ingå i den planerade serien
Skrifter utgivna av dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.
Beträffande skrifter som under året utgivits av arkivets tjänstemän, hänvisas
till mom. 2.
I nära anslutning till arkivets arbete har Sydsvenska ortnamnssällskapets
årsskrift 1973 utgivits av arkivchefen.
Följande arbeten pågick vid årets slut: SVEN BENSON, Blekingska dialektstudier 2, Blekingsk ordbok, Bebyggelsenamnen i Harjagers härad; BERTIL
EJDER, Ortnamn på -ryd; GÖRAN HALLBERG, Bebyggelsenamnen i Ljunits
härad; INGEMAR INGERS, Skånska drag i texten i Lunds stifts landebok, Skolslang och akademisk slang i Lund; Sno ISAKSSON, Bebyggelsenamnen. i Onsjö
9t —762508 Sv. Landsmål 1975
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GÖSTA SJÖSTEDT, Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad; STENBERTIL VIDE, A. J. Krögers dialekttexter; ANNE-MARIE WIESELGREN, Bebyg-

härad;

gelsenamnen i Villands härad.
Antalet besök har under året uppgått till 1 209.

5.

Uppteckningsarbetet 1973174

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

1 bl. 16:0, 7 bl. 4:o och 4 bl. A4 upptecknade av Thure Andersson, Manfred
Magnusson, Adolf Olsson, Thure Pettersson, Claes Ringdahl och Ellen Svanström.
Halland

25 bl. 16:0, 233 bl. 4:o och 13 bl. A4 upptecknade av Alma Eriksson, Göran
Hallberg, Bror Jansson, Alarik Johansson, Anna Johansson, Ivar Johansson,
Judith Johansson, Olga Johansson, Albert Karlsson, Herman Lundsgårdh,
Bertha Nilsson, Karl Olsson, Märta Pihl och Ester Tronarp.
Skåne

9 303 bl. 16:o, 42 bl. 4:o och 1 401 bl. A4 upptecknade av Sven Ahlberg,
Anders Hugo Andersson, Greta Andersson, Helge Andersson, Solveig Andersson,
Kristina Arvidsson, Mona Blomgård, Vigo Edvardsson, Sven Eskilsson, Göran
Hallberg, Ture Hansson, Gösta Henriksson, Ingemar Ingers, Algot Jensen, Nils
Johnsson, Karl Jönsson, Erik Wilhelm Karlsson, Ida Lindgren, Gunnel Månsson, Gerhard Möller, Herbert Möllerström, Josef Nilsson, Sigvard Nilsson,
Johannes Olsson, Gunnar Persson, Karin Peto, Arthur Pålsson, Claes Ringdahl,
Gösta Sjöstedt, Artur Strid, C. 0. Svenson, Alarik Svensson, Björn Svensson,
Sigurd Svensson, Bo Swensson, Sten-Bertil Vide, Lena Widell, Albin Wulff och
Gunnar Åkesson.
Småland

1 989 bl. 16:0, 208 bl. 4:o och 213 bl. A4 upptecknade av Sven Adolfsson,
Emil Algotsson, Erik H. Anderek, Alvin Andersson, Erik Andersson, Gustav
Andersson, Olga Andersson, Ture Andersson, Gustav Arvidsson, Edvin Bengtsson, Einar Bjälkefur, Sven Blomön, Mona Blomgård, Tage Emrieson, Sven
Fagerlund, Eric Gustafsson, Ellen Gustavsson, Oscar Hagman, Birger Hörberg,
Ingemar Ingers, Josef Janson, Edit Johansson, Edvin Johansson, Filip Johansson, Ingeborg Johansson, Per Johansson, Torsten Jonsson, Axel Karlsson,
Edvin Karlsson, Johan Karlsson, Karl-Gustav Karlsson, Selma Karlsson, Tor
Krantz, Alwar Ljung, Eric Lönnerholm, Bo Magnusson, Bror Mårtensson, Edit
Nilsson, Ragnar Nilsson, Erik Nygren, Alf Persson, Per Persson, Karl Salomonsson, David Sandqvist, Lilly Sehön, Klas Svensson, Bror Thunberg, StenBertil Vide och Inga Öggemar.
Västergötland

2 bl. A4 upptecknade av Erik Andersson och Gunnar Andersson.
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Öland

1 bl. 16:o, 6 bl. 4:o och 1 bl. A4 upptecknade av Arne Meddn och Nils Torsund.
Östergötland

126 bl. A4 upptecknade av Ivar Franzén.

Report
from the Lund Institute for Dialect and Place-Name Research on its activities
during the year 1973/74. By SVEN BENSON.

Institutet för ortnamns- och dialektforskning
vid Göteborgs universitet
Årsberättelse för 1973/74
Av Verner Ekenvall

1. Organisation, ekonomi och förvaltning
Institutet har varit anslutet till Institutionen för nordiska språk, vars chef, professorn i nordiska språk, tillika varit chef för institutet.
Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under respektive titlar för Göteborgs universitet.

Personal och tjänstgöringsförhållanden
Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr Verner Ekenvall, tillika
universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet har motsvarat universitetslektorstjänst. Institutets personal har i övrigt bestått av
fil, dr h. e. David Palm, som uppehållit amanuenstjänsten mot arvode, samt av
en kansliskrivare med halvtidstjänstgöring, till den 1.10.1973 i Ae 14: 15, därefter i Ae 14: 16. Sistnämnda tjänst har under budgetåret uppehållits av fru
Maj-Britt Abramson. Arvoderade medarbetare har varit fil, dr h. c. Erik
Larsson, rektor Rudolf Löfgren samt fru Iris Palm. Fröken Yvonne Kjölstad
och fru Elna Thorsson har varit anställda som arkivarbetare på halvtid, den
sistnämnda till den 19.10.1973, båda avlönade av Arbetsmarknadsstyrelsen.
Ell.EbTVALL har under året lett och övervakat institutets arbete. Han har insamlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn, bl. a. bandinspelningar från
Klövedals socken, speltid 3 timmar. Han har granskat, kontrollerat och i viss
utsträckning bearbetat manuskriptet till OGB, del 6: 2, Inlands Nordre härad,
naturnamnen, granskat manuskriptet till OGB, del 12: 2, Lane härad, västra
delen, och i samband därmed diskuterat tolkningar och formuleringar med författaren. Ekenvall har därjämte besvarat skrivelser angående s. k. kollisionsnamn, remisser angående fastställande av ortnamn och traktnamn samt granskat ortnamn för vissa blad till ekonomiska kartan. Tillsammans med arkivchefen S. Benson, Lund, besökte Ekenvall Tjörns museum i Valla socken den
7-8.9.1973, varvid 105 föremål fotograferades och deras folkliga benämningar
antecknades. För studium av äldre arkivalier rörande Bohuslän i danska riksarkivet besökte Ekenvall Köpenhamn den 18-21.2.1974. Han deltog den 25.4
och 14.6.1974 i sammanträden med styrelsen för Dialekt- och ortnamnsarkiven
samt Svenskt visarkiv (DOVA). Den 27-28.4.1974 deltog han i ett av NORNA
anordnat symposium i Uppsala. Den 29.5.1974 företog han en exkursion med
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studenter till norra Bohuslän, varvid han föreläste om Tanums-stenen, nordbohuslänska ortnamn och dialekter samt visade hällristningarna vid Vitlycke och
på Aspeberget, Greby gravfält samt gravdösen vid Valla kyrka. Den 7.6.1974
besöktes institutet av en grupp norska studenter, som orienterades om svenska
dialekter i allmänhet och bohuslänska isynnerhet. Ekenvall föreläste om bohuslänska ortnamn i Tanumshede den 20.10.1973 och på Tyfts folkhögskola på
Tjörn den 25.5.1974.
PALM har jämte Abramson fortsatt korrekturläsningen av renskrivrta avsnitt
av OGB, del 6: 2, deltagit i granskningen och kontrollen av manuskriptet till
samma del. Han har jämte I. Palm korrekturläst renskrivna delar av OGB, del
12: 2. Han har handlett besökande forskare, orienterat studerande från institutionen för etnologi rörande arkivets historia, arbetsuppgifter, arkivalier och
publikationer. Han har självständigt eller i samråd med Ekenvall besvarat förfrågningar från institutioner, speciellt Svenska akademiens ordboksredaktion,
samt enskilda forskare. Han har genomgått inkommande material samt handhaft vissa expeditionsgöromål. Se även mom. 4.
ABRAMSON har renskrivit avd. VI—X av OGB, del 6: 2 samt register och litteraturförteckning för del 6: 1-2. Jämte Palm har hon korrekturläst renskrivningarna samt påbörjat slutgiltig renskrivning av OGB, del 12: 2 samt tillsammans med Kjölstad korrekturläst vissa ortnamnsexcerpter. Hon har skött redovisningen till Göteborgs universitet av institutets inkomster och utgifter. Hon
har utfört övriga förekommande maskinskrivningsarbeten samt fört institutets
kataloger och register. Företog en tjänsteresa till Lund den 4-5.6.1974.
LARSSON har fortsatt arbetet med den bohuslänska ordboken; jfr mom. 4.
Han har tillsammans med Palm granskat inkommande uppteckningar och biträtt Löfgren vid transkriberingen av grammofonskivor.
LÖFGREN har dels katalogiserat institutets dialektljudband, dels fortsatt
transkriberingen av dialektinspelningarna. Årets transkriptioner omfattar
c. 90 s. A4 fördelade på Kville, Tanums, Vätte och Tjörns härader.
I. PALM har fortsatt excerperingen av nordisk ortnamnslitteratur samt renskrivit OGB, del 12: 2, naturnamnen, avd. VIII—X.
KJÖLSTAD har fortsatt renskrivningen av institutets ordregister över de
bohuslänska dialekterna, excerperat nordisk ortnamnslitteratur samt deltagit i
katalogiserings- och registreringsarbetet.
THORSSON har varit sjuldedig 1.7-18.10.1973; jfr mom. 2 ovan.

