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Dialekt- och folkminnesarkivet
i Uppsala
Kort översikt över institutionens hittillsvarande verksamhet
samt dess arbetsuppgifter under den
närmaste framtiden
Av Folke Hedblom

1. Bakgrund och tidigaste verksamhet
Arkivet trädde i verksamhet den 2 januari 1914 såsom statsunderstödd
institution (»Uppsala Landsmålsarkiv», ULMA), upprättad på grundval av
de omfattande samlingar av både språkligt och sakligt innehåll som alltsedan 1870-talet åstadkommits av skilda organisationer och enskilda personer. Dit hör bl. a. de uppteckningar som gjorts av de s. k. landsmålsföreningarna på studentnationerna i Uppsala och av de »dialekt-topografiska
undersökningarna» i samtliga landskap utom de sydligaste. I övrigt må
särskilt nämnas större, moderna samlingar såsom L. Levanders från
Dalarna och H. Geijers från Jämtland och Ångermanland, de senare hopbragta under många och långa vandringar i mellersta Norrland under 1900talets första årtionde.1
Denna framställning utarbetades våren 1972 och inlämnades — efter att ha granskats av arkivets Rådgivande nämnd — till Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven
m. m. (DOVA) såsom underlag för dess långsiktsutredning. För tryckningen har vissa
smärre omredigeringar och tillägg gjorts. Notapparaten har tillkommit. Framställningens huvudsyfte är att mot bakgrunden av en komprimerad historik ge en kortfattad beskrivning av institutionens nutida arbetssituation. Fullständighet har inte
eftersträvats.
1 Se utförligt om utvecklingen 1872-1922 Betänkande med förslag till systematiskt
utforskande av den svenska allmogekulturen II. Allmogeforskningen i Sverige och
dess grannländer. Sthlm 1924, s. 22 tf. (Statens off. utr. 1924: 27. Ecklesiastikdep.).
Se även II. Geijer, En utredning från Landsmålsarkivet i Uppsala hösten 1928. SvLm
B. 26 s. 1 ff. — Beträffande Geijers resor och tidiga verksamhet se D. Strömbäcks
minnesteckningar i SvLm 1941 s. 5 tf. och i Gust. Ad. Ak:s Minnesbok 1942-57 s. 38ff.
Se även ULMA Styrelsens prot. Bilagor 2, den 8.9.1937 § 8. (Sign. A I b 2. Jfr även
F III b: 1 a.)
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I den ansökan om statsanslag till bildande av ett arkiv i Uppsala som
ingavs 19121 framhölls att de där befintliga samlingarna tillsammantagna
var vida större än några andra i Sverige. Som mål för arkivets verksamhet
angavs, dels att sammanföfa, ordna och göra tillgängliga de kringspridda
äldre samlingarna av uppteckningar och dels att fullfölja påbörjade arbeten
med nya fältundersökningar. Som närmaste etappmål på det språkliga området angavs fullföljandet av de dialekttopografiska undersökningarna
(främst genom den s. k. typordlistan) för att vinna en ökad och fördjupad
kännedom om de svenska folkmålens ljudskick och grammatiska förhållanden. Det hade dock visat sig att en likformig undersökning enligt tidigare
planer utsträckt till alla delar av landet skulle bli alltför vidlyftig och långsam. Lokala modifikationer skulle bli nödvändiga. Man betonade därjämte
att i de befintliga samlingarna inginge ett till såväl mängd som innehåll
betydande folkloristiskt material ävensom uppteckningar av övriga sidor
av vårt folks liv. Samlingarnas språkliga innehåll stcde därför i ett synnerligen nära förhållande till deras övriga innehåll.
»Som ett samlande mål för vår tids strävanden på dialektuppteckningarnas skilda områden vilja vi uppställa en allmän svensk dialektordbok. Det
är ej blott de språkliga intressena som därigenom skulle tillgodoses utan
även de forskningar som gälla folktro och folksed liksom de som gälla den
materiella kulturen och dess historia» hette det i den första ansökan. Arbetet
på en sådan samlande ordbok borde dock anstå tills de särskilda ordböckerna
över några av våra språkligt intressantaste landskap hunnit fullbordas.
Jämte den allmänna dialektordboken framhölls såsom »det mål som bör
eftersträvas» språkhistoriska och språkgeografiska utredningar, med resultaten såvitt möjligt framlagda i form av språkkartor, »allt ytterst syftande
till att ge en helhetsbild av de svenska dialekternas karaktär och utveckling». Man betonade vidare vikten av att en »viss bearbetning» av materialet
företoges jämsides med insamlingen.
Verksamheten vid det nya arkiv- och forskningsinstitutet leddes av
Herman Geijer i nära samarbete med J. A. Lundell, landsmålsalfabetets
skapare, som var styrelsens ordförande 1914-40, och som alltsedan 1870talet var den ledande gestalten i den framväxande svenska dialektforskningen.