3. Institutets arkiv och bibliotek
Institutets samlingar av ortnamn och dialekter har utökats med följande:
RUTGERSSON, G.: Dialektuppteckningar från Valla sn, Tjörn. 16 sedeslappar.
OrssoN, K. G.: Svar på Dialekt- och folkrninnesarkivets i Uppsala specialfrågelista rörande tilltalsordet Ni. 4 s. A4.
LARSSON, E.: Svar på samma. 1 s. A4.
Följande manuskript har erhållits som gåva:
CARLSSON, H.: Grund i Kosters omgivning. En namnöversikt. Trebetygsuppsats i nordiska språk vid Göteborgs universitet h.t. 1973. 62 s. A4.
GYLLENBERG, M.—HANSSON, S.: Namnskicket i Gustavi Domkyrko församling
i Göteborg 1765-1875. Uppsats för D 2-seminariet i nordiska språk vid Göteborgs universitet h.t. 1973. 52s. A4, bil. 1 5 s. A4, bil. 2 17 s. A4, bil. 3 4s. A4.
JOHANSSON, S.: Ortnamnen i området vid Gullholmen och Härmanö. Uppsats
10 — 762805 Sv. Landsmål 1975
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för 3-betygsseminariet i nordiska språk vid Göteborgs universitet v.t. 1972.
39 s. A4 jämte karta.
Följande xerox-kopior har förvärvats:
Från Landsarkivet i Göteborg:
Jordebok för Bohuslän 1 5 7 3. 1. socknarna Bro, Brastad, Lyse, Lur,
Tanunn. 45 s. folio; 2. socknarna Stenkyrka, Valla. 20 s. folio.
Från Rigsarkivet i Köpenhamn:
Länsräkenskaper för Bohuslän 1602, 1603-04. 42 s. folio.
Länsräkenskaper för Bohuslän 1618-19, Tjörns härad. 5 s. folio.
Jordebok för Bohuslän 1 6 0 1, huvudsakligen socknarna i norra Bohuslän.
146 s. folio.
Jordebok för Bohuslän 1 6 2 2, Stångenäs, Tunge, Lans, Tjörns och delvis
Orusts östra härader. 82 s. folio.
Mantalsregister 1621 för Tjörns, Orusts östra och västra härader, Söndervikens fögderi, delar av Norrvikens fögderi.
Mantalsregister 1623 för Lans och Stångenäs härader.
Mantalsregister 1 624 för Lans, Tjörns, Stångenäs, Sotenäs och Tunge
härader; de tre mantalsregistren tillsammans 77 s. folio.
Klippsamlingen rörande Göteborgs och Bohus län har tillförts 8 klipp.
Trycksamlingen har ökats med 146 nummer.

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan
Manuskriptet till OGB 6: 2, naturnamnen i Inlands Nordre härad (A. Janzen),
föreligger i tryckfärdigt manuskript, och tryckningen har kostnadsberäknats.
Manuskriptet till OGB 7, Tjörns härad, bearbetas (V. Ekenvall). Av manuskriptet till OGB 12: 2, Lane härad, västra delen (D. Palm), har ren.skrivet manuskript
av naturnamnsavdelningarna VIII—X inlämnats för granskning; hela manuskriptet har granskats och utskriften av tryckmanuskript påbörjats. Bearbetningen av materialet för OGB 15, Tunge härad (G. Drougge), och förarbeten till
OGB 13, Stångenäs härad (R. Wadström), pågår. Av den bohuslänska ordboken
(E. Larsson) är partiet A—Hj färdigställt, partiet Ho—Hö är under arbete. Om
transkribering av institutets grammofonskivor samt excerpering av ortnamnslitteratur se mom. 2 ovan.
Den 1.7.1974 anslöts institutet till styrelsen för DOVA med namnet Dialektoch ortnamnsarkivet i Göteborg.

Report
from the Institute for Place-Name and Dialect Research at the University of
Gothenburg on its activities during the year 1973/74. By VERNER EKENVALL.

Institutet för folklore i Göteborg
Årsberättelse för budgetåret 1973/74
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 425 till ca 242 175
blad. Insamlingsarbetet har bedrivits huvudsakligen i Bohuslän och Västergötland.
103 volymer, smärre skrifter och särtryck oräknade, har tillförts institutets
bibliotek. Katalogiseringen av bokbeståndet ombesörjs av institutionstjänsten
vid universitetet.
Den interna verksamheten har till större delen bestått i service till forskare
och studerande, en arbetsuppgift som till sin omfattning har mångdubblats,
sedan undervisning i folklivsforskning (etnologi) år 1969 inrättades vid universitetet, och som alltjämt växer utan att någon ökning av institutets personal har
skett. Denna alltmer tyngande arbetsbörda har till verkan haft att andra angelägna uppgifter måst eftersättas. I övrigt har arbetet varit inriktat på iordningställandet av nödvändiga register samt en systematisk katalog över manuskriptsamlingarna. Excerperingen av dialektord och ortnamn ur dessa har i viss mån
fortsatt.
Ur manuskriptsamlingarna har utlånats ca 3 800 nummer, varav 2 700 för
användning inom institutet och 1 100 till institutioner på andra orter. Ett avsevärt antal lån har lämnats ur institutets bibliotek.
Vid institutet har två av arbetsmarknadsstyrelsen avlönade personer varit
anställda. Timavlönad arbetskraft har anlitats i mindre utsträckning.
Prefekt för institutet är prof. Per Gustaf Hamberg. Chef är fil. dr Julius Ej destam.

Report
from the Institute of Folklore at the University of Gothenburg on its activities
during the year 1973/74. By Jumus EJDESTAM.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå
Årsberättelse 1973/74
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 densamma fastställda den 27 maj 1971, 16 november 1972 och 25 januari 1973.
I den till arkivet knutna rådgivande nämnden har förutom arkivchef en 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 arkivarien.
För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet har under året
disponerats:
247 000 kr
Förvaltningskostnader
49 000 kr
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material
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 Gunnar Pellijeff,
arkivchef (Be 6, t. o. m. den 30 sept.), doc., fil. dr Sven Söderström, arkivchef
(Be 6/Fe 21, fr. o. m. den 1 nov.), fil. kand. Gunnel Westerström, arkivarie
(Ae 24/Fe 11) och fru Elsa öhman, kontorist (Ae 13/Fe 1) med halvtidstjänstgöring.
Som tillfälliga medarbetare har arkivet anställt fil. kand. Tone Dahlstedt,
fil. kand. Anders Löfroth, fil. mag. Bernhard Nilsson, fil. kand. Hjördis Oldfeldt
och fil. mag. Raija Riitakangas.
WESTERSTRÖM har varit förordnad att uppehålla arkivchefstjänsten den 13-27
aug., 19-24 sept., 1 okt.-14 nov., 10, 27-28 dec., 22 febr. och 27-31 maj. Hon har
varit tjänstledig med B-avdrag för enskilda angelägenheter den 7-8, 12-15 mars,
1-4 apr. och med C-avdrag för enskilda angelägenheter 5-10, 18-19 apr.
PELLIJEFF har planlagt och lett arkivets arbete till sin avgång med uppnådd
pensionsålder den 30 sept. Han har handlagt löpande ärenden, svarat för an-
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skaffning av behövlig utrustning samt utarbetat årsberättelse för 1972/73. Han
besökte 25-28 juli Malå för ortnamnsuppteckningar, 28 aug. OAU för konferens
om fotokopiering av samlingar m. m. och 20 sept. Skellefteå för diskussion av
Studieförbundet Vuxenskolans kurs i dialektkunskap. Han deltog i DOVA.
styrelsens sammanträde i Umeå 18 sept. Av trycket har han utgivit Finska ortnamn (Malung — en sockens historia, del 2 s. 336-345), Bottnisk bebyggelse i
belysning av ortnamnen (OUÅ 1973 s. 47-56) samt medverkat i Erik Nordbergs
utgåva av Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken
(Kungl. Skytteanska samfundets handlingar No. 11,1973).
Pellijeff har sedan arkivets omorganisation 1 juli 1971 lett dess arbete. Redan
innan Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland ombildades till
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå hade han tillfört arkivet värdefulla ortnamnsuppteckningar. Hans långa erfarenhet av arbete vid dialekt- och ortnamnsarkiv har varit en ovärderlig tillgång för det unga arkivet. Hans omfattande
kunskaper i de dialekter som lämnar material till arkivet — finska, samiska och
svenska — har varit en annan förutsättning för hans framgångsrika uppbyggande av arkivet.
DAUM tackar sin förste chef, Gunnar Pellijeff, för hans arbete och önskar
honom många år av fortsatt vetenskaplig verksamhet.
SÖDERSTRÖM har sedan den 14 nov. i samråd med arkivarien planerat arkivets
arbete. Han har haft daglig mottagning och handlagt ärenden rörande personal,
ekonomi och arbetsprojekt. Han har haft överinseende över excerperings- och
uppordningsarbetet, besvarat skrivelser och brev, till OAU avgivit yttranden i
namnregleringsärenden och om fastighetsbeteckningsreforinen samt varit
adjungerad i arbetsgruppen för DOVA:s långsiktsutredning.
Han har utarbetat skriftliga anvisningar för upptecknare, instruerat upptecknare, granskat inkomna samlingar och orienterat besökande grupper om arkivet
och dess verksamhet.
Som ledamot av den svenska kommittån. för Europeisk språkatlas deltog han
i en sammankomst i Uppsala 15 mars och dessutom i ett symposium i namnforskning i Uppsala 27-28 april. För insamling, inspelning och fotografering
besökte han Skellefteå, Luleå och Haparanda (7-8 juli) samt Pengsjö i Vännäs
(19 juni). Han har varit närvarande vid sammanträden med DOVA-styrelsen
21 nov., 11 jan., 25 apr. och 14 juni.
Utom tjänsten har Söderström givit kurser i dialektologi och språkhistoria
inom ämnet Svenska.
WESTERSTRÖM har handhaft inspelningsverksamheten, katalogiserat band,
fört bandjournaler och andra register, besvarat brev- och telefonförfrågningar
från skilda håll, lämnat anvisningar till uppsatsskrivare och exeerpister, biträtt
besökande forskare, svarat för bokinköp samt handhaft bytesförbindelser med
olika institutioner. Vid ett flertal tillfällen har hon väglett besöksgrupper från
stadens skolor. Hon har deltagit i förberedelser och uppföljning av studieförbundet Vuxenskolans studiecirklar om dialekter i norra Västerbotten dels 20 sept.,
dels 2-4 maj. Hon höll 12 sept. föredrag i Västerbottens museum om »Folklig
musiktradition i Västerbotten» och 11 juni i Vindelru3 folkhögskola om »Dialekter i Västerbotten» samt »Västerbottniska vistraditioner». Hon deltog i ett
symposium i namnforskning i Uppsala 27-28 april.
För inspelningar har hon företagit resor till Vännäs socken 28 aug., 28 sept.,
19 juni; till Degerfors socken 28 jan.-2 febr., 28-29 mars, 29 maj, 6 juni; Bjurholms socken 31 okt.-1 nov., 4-6 febr.; till Nysätra-Byske-Jörns socknar 2-4
maj. Ett mindre antal resor till närmare belägna orter har också gjorts.
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Westerström har av trycket utgivit »Västerbottniska arbetarsmåbruk»
(Västerbotten 2/74) samt artiklarna »Tro och vetande» (Västerbotten 1 och 2/74).
ÖHMAN har fört diarier och personalrapporter, redovisat räkningar och fört
kassabok samt handhaft handkassan. Hon har från bandjournalerna överfört
uppgifter till sakregistret och topografiska registret, verkställt utskrifter av brev
och skrivelser jämte diverse andra utskrifter samt skrivit ut fonogram.
Av de tillfälliga medarbetarna har DAHLSTEDT kopierat, registrerat och insorterat uppsatser från Vindelns folkhögskola samt under tre veckor som arkivariens vikarie skött löpande ärenden, LÖFROTH har ordnat och i sakregistret
registrerat arkivets klipp ur lokalpressen, NmssoN har bearbetat material från
Holmsund, OLDFELDT har kopierat ortnamn för det alfabetiska registret och
efterledsregistret och dialektord för det alfabetiska registret samt uppordnat
kopiorna, RHTAKANGAS har ur ortnamnssamlingar från Uleåborg, Finland,
excerperat dialektord.
Som beredskapsarbete har LÖFROT, OLDFELDT och RHTAKANGAS -SANDSTRÖM
fortsatt ovan nämnda uppgifter, DAHLSTEDT har insamlat och bearbetat material om vittra och troll i norrländsk folktro, varvid hon besökt dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Skellefteå museum samt företagit en inspelningsresa
till Hortlax, Piteå och Norrfjärden (under medverkan av Oldfeldt); därjämte har
hon vid Vin.delns folkhögskola hållit en föreläsning i anknytning till sitt arbete.
BENGT GRUNDSTRÖM har excerperat ortnamn i äldre lantmäterihandlingar, ett
arbete som han fortsatt sedan han anvisats statligt arkivarbete.

3. Samlingar
Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande:
kopior av svar på ULMA:s tryckta frågelistor 1-6,
1 573 bl. A3
Västerbottens och Norrbottens län
57 bl. A4
uppsatser i nordiska språk.
75 bl. A4
textutskrifter från band.
4 796 bl. A4
övriga uppteckningar och frågelistsvar.
152 bl. A5
ordsamling från Åre m. m.
kopior ur arkivets egna samlingar till alfabetiskt register
74 600 bl. 16:o
och register över ortnamnsefterleder.
Arkivets klipparkiv består av sådana artiklar ur pressen i Norrbottens och
Västerbottens län som behandlar dialekter, ortnamn och folkminnen. Artiklarna
är införda sockenvis och förtecknade i sakregistret. Antalet klipp är drygt 700.
Bandarkivet har under året utökats med 95 band inspelningar av svenska
dialekter, 9 band inspelningar av finska dialekter och 35 band inspelningar av
samiska. Därav utgör 4 band gåva av Bert Fredriksson (Nätra sn, Ångermanland), 7 band kopior av Sture Urelands inspelningar av svenska dialekter i
Amerika och 4 band kopior av inspelningar av Tornedals-finska samt svenska
dialekter i Norrbotten av Carl-Uno Halm°.
Referensbiblioteket har utökats med 134 volymer och 20 särtryck genom
köp och byten samt gåvor från enskilda personer och olika institutioner.
Arkivet har under verksamhetsåret haft 593 besökare.