Arbetet med omhändertagande, arkivering och katalogisering av de äldre
samlingar på vilka arkivet grundades var i stort sett fullbordat omkring
1920. Likaså typordlisteundersökningen. Fältarbetet i de olika landskapen,
som bedrevs i närmaste sammanhang med den lägre och högre universitetsundervisningen, resulterade, förutom i ökade samlingar, i en rad uppsatser
och avhandlingar som främst publicerades i den av J. A. Lundell 1878
grundade tidskriften Svenska Landsmål. De behandlade oftast dialekternas
1 SyLm

1915 s. 17 If.
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ljudskick och grammatik. Planen på den allmänna dialektordboken hölls
levande men visade sig kräva vida mera av förarbeten inom de skilda landskapen än man från början kunnat föreställa sig.'
II. Kort översikt över utvecklingen sedan 1920-talet

Under 1920- och 1930-talen utvecklas och fördjupas arkivets undersökningsarbete såväl ute i fältet som vid institutionen i Uppsala. Några av
huvuddragen torde kunna sammanfattas i följande punkter.
1. Herman Geijer och hans medhjälpare fann redan i början av 1920talet att de dittills utförda undersökningarna möjliggjort grundläggande
översikter över de svenska dialekternas grammatik, även om man ej i detalj
kunde fastställa gränserna för olika företeelser i alla landsdelar. En rad
sådana översikter, delvis belysta med kartor, hade redan publicerats.
Huvudintresset måste nu inriktas mot dialekternas ordförråd. Ännu viktigare än att uppspåra nya ord var det därvid att fastställa ordens mycket
varierande former och skiftande betydelser samt att därvid klarlägga
dialekternas uttryck för skilda begrepp och grupper av begrepp, föremål,
arbeten, föreställningar etc. Det framstod som »nödvändigt, att ett stort
lexikaliskt arbete på insamling och granskning av folkmålens ordförråd nu
av alla krafter bedrives».2 Därmed betonades också det oupplösliga samband mellan ord och sak som gjorde det angeläget att bedriva lingvistisk
och folkloristisk-etnologisk fältforskning samtidigt i ett sammanhang.3
För detta ändamål och delvis efter utländska mönster, började man utarbeta en serie utförliga handledningar för insamlingsarbetet, tryckta eller
stencilerade »frågelistor», där ordmaterialet sammanförts i sakgrupper.
Dessa frågelistor, numera sammanlagt omkr. 250 st., kom med sin ingående
systematik, sin detaljrikedom och rika illustrering att utgöra språkligtsakliga monografier över skilda ämnen, där ibland termerna och ibland de
sakliga förhållandena bildat utgångspunkt för framställningen. — Särskilt
i detta arbete, men även i övrigt, inleddes ett nära samarbete med Nordiska museet, särskilt avdelningen »Etnologiska undersökningen», vars
grundare prof. Sigurd Erixon under många år var ledamot av arkivets
styrelse. Under senare år har serien utvidgats med nu aktuella ämnen,
såsom Sågverk och brädgård, Flottning samt Förändringar i det nutida
samhället.4
1 H. Geijer i SvLm B. 26 s. 17 f.
2 H. Geijer i SvLm 1927 s. 32 ff. (Utförligt betänkande rörande det lexikaliska
materialets insamling och utredigering.) Se även H. Geijer, De svenska dialektundersökningarna vid skiljovägen. Svensk Tidskrift 20, 1930 s. 233 ff.
3 Betydelsefull är här också Geijers uppsats Traditionsupplösningen och dess konsekvenser. Folkminnen och Folktankar 19, 1932 s. 141 ff.
a Frågelistorna nr 1-20 i den tryckta serien publicerades i SvLm B.25, 1927-29.
Nr 32 Gåtor trycktes i SvLm 1930 s. 5-68. Övriga nr i serien trycktes separat. Om
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Omöjligheten att med överkomliga resurser genomföra likformiga
djupundersökningar över hela landet nödvändiggjorde redan på 1920-talet
koncentration till vissa språkområden, främst Dalarna, Västmanland, Västergötland och Gotland. Dalmålsundersökningen inriktades tidigt på direkt,
separat, publicering av resultaten.
Till dessa landskapsvis bedrivna djupundersökningar fogades, med
början vid mitten av 1920-talet, undersökningen av estlandssvenskarna,s
och gammalsvenskbybornas (i Sydryssland) språk och folkkultur. Uppteckningsarbetet utökades kraftigt efter svenskbybornas överflyttning till
Sverige 1929 och möjliggjordes av bl. a. lotterimedelsanslag.
På 1940-talet tillkom den mycket omfattande undersökningen av Värmlands dialekter och folkminnen. Den bekostades främst av länets landsting
och värmländska industrier. Även Dalsland berördes av detta insamlingsarbete.
En intensifierad undersökning av Närkes dialekter och folkminnen har
genomförts med stöd av landstingsanslag sedan år 1959.