Report
from the Umeå Institute for Dialect and Place-Name Research on its activities
during the year 1973/74. By SVEN SÖDERSTRÖM.
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Aarboger for nordisk oldkyndighed og historie 1973. Kbh 1974. - Abhandlungen
und Berichte des Staatlichen Museums fär Völkerkunde, Dresden. Bd 31; Kartenbeilage. Berlin 1970. - Acta ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae. T. 23-24: 1/2. Budapest 1974-75. - Akadimia Athinon. Kendron erevnis
tis ellinikis laoghraphias. Atlas tis ellinikis laoghrafias. Ekdosis tou kendrou
erevnis tis ellinikis laoghrafias tis Akadimias Athinon. 1-3. [Aten 1974]; Imellos,
S. D., Kurzer Kommentar zu den Jahresfeuern und dem hölzernen. Pflug des
Atlasses der griechischen Volkskunde. Athinai 1973-74 (ur: I epetiris toukendrou
erevnis ellinikis laoghrafias. T. 22,1969/72). - Analele universitätii din Tim4oara.
Sena tiir4e filologice. 11 (1973). Timioara. - Ann.ales Academiffl regiw scientiarum Upsaliensis. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok. 18 (1974).
Sth 1975. - Anthroponymica Suecana. 5. Modeer, I., Svenska personnamn.
Lund 1967; 7. Fredriksson, I., Svenskt dopnamnsskick vid 1500-talets slut. Lund
1974. - Ärla& hins islenzka forrileifaftSlags 1974. Reykjavik 1975. - Arkiv för
nordisk filologi. Bd 89. Lund 1974. - Arkiv för norrländsk hembygdsforskning
19. Söderlind, E. P., Det gamla åkerbruket och dess redskap i Ångermanland
och Medelpad. Härnösand 1975. - Arkiv för svenska Österbotten 13. Petander,
C.-B. J., Kungliga Österbottens infanteriregemente under Gustaf III:s tid. Vasa
1975. - The Arnamagnwan institute & dictionary. Bulletin 10 (1973/75). Kbh.
- Arv. Vol. 29/30 (1973/74). Sthm 1975. - Arv og eje 1974. Odense. - Bayerisehe Blätter fär Volkskunde. Jahrg. 1 (1974): 2-2 (1975). Wärzburg. Bayerisches Jahrbuch för Volkskunde 1972/75. Volkach vor Wärzburg 1975. Bgaloideas. Iml. 39/41 (1971/1973). Dublin 1975. - Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur. Bd 95. Halle 1974. - Bibliografi över tryckt
litteratur, som behandlar nordiska språk, utkommen i Sverige under 1973 och
1974. Umeå 1975. - Bidrag till Åhls sockens historia. 8. B. Lindell, Folkundervisningen i Ål före 1919 ... Insjön 1975. - Bijdragen en mededelingen van het
Rijksmuseum voor volkskunde »Het Nederlands openluchtmuseum». Jaarg. 37
(1974): 2-38 (1975): 2. Arnhem. - Bilder aus deutscher Vergangenheit. Bd 34.
Irmgard Wirth, Mit Menzel in Bayern und Österreich. Milnchen 1974. - Blekingeboken. Arg. 53 (1975). Karlskrona. - Bohusläns hembygdsförbunds
årsskrift 1974-75. Uddevalla. - Brage. Årsskrift 1958-1973. Hfors 1974. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Arg. 46 (1975). Bromma. - Budkavlen.
Årg. 52 (1973). Åbo 1974. - Bulletin of the Department of ethnology and
sociology 13. May 1975. Taipei. - Bulletin of the Institute of ethnology,
Academia Sinica. 34-37, 1972-74. Nankang, Taipei. - Bulletin of the International committee on urgent anthropological and ethnological research. 16,
1974. Wien. - By og bygd. Bd 24 (1973). Oslo 1974. - Bygd och natur. Arg. 55
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(1974): 4-56 (1975); Årsbok 1974-75. Sthm. - Öasopis Nitrodriflio muzea.
Historiekö muzeum. RoCnik 137/139 (1968/1970); 142 (1973). Praha 1975. Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter 18. Folkliga koraler från
Dalarna. Falun 1975. - Dalarnas hembygdsbok. 1974-75. Falun. - Danmarks
stednavne 16. Stednavne i Prsto amt. Kbh 1975. - Dansk folkemindesamling,
Kbh. Erindringsserie. Bd 3. Olga Jakobsen Kwrsvangs erindringer. 1975;
Skrifter 3. C. Bregenhoj, Helligtrekongerslob på Agerso. 1974; Studier. 10.
P. Rovsing Olsen, Acculturation in the Eskimo songs of the Greenlanders. 1975.
- Danske folkeniaal. Aarg. 20 (1975): 6/8. Kbh. - Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Prwsentationshaefte 1, November 1975. Kbh. - Danske studier.
Bd 70-71 (1975-76). Kbh. - Det kongelige danske videnskttbernes selskab,
Kbh. Hist.-filos. meddelelser. 47: 2. Lise Hannestad, The Paris Painter. 1974;
47: 3. J. Elmegåxd Rasmussen, Hretica Indogermanica. 1974; Oversigt over
selskabets virksomhed juni 1973-maj 1974; juni 1974-maj 1975. - Dieöot.
[Utg. av] Skrå institutita, Kautokeino. 1, 1975. Verksamhetsberättelse 1974. DFS [Dansk folkemindesamling] bognyt. Kbh. [19]74: 1; DFS nyt. 1974: 41975: 1; DFS translations. 2. I. Pio, G. Henningsen, and Birgitta Rorbye,
Folklore studies in Denmark 1953-1973. 1974; 3. I. Pio, Walrabe, Werwolf und
Wasserman. 1975. - dgv Informationen. 83: 3-84: 4. Min-ister 1974-75. Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Paar sammukest eesti kirjanduse uurirnise teed.
Uurimusi ja materjale 8. Tartu 1974; Selirand, J., Eestlaste matmiskombed
varafeeodaalsete suhete täxkamise perioodil (11.-13. sajand). Tallinn 1974. Ethnographica. Acta Musei Moraviae. 9. Brno 1974. - L'Ethnographie. Ann&
[115]-116 (1974-75). Paris. - Ethnologia Fenniea. Vuosik. 4 (1974). Hki 1975.
- Ethnologia Seandinavica 1975. Lund. - Ethnologie francaise. T. 3 (Anne
1973): 1-2. Paris. - Etnografick6 tisky Moravsköho musea v Brng. Svazek
17-18. 1974. - Etnologiska institutionen vid Uppsala universitet. Meddelanden
4-6. 1974-75. (Duplie.) - Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok.
1974. Sthm. - FF communications. Ed. for the Folklore fellows. Hki. Vol.
90: 3. No. 213. Nai-Tung Ting, The Cinderella eyele in China and Indo-China.
1974; Vol. 90: 4. No. 214. R. A. Barakat, Tåwula: A study in Arabic folklore.
1974; Vol. 91: 1. No. 215. Matti Kuusi, Ovambo Riddles. 1974. - Finnbygden.
Arg. 27 (1974): 3-28 (1975): 3. Torsby. - Finnisch-ugrische Forschungen. Bd
40: 1/3. Hki 1975. - Finskt museum. Arg. 80 (1973). Hfors 1974. - Folk og
kultur 1974. Kbh. - Folklig dräkt. Lund 1974. (Handböcker i etnologi.) Folkmålsstudier. Arg. 25 (1975). Ritva Valtavuo-Pfeifer, Svenska skärgårdsnamn i norra Satakunta. Hfors 1975. - Fornvårdaren. Östersund. 11. Annika
Hallinder & Chr. Järlgren, Näver. 1974; 12. K.-G. Selinge, Fångstgropar. 1974;
13. J. Raihle & S. Rentzhog, Hus att vårda. 1975. - Fornvännen. Arg. 69
(1974): 3-70 (1975): 2. Sthm. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige
forskningsråd. Arg. 19 (1974): 5-20 (1975). Oslo. - Fr65skaparrit. Bök 22.
Törshavn 1974. - Från bergslag och bondebygd. Arg. 29 (1974). Örebro. Från Borås och de sju häraderna. Arg. 29 (1974/75). Borås. - Från Gästrikland
1974-75. Gävle. - Fynske aarboger 1973-75. Odense. - Fyrirlestrar Minningarsjöös Äsu Guömundsdöttur Wright. 2/3. V. Nielsen, Oversigt over nordiske lovregler om vrn af vore omgivelser. Reykjavik 1975. - Fölisön 1974.
Hfors. - Globen 1974-75. Sthm. - Gotländskt arkiv 46-47 (1974-75). Visby. Göteborgs historiska museum. Årstryck 1974-75. Gbg. - Heimen 1974: 31975: 3. Trondheim. - Hembygden 1975. Vänersborg. - Hembygdsskildringar
utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien 10. Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård 1974. Upps 1975. - Historisk forskning i Jämtland och Härjedalen. Lista
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3. Östersund 1974. [Jämtlands läns museum.] - Historisk årbog for Thy og
Mors og V. Han Herred 1975. Thisted. - Historisk-filosofiske skrifter. Bd 7: 3.
Aa. Westenholz, Early cuneiform texts in Jena. Kbh 1975. - Hornlåtar ur
Dalarnas museums arkiv. Falun 1975. - Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse 1973/1974-1974/1975. Lund. - Håloygmirme. Årg.
55 (1974): 3-56 (1975). Svorkrno. - Hälsingerunor 1974-75. Norrala. - En
hälsning till församlingarna i ärkestiftet. Årg. 60-61 (1974/75-1975/76). Upps.
IEF-information 7-8, 1975. Lyn.gby. - Jahrbuch fär Volkskunde und
Kulturgeschichte. Bd 16. Berlin 1974.- JEGP. Journal of English and Germanic
philology. Vol. 73 (1974)-74 (1975): 1. Urbana, Ill. - Journal de la Sociätä finnoougrienne 73. Hki 1975. - Jysk ordbog. Bd 1.-3. Ager-almindelig. Aarhus 1974.
Jämten. Ärg. 68-69 (1974-1975/76). Östersund. - Kalender. [Utg. av]
Svenska folkskolans vänner. Årg. 88-89 (1973-74). Hfors 1975. - Kalevalaseuran vuosikirja. 55 (1975). Porvoo. - Kalmar län. kg. 59-60 (1974-75).
Kalmar. - Kelgymaå muro. Samodejaternostr kollektivvlaklan. Joåkar-Ola
1975. - Kronobergsboken 1974/75. L.-O. Larsson, Det medeltida Värend.
Växjö 1975. - Kulturen 1975. Lund. - Kulturhistoriska institutionen vid Åbo
akademi. Rapport 4. J. Hackman, Bygdesjöfart i Nagu under 1800-talet. Åbo
1975; - Övärld och gränsbygd. Fyra föredrag hållna ombord på fiskeriutbildningsfartyget RAI under maritimhist. o. etnol. exkursion 26-29 juli 1974. Hki
1975. - Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Årg. 31 (1974): 3-32
(1975). Sthm. - Leksands sockenbeskrivning. D. 6. Jord och vatten i Leksands
socken. 1975; D. 7. Leksands fäbodar. 1975. - Leuvense bijdragen. Jaarg. 63
(1974): 2-64 (1975): 1. Leuven. - Lits hembygdsförenings skriftserie 20-25.
Litsboken 1970-75. Lit. - Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. A. 27.
Gertrud Pettersson, Reklamsvenska. 1974; Ser. D. Meddelanden. 7. Eterspråk 2.
1974. - Lychnos 1973-1974. Sthm. - Mat och miljö. Lund 1970. - Meddelanden från Avdelningen för nordiska språk vid Umeå universitet. 7, 1973.
Mariann Ahnlund, Gatunamn i Umeå 1758-1937; 8, 1973. B. Henriksson, Ångermanländska binamn; 9, 1974. Maria Bolander, De båda senaste upplagorna av
svenska akademiens ordlista; 10, 1975. Margit Wermstedt, Pehr Stenbergs beskrifning öfwer Ume elf och skärgård; 11, 1975. Hur talar umestudenter? - Meddelanden från Folkkultursarkivet, Hfors. 1. Fiskare och fiskemiljöer. 1974. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. Småländska kulturbilder.
45, 47 (1972, 1974). Jönköping. - Meddelanden från Kungl. Krigsarkivet. Sthm
1973. - Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund. 14. A. Gustavsson,
»Ståta brud». 1974. - Meddelanden från Svenskt visarkiv, Sthm. 33. Christina
Mattsson, »Vad säger svenska folket när dom får en sup? - Jo, jag tackar.»
1974; 34. I. Pio, Julius Strandbergs skillingviseproduktion 1861-1903. 1974. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 14. Gbg 1975. - Mdmoires de la
Sociätä finno-ougrienne, Hki. 155. M. Korhonen, Die Konjugation im Lappischen. 1974; 156. Nordmongolische Volksdichtung 2. 1974; 157. K. F. Karjalainens sildostjakische Textsammlungen. 1975. - Mora hembygdslag. Missmårri
1974. - Nabb-Kalln 1973-74. [Texter på Östnormål.] U. o. (Duplic.) - Namn
och bygd. Årg. 62-63 (1974-75). Upps. - Närodni muzeum v Praze. Jan 2iika
z Trocnova demokraticke a bojovo5 tradice nakeho lidu. Praha 1975. - National
museum of man. Mercury series. Canadian centre for folk culture studies. Paper
no. 9. Ottowa 1974. - National museum of Wales. Ann.ual report 67 (1973/74).
Cardiff. - Nationalmuseets etnologiske undersogelser. Sporgeliste 35. Mode og
fest. [Lyngby] 1974. - Nationalmuseets skrifter. Arkxologisk reekke. 16. H.
Thrane, Europwiske forbindelser. Kbh. 1975. - Nederlandse volkskundige
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bibliografie 19-20. Antwerpen 1974. - Niederdeutsches Wort. Bd 14 (1974).
Miinster 1975. - NIF [Nordisk institut for folkedigtning] newsletter. Vol. 2: 33: 4 (1974-75). Turku. - NIF publications. 4. 0. Holzapfel, Bibliographie zur
mittelalterlichen skandinavischen. Volksballade. Turku 1975. - NIF-rapporter.
Åbo. 1. Registrant over Evald Tang Kristensens samling af eventyr. 1974; 2.
Katriina Lehtipuro-Hardwick, Upphovsmannarätt och folklore. 1975. - Nordisk arkivnyt. Arg. 19 (1974): 3-20 (1975). - Nordisk medicinhistorisk årsbok
1974. Sthm. - Nordiska museet, Sthm. Bibliografiska meddelanden från Nordiska museets bibliotek. (Duplie.) Nr 39-41, 43. 1973-75; Meddelanden från
Kulturhistoriska undersökningen. Nr 98-99 (1974-75); Hembiträdet berättar
om liv och arbete i borgerliga familjer i början av 1900-talet. 1975; Normus. G.
A. Blomberg, Bakom polisens kulisser. 1968; C. Wallén, En södergrabb växer
upp. 1971; T. Hedborg, I sågverksrörelsens tjänst. 1974; C. Holm, Svensk folkbildning - som jag upplevt den, bl. a. grundskolans framväxt. 1975; Nordiska
museets handlingar. 78. P. Brahe, Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk. 1971; 79. Å. Stavenow, Nils Månsson Mandelgren. 1972; 83. S. Jansson,
Kulturvård och samhällsbildning. 1974; 85. Barbro Bursell, Träskoadel. 1974;
86. Rut Liedgren., I Sölvesborg på 1800-talet. 1974. - Nordiska namn.datakomnaitt6n. Rapport 1974-12-16. Upps. (Duplie.) - Norna-rapporter. Uppe. 4.
EDB på navnearkiverne. 1974; 5. Nordisk namnforskning 1973. 1974; 6. Nordisk
namnforskning 1974. 1975; 7. Nordiskt namnforskarregister 1975. 1975; 8.
Binamn och släktnamn. 1975. - Norsk folkeminnelags skrifter. 111. Gamla
reglo å rispo ifrå Valdris. Oslo ... 1974. - Det kg!. norske videnskabers selskab,
Trondheim. Museet. Antikvarisk avdelin.g. Tilvekst 1969, 1970, 1971; Forhandlinger 1974; Skrifter 1974: 1-5. - Norveg 17-18. Oslo 1974-75. - Ny i Sverige.
Arg. 3 (1974): 4-4 (1975): 5. Sthm. - Nysvenska studier. Årg. 53-54 (1973-74).
Uppe 1974-75. - Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. Sthm. 50.
E. Wellander, Kommittåsvenska. 1974. - Onoma. Vol. 18 (1974)-19 (1975): 1/2.
Leuven. - Orbis. Bulletin international de Documentation linguistique. T. 23
(1974). Louvain. - Ordbok över svenska språket. Lund. II. 284-288. Skräppskölja ned. 1975; Källförteckning. Supplement. 1975. - Ore. Socknen och kommunen. D. 1. Uppe ... 1975. - Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 6. Ortnamnen i Inlands Nordre härad. 2. Naturnamn. Gbg 1975. - Ortnamnen i
Skaraborgs län. (Sveriges ortnamn.) D. 18: 4. Reg. 3. Uppe 1975. - Ottar.
Populwre småskrifter fra Tromso museum. Nr 79/80-86/87 (1974: 1/2-1975: 5/6).
- Polar record. Cambridge. Vol. 17: no. 107-111. 1974-75; Index. Vol. 16: nos.
100-105. 1975. - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Kolbergowski,
Wroclaw. 0. Kolberg, Dziela wszystkie. T. 49. Sanockie-Kroånieåskie. Cz. 1.
1974; T. 61. Pisma myzyczne. Cz. 1. 1975. - Proceedings of the Royal Anthropological institute of Great Britain and Ireland for 1973. London. - Proverbium
24-25. 1974-75. FIki. - På1sgården. [Utg. av] Ockelbo hembygdsförening. Arg.
35 (1975). Sandviken. - RAIN. Royal Anthropological institute news. 1-11,
1974-75. London. - RA-nytt. Riksarkivet informerar. 1974: 2-1975: 3. Sthm.
- Recorded sound. No. 52, 55/56-60. London 1973-75. - Recordin.gs of
Icelandic folklore. [Reykjavik] 1974. (Stofnun Ärna Magnåssonar ä Islandi.) Revista de etnografie i folclor. T. 20 (1975): 1-2. Bucuresti. - Revue des
langues vivantes. Anne 40 (1974): 3-41 (1975): 5. Bruxelles. - Saga och sed.
1973-74. Jämte reg. 1932-74. Uppe 1975. - Samefolket. Arg. 55 (1974): 7/8-57
(1976): 1. Östersund. - Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja
varten. No. 107-109. Hki 1974-75. - Sankt Eriks årsbok 1976. Sthm 1975. Scandinavian studies. Vol. 46 (1974): 3-47 (1975): 3. Lawrence, Kansas. -
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Schweizerisches Archiv för Volkskunde. Jahrg. 70-71: 1/2. Basel 1974-75. Scottish studies. Vol. 18 (1974). Edinburgh. - Scripta ethnologica. 30. I. Talve,
Suomessa käytetyistä veriruoista. Turku 1974. - Seulaset, KKKTK:n ja
Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1974: 2-1975: 4. Hki. - Sjöhistorisk årsbok 19731974. Sthm 1975. - Skansvakten. Nr 60 (1975). Älvdalen; år 1920. N:o 5. Nytr.
av orig.-uppl. - Skelleftebygdens dialekter 1974-75. [[Jtg. av] Studieförbundet
Vuxenskolan, Skellefteå avdelning, Skellefteå museum. 1974. - Skinnarebygd
1969-1973. Malung. - Skrifter frå Norsk målforearkiv, Oslo. 28. P. Nyquist
Gretvedt, Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Folden 1350-1450. 3. Språkhistorisk oversikt. 1974; 29. S. Kolsrud, Rettskrivningsspursmålet i Danmark og
Noreg 1775 til ikring 1814. 1974. - Skrifter från Folklivsarkivet i Lund. 16. K.
Gerump, Gåsskötsel. 1975. - Skrifter utg. av Etnologiska sällskapet i Lund. 2.
Sigfrid Svenssons tryckta skrifter under 50 år 1922-1971. 1971; 3. Skånska årsfester. 1973; 4. Skånskt brännvin. 1974; 5. S. B. Ek, 14 augusti 1894. 1974. Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland. Hfors. 459. Samlade
skrifter av J. L. Runeberg. D. 5. Fänrik Ståls sägner. 1974; 461: 1. Dolly ölander,
Katalog över den svenska litteraturen i Finland ... 1926-1932. 1. 1974; 462.
Meddelanden från Folkkultursarkivet 2. Fiskare och fiskemiljöer. 1974; 463.
Meddelanden från Folkkultursarkivet 3. Visa och visforskning. 1974; 464. Louise
Ekelund, Rabbe Enckell. 1974; 465. T. Hedlund, Poeten Arvid Mörne. 1974; 466.
Finlands svenska folkdiktning VI. Folkdans. A 2. Yngre dansmelodier. Åbo
1975; 467. Historiska och litteraturhistoriska studier 50. 1975. - Skrifter utg.
av svenska Riksarkivet. 3. N. F. Holm & I. Carlsson, Enskilda arkiv i riksarkivet. Sthm 1975. - Skrifter utg. av Svenska språknämnden. Sthm. 51. N.
Hasselmo, Amerikasvenska. 1974; 52. Språk i Norden 1974; 53. Språkvårdsstudier. 1974; 54. B. Molde & Margareta Westman, Offentlig svenska. 1975; 55.
T. Johannisson & G. Mattsson, Svenska Akademiens ordlista under 100 år. 1974;
56. Språk i Norden 1975. - Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. Umeå.
13, 1975. The Nordic languages and modern linguistics 2; 8, 1975. J. Lepiksaar,
The analysis of the animal bones from the Bjurselet settlement, Västerbotten,
Northem Sweden. 1975. - Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. D. 11.
Ljunits härad. Lund 1975. - Slavia Occidentalis. T. 31-32. Warszawa 1974-75.
Smithsonian contributions to anthropology. Washington. 17. W. Trousdale,
The long sword and scabbard slide in Asia. 1975; 18. D. H. Ubelaker, Reconstruction of demographie profiles from ossuary skeletal samples. 1974. - Stadsmål i övre Norrland. Umeå. 1, 1974. P.-0. Ottosson, Historiska och statistiska
uppgifter om de sex undersökningsorterna; 2, 1975. Ir(Sne Johansson, Satsintonation i Arvidsjaurspråket; 3, 1975. G. Bruce, Regler för accentplaceringen i Luleå.
Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1973-74. Sthm
1974-75. - Stofnun Ärna Magruisson å Islandi. Rit. Reykjavik. 5. 136sa rimur.
1974; 6. Vimundar rimur viöutan. 1975; 7. Gripla. 1975; 8. B. Einarsson, Litterwre forudsmtninger for Egils saga. 1975. - Ströms hembygdsförening. Årsbok
1975. Strömsboken. Ett samhälle växer fram 1805-1880. Strömsund. - Studia
ethnographiea Upsalien.sia. 38. E. Andersson, Contribution å l'ahnographie des
Kuta 2. Upps 1974. - Studia Fennica 17-18. Hki 1974. - Studia Norvegica
ethnologiea et folkloristica. Oslo. 16. M. Barnes, Draumkvwde. 1974; 15. Brit
Berggren, Sjemanmi og håndverker. 1973. - Studies on religion. Hki. 6. J. Pentikäinen, Depth research. 1974; 7. L. Honko, Tradition barriers and adaptation
of tradition. 1974. - Studii lingvistice 1974. Tinr4oara. - Suomen kielen
nauhoitearkiston toiminta vuorma 1974. Hki 1975. - Suomen museo. Vuosik.
81-82 (1974-75). Hki. - Suomi. Hki. 117: 2. F. Karlsson, Centrala problem i
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finskans böjningsmorfologi, morfofonematik och fonologi. 1974; 117: 3. E.
Koivusalo, Fennofiilien murrekiista. 1975; 117: 4. R. Koskimies, Jaakko Forsman esseistinä. 1975; 118: 1. T. I. Haapalainen., Carolus Pictoriuksen suomenkieliset virret vuodelta 1622. 1975; 118: 2. E. Kivinienni, Paikannimien rakennetyypeistä. 1975; 119: 2. Viron kirjakieli. 1975; 119: 4. Etäsukukielet. 1975. Svensk exegetisk årsbok 39 (1974). Upps. - Svenska språknämnden. Årsberättelse 1974/75. Sthm. - Svenska turistföreningen. Årsskrift 1975. Sthm; Svenska
turistföreningens tidning, Turist. Arg. 42 (1974): 5-44 (1976): 1. Sthm. Svenskans beskrivning 8. Lund 1974. - Svenskbygden. Årg. 53 (1974): 6-54
(1975). Hfors. - Svenskt visarkiv. Sthm. Meddelanden från Svenskt visarkiv.
30. E. Dal, Tyske, franske og engelske oversttelser af faerokvaader. 1971; 31.
K. Vinten, Folkevisens lyriske indledninger. 1973; 32. K. Bom, Danmarks norske
folkeviser. 1973; - Svenska vallvisor och hornlåtar, med norska artförändringar. Utg. af Richard Dybeck. 1974; - Svenskt visarkivs handlingar. 2. Margareta Jersild, Skillingtryck. 1975. - Sveriges medeltida personnamn. H. 1-4.
1967-74. - Sveriges runinskrifter. Bd 14: 1. Närkes runinskrifter. Sthm 1975.
Södra Unnaryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförening. Ärg. 28-29
(1974-75). Unnaryd. - Sörmlandsbygden. Arg. 43-44 (1974-75). Nyköping. Sörmlandslåten. 1974: 2-1975. Södertälje. - Talatrosten. [Utg. av Norsk målforearkiv.] 1974-75. Oslo. - Temenos. Studies in comparative religion. Vol. 9-10
(1973-74). Hki. - Tietolipas. Hki. 74. Uskonnollinen liike. 1975; 75. Vaihtoehtona luovuus. 1974; 76. 0. Ikola, Lauseenvastikeoppia. 1974; 77. R. Koskimies, Kymmenen tutkielmaa. 1975. - Tjustbygdens kulturhistoriska förening.
Meddelande 31-32. (Årsbok 1974-75). Västervik. - Tornedalica. Nr 19, 1975.
Ragnar Lassinanti har ordet. Luleå. - Tradisjon. 4-5,1974-75. Oslo. - Tromso
museums publikasjoner 1872-1972. Tromso 1973. - Turun yliopiston kansatieteen laitos. Monisteita. 8. E. Sappinen, Friitalan nahkatehtaan työntekijöiden
työstä ja elinoloista vuosina 1892-1939.1974; 9. Turtm yliopiston kansatieteen
laitoksen käsikirjoitusarkiston luettelo II. 1974; 10. Matleena Tornberg, Aura ja
äes Varsinais-Suomessa historiallisten lähteiden valossa. 1974. - Udvalg for
folkemaals publikationer. Ser. B. 8. K. Malier, Svineegel. Kbh 1974. - Universitetet i Bergen. Årsmelding 1973-74. - Uppland 1974-75. Upps. - Uppsala
universitetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret 1973/74. 1975. - Varbergs museum. Årsbok. Ärg. 26 (1975). - Vendsyssel årbog. 1974-75. Hjorring.
Western folklore. Vol. 33 (1974): 2-34 (1975): 3. Berkeley. - Vetlanda kommun. Fritidsutredning. Etapp 1-3.1974; Etapp 4. Naturinventering i Vetlanda
kommun. 1974. - Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik. Bd 18
(1974). Angelina Pollak-Eltz, The black family in Venezuela. Horn. - Kungl.
Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Sthm. Det medeltida Sverige.
Bd 1. Uppland. 4.1974; - Antikvariska ser. 27. Inger Estham, Figurbroderade
mässhakar från reformationstidens och 1600-talets Sverige. 1974; - Filologiskt
arkiv 19. J. Öberg, Königliche Kanzlei und Diplomatik in Schweden bis um
1250. 1974; - Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitetsakademiens handlingar. D. 72. E. Dunsdorfs, Der grosse schwedische Kataster in Livland 16811710. Kartenband. Sthm 1974. - Voprosy marijskogo jazyka. Joåkar-Ola 1975.
Working papers. [Publ. by the] Phonetics laboratory, Lund university. 1-10,
1969-75. Lund. - Vänersborgs söners gilles årsskrift. Arg. 43-44 (1974-75).
Vänersborg. - Värmland förr och nu. Arg. 72-73 (1974-75). Karlstad. - Västerbotten. 1974-75. Umeå. - Västerbottens norra fornminnesförening. Skellefteå museum. Meddelande 36-37. Skellefteå 1974-75. - Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. Skara. D. 6: 9-10 (1973-76); - Reg. till Västergöt-
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lands fornm.fören:s tidskr. D. 5-6, 1940-76. 1975. - Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 53 (1975). Västerås. - Västra Göinge hembygdsförenings
skriftserie. 22-23 (1974-75). Hässleholm. - Åländsk odling. Arg. 35 (1974).
Mariehamn 1975. - Ångermanland 13. Örnsköldsvik 1974. - Årsbibliografi
över Sveriges offentliga publikationer. Arg. 42 (1972). Sthm 1974. - Älmeboda
sockens hembygdsskrifter 16-17. Älmebodaboken 1974-75. - Österbotten.
Årsbok. [No. 19] (1974). Vasa. - Övre Norrlands historia. D. 3-4. Umeå 1974.

Alver, Bente Gullveig, Blaesten om Anholt (ur: Tradisjon 1974: 4. Bergen). Andersen, P., Hvirvel og Vridel. Et ordgeografisk tolkningsforsog (ur: Festskrift
tul Kristian Hald. Kbh 1974). - Andersson, Th., 11.5eraP und hundare. Zwei
Bezeichnungen nordiseher Bezirke in alter Zeit (ur: Actes du XI:e Congres
internat. des sciences onomast. ... Sofia 1974). - Dens., Om ortnamnssuffixet -str- (ur: NoB. Ärg. 63, 1975). - Dens., [Ree. av] Limburgse
plaatsnamen (ur: NoB. Arg. 63, 1975). - Dens., Det östgötska sjönamnet
Löningen (ur: Ortn.sällsk:s i Upps. årsskr. 1975). - Blomberg, A., ... efter sitt
vijs, stryka och spela ... Spelmansförbundet 50 år (ur: Sörmlandsbygden 1975).
- Bregenhej, C. & Vento, U., Nuuti, suomalainen. karnevaali. Hki 1975. (Suomal. kirjallisuuden seura.) - Bull, Ella Holm cå Bergaland, K., Ordliste tul
Lohkede saemien. Forelopig utg. Oslo 1974. - Bursell, Barbro, Se Nordiska
museets handlingar 85. - öebotkin, A. A., Marijskie narodnye tancy. JogkarOla 1975. - Dalin, [Gärtrud], Nordqvist, [Erika] & Persson, [Brita], Från Finnskogsbygder och pilgrimsstråk. 2. uppl. [Sysslebäck] 1971. (Finnskoga-Dalby
skolstyrelse. Pedag. tips nr 2.) - Danaher, K., Ireland's vernacular architecture.
Cork 1975. - Danielson, Sylvia, Läroboksspråk. En undersökning av språket
i vissa läroböcker för högstadium och gymnasium. Umeå 1975. Akad. avh. Dyverfeldt, G., Norrbottnisk sågverksindustri 1900-1925. AB Ytterfors-Munksund och dess föregångare. Upps 1974. (Upps. studies in econ. hist. 11. - Acta
Univ. Upsaliensis.) Akad. avh. - Ejdestam, J., Svenskt folklivslexikon. Solna
1975. - Dens., Samling kring bordet. Sthm 1975. - Ekbom, C. A., Viennetionde
och hundaresindelning. Studier rörande Sveriges äldsta politiska indelning.
Sthm 1974. (Skr. utg. av Inst. för rättshist. forskn.. Ser. 1. Rättshist. bibl. Bd 23.)
Akad. avh. - Ekström, F., Minnesskrift. Tierps sockens magasinskassa 200 år.
Tierp 1974. - Engman, Sigrid, Sörbyn. En n.orrbottensby i förändring. Luleå
1974. - Eriksson, N., Fatmomakke. Kort historik. Vilhelmina [1975]. Ersson, P.-G., Kolonisation och ödeläggelse på Gotland. Studier av den agrara
bebyggelseutvecklingen från tidig medeltid till 1600-talet. Sthm 1974. (Meddel.
fr. Kulturgeogr. inst. vid Sthlms univ. B 27.) Akad. avh. - Erämetsä, Elvi, Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Wörter 3, 1950-1965. Hki
1974. (Suomal. tiedeakatemian toimituksia. Ser. B. T. 186.) - Fries, S., Svenska
växtnamn i riksspråk och dialekt. Umeå 1975. (Umeå Stud, in the Flumanities
5. - Acta Univ. Umensis.) - Fritz, Birgitta, Hus, land och län. Förvaltningen i
Sverige 1250-1434. D. 2. Sthm 1973. (Stockholm stud, in hist. 18. - Acta Univ.
Stoekholmiensis.) - Haa.sum, Sibylla, Vikingatidens segling och navigation.
Sthm 1974. (Theses and papers in N.-European archaeol. 4.) Akad. avh. Hedberg, Gunnel, Slå sig för munnen och böta läppagäld (ur: Skr. utg. av lust. för
rättshist. forskn. Ser. 2. Bd 4. Lund 1974). - Hedblom, F., Svenska namn i
Bishop Hill. Ur fältanteckningar hösten 1973 (ur: NoB. Ärg. 62, 1974). - Hellman, B., Mordet i Nätra kyrka. Sanning och sägen (ur: Ångermanland 1974). Hyenstrand, Å., Centralbygd - randbygd. Strukturella, ekonomiska och
administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. Sthm 1974. (Stud. in
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N.-European archaeology. - Acta Univ. Stockholmiensis.) Akad. avh. Ingers, 1., Byggnadssätt och bostadsskick (ur: Burlövs kommun. Hist. och
beskr. Arlöv 1973). - Dens., Uniformiteten och Skånes folkmål (ur: Ale 1974: 3).
Dens., Dialektforskning i Skåne genom 100 år (ur: Sydsv. ortn..sällsk:s
årsskr. 1975). - Ivanov, I. G., 200 let marijskoj pis'mennosti. Joåkar-Ola 1975.
Jansson, S. 0., Lapska kalendrar (ur: Rig. Arg. 57, 1974). - Janzon, Gunborg,
Gotlands mellanneolitiska gravar. Sthm 1974. (Stud. in N.-European archaeol.
6. - Acta Univ. Stockholnaiensis.) Akad. avh. - Karlström, T., Gävle stadsbild.
Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle 1974.
Akad. avh. - Koivulehto, J., Lisiä germaanis-suomalaisiin lainakosketuksiin (ur:
Virittäjä 1974: 2). - Dens., Germanisch-finnische Lehn.beziehungen 3 (ur:
Neuphilol. Mitteilungen 74 (1973): 4. Hki). - Kvideland, R., Viser på postkort
(ur: Tradisjon. 1974: 4. Bergen). - Dens., Emigrantviser - propaganda og
nostalgi. (Etno-folkloristisk inst., Univ. i Bergen. Str. 3. - ur: Norsk folkemindelags skr. 115.) - Kyhlberg, B., Musiken i Uppsala under stormaktstiden.
Bidrag till dess historia grundade på en arkivinventering. 1. Upps 1974. (Skr.
rörande Upps. univ. C. Organisation och hist. 30. - Acta Univ. Upsaliensis.)
Akad. avh. - LauHn, Chr., Predikanten som översättare. Vasa 1972. Akad. avh.
(ur: Folkmålsstudier 21.) - Leander, S., [red.], Folkbildning och forskning. 2.
omarb. och utök. uppl. Sthm 1974. (Operation folkbildningsminnen. Handledning 3.) - Levander, L., Brottsling och bödel. Sthm 1975. - Lindén, B., Österdalska ortboöknamn (ur: Saga och sed 1973-74). - Dens., Bältergård och
Duvlervål, Lekeräng och Tullerkitt. Gamla yrkesbeteckningar o. d. ingående i
gårdsnamn och ortnamn i Siljansbygden eller övre Österdalarna (ur: NoB. Arg.
63, 1975). - Li,ndner, K., Geschichte und Systematik der Wolfs- und Fuchsangeln.. Upps 1975. (Occasional papers. [Utg. av] Inst. för allm. och jämf. etnografi vid Upps. univ. 3.) - Lindroth, J., Idrottens väg till folkrörelse. Studier i
svensk idrottsrörelse till 1915. Upps 1974. (Stud. hist. Upsaliensia 60. - Acta
Univ. Upsaliensis.) Akad. avh. - Lundmark, Bo, Samerna i litteraturen (ur:
Finland och Vi 1969. Sthm 1970). - Magnusson, L., Åkerbruksbenämningar i
Härlöv (ur: Norra Allbo Hembygdsf:s årsbok, Värendsbygder, 1975). - Mattsson, Christina, Se Meddelanden från Svenskt visarkiv 33. - Matz, E., Sällsamheter i Bohuslän och Dalsland. En bok om historiska platser, om saga och sägen
och litterära miljöer. Sthm 1975. - Nilsson, J., plurala ortnamn på Island. Morfologiska iakttagelser. Umeå 1975. (Umeå stud. in the humanities 8. - Acta
Univ. Umensis.) Akad. avh. - Nordberg, T. 0:8on, Gamla stan i Stockholm.
Kulturhistorisk beskrivning hus för hus. I. Sthm 1975. (Monogr. utg. av Sthlms
kommunalförvaltning 35.) - Olsson, J., [red.], Låtar från Björklingetrakten
efter Gås-Anders och andra spelmän. Upptecknade av Oscar Pettersson m. fl.
Björklinge 1975. - [Olsson, L.], Bul-Jerks funderingar ... Rättvik 1974. Pictorius, C., Suomenkieliset virret vuodelta 1622. Hki 1974. (Suomal. kirjallisuuden seura.) Faks. av utg. Riga 1622. - Platzack, Chr., Språket och läsbarheten. Lund 1974. (Skr. utg. av Svensldärarfören. 152.) - Räf, P.-0., Veterinären, kvacksalvarna och de »kloka gummorna» (ur: Ångermanland 1974). Ränk, Aino, Ethnology 1945-1975. Stinn 1975. (Folie, bibliographica 5. - Institutum litt. Estonieum.) - Bänk, G., Ein rätselhafter Gedenktag im ostnischen
Volkskalender. Der Korjus-Tag: 14. Januar (ur: Annales Soc. litt. Estonicae in
Sveeia 6, 1970-73. Sthm 1975). - Ronne,seth, 0., »Gard» und Einfriedigung.
Entwicklungsphasen der Agrarlandschaft Jaerens. Sthm 1974. (Meddel. från
Kulturgeogr. inst. vid Sthlms univ. B 29.) Ur: Geogr. annal. Ser. B. Special issue
2. Akad. avh. - Agaberdin, I. G., gernur vol. Takmak-vlak. Joåkar-Ola 1975. -
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Sapaev, E. N., Sbomik pesen. Na marijskom jazyke. Joilkar-Ola 1969. Selenius, Ebba, Helsingforssvensk ettordsaccentuering. Flfors 1974. (Publ. of the
Inst. of phoneties, Univ. of Hki. 26.) - Sepeev, G. A., Vostoönye marijcy. JakarOla 1975. - Skjelborg, Å., Folk og musik på Anholt. Ry 1975. - Smedberg, G.,
Nordens första kyrkor. En kyrkorättslig studie. Lund 1973. (Bibl. theol. pract.
32.) Akad. avh. - Strandberg, S., Ortnamn i Lerbo och Sköldinge (ur: Katrineholms hembygdsf:s skriftser. 19. 1973). - Strömbäck, D., The Conversion of
Iceland. A Survey. Transl. and annot. by P. Foote. (Viking soc. for Northern
research. Text ser. Vol. 6. London 1975.) - Sundquist, N., »Västmännens land»
och Fjädrundaland, Sala tunnvalvskyrka, Sala silvergruvas vattensystem och
»Väsby län» (ur: »Silvermedalj på utställningen i silverstaden Sala 1924 ...», publ.
utg. av Byggnadsf. And. Diös AB till Sala stads 350-årsjub. 1974. Sala 1974). Svensson, S.-G., Prosody and grammar in speech perception. Sthm 1974. (Monogr.
from the Inst. of Ling., Univ. of Sthlm - MILUS 2.) Akad. avh. - Söderlind,
P., Det gamla åkerbruket och dess redskap i Ångermanland och Medelpad.
Härnösand 1975. - Sondergaard, G., Diftonger og monoftonger i en vendelbodialekt. Odense 1975. (Odense univ. stud. in -Scand. lang. and lit. Vol. 5.) Ternhag, G., En kåkfarares visbok. Något om de fängelseintagnas visor (ur:
Tradisjon 5, 1975. Bergen). - Dens., Nynorsk på svenska. Senaste nytt i mellanstor mellansvensk stad (ur: Tradisjon 5, 1975. Bergen). - Tollenaere, F. de.,
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