Både för flertalet av de ovan nämnda landskapen och en rad andra
(Jämtland, Ångermanland, Östergötland, Öland m. fl.) upplades i slutet
av 1920-talet ordregister in 8:o i avsikt att direkt på registerkorten ge en
samlad översikt över det i de olika primärsamlingarna befintliga ordförrådet
med böjning, betydelser, fraser etc.' Systemet genomfördes fullständigt
endast för övre Dalarna, Dalabergslagen, Västmanland, Västergötland,
Östergötland (delvis) samt Estland och Gammalsvenskby. Sedan början
av 1940-talet har metoderna för denna registrering inom övriga landskapssamlingar betydligt förenklats vilket lett till snabbare resultat. (Se s. 17.)
Tanken på utgivandet av en allmän svensk dialektordbok såsom en
huvuduppgift för arkivet sköts alltmera i bakgrunden och denna uppgift
övertogs i stället av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 1954. Se nedan s. 18.
För bearbetning av det alltmera omfattande folkloristisk-etnologiska
materialet inrättades 1928 en särskild folkminnesavdelnin g. Dess främsta
uppgift i det inre arkivarbetet blev katalogiseringen av arkivets alla samlingar ur sakliga utgångspunkter. För dess stora realkatalog utarbetades
i mitten av 1930-talet ett omfattande katalogsystem, som fått tjäna som
mönster på många håll även i utlandet.
Med arkivets folkminnessamlingar som grundval inrättades 1947 en professur vid Uppsala universitet i nordisk och jämförande folklivsforskning,
särskilt folkloristisk. Den sammanslogs med chefstjänsten vid arkivet och

den maskinskrivna och stencilerade serien M se SvLm 1934 s. 53 if. — Om serien av
»frågekort», för språklig och saklig kartläggning, se SvLm 1933 s. 113 if. och 1934 s.
59 f., Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala I (1932) samt D. 0. Zetterholm
Nordiska ordgeografiska studier (1937) s. V ff.
Se härom utförligt H. Geijer i SvLm 1927 s. 27 ff. Bild av s. k. A-kort s. 48.
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arkivchefen Dag Strömbäck utnämndes till dess förste innehavare. De båda
tjänsterna skildes återigen vid prof. Strömbäcks pensionering 1967.1
För kartkiggning och annan översiktlig undersökning av dialektförhållanden berörande hela landet organiserades 1934 en särskild avdelning,
»Riksundersökningen», ledd av D. 0. Zetterholm, som sedermera publicerade
en serie dialektgeografiska undersökningar.2 (Se nedan s. 17.) Behovet
av undersökningar i större sammanhang och i samarbete med andra institutioner samt finansieringsfrågan gjorde att även kartläggningsföretaget
efter några år överläts på Kungl. Gustav Adolfs Akademien, där redaktionsarbetet uppdelades på fyra huvuddelar, en dialektologisk, en folkloristisk,
en etnologisk och en ortnamnsde1.3 Hittills har endast den etnologiska delen
publicerats. Den folkloristiska delens utarbetande uppdrogs åt arkivets
folkminnesavdelning och föreligger sedan en tid i tryckmanuskript. Delresultat av den dialektologiska kartläggningen, som också har arkivet som
arbetscentral, har publicerats i skilda avhandlingar.
Fonogramverksamheten började med upptagningar på grammofon 1935.
1952 inrättades en särskild fonogramavdelning, ledd av förste arkivarie
F. Hedblom. Inspelningarna kom även att omfatta samtliga lapska och
finska dialekter, folklore och folkmusik, Svensk-Amerika m. m. Se nedan
s. 21.
Lapska avdelningen tillkom 1943 för bearbetning och komplettering
av de omfattande samlingar på det lapska språkområdet i Sverige som
gjorts alltsedan slutet av 1800-talet. Prof. I. Ruong var under de första
åren heltidsanställd medarbetare, senare fil. dr H. Grundström. Insamlingsarbetet utvidgades kraftigt genom resor och ortsmeddelare bland samerna
själva. Avdelningens arbete finansierades väsentligen med anslag av lotterimedel, från industrier m. f1.4 (Se vidare nedan sid. 22.) — Om arbetet på de
finska språkområdena i Sverige se nedan s. 23.
Publikationsverksamheten. Serien »Skrifter utg. genom Landsmålsoch folkminnesarkivet i Uppsala» började utgivas redan 1940. Före denna
trycktes alla vid arkivet utarbetade publikationer i andra serier eller som
fria skrifter. (Se nedan s. 23 f.) Efter prof. Lundells död 1940 övertog
arkivet tidskriften »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv».5
Ekonomi. Det bör hållas i minnet att en avsevärd del av arkivets
undersökningar och publikationsarbeten har genomförts med stöd av medel
utanför statsbudgeten, från enskilda donatorer, industrier, landsting, kommuner, fonder m. fl. betydligt utöver de fall som nämnts ovan.
1 Se prop. till Riksdagen 1947 nr 272 s. 141 ff.; 1948, Bil. 10 s. 112 ff.; 1967, Bil.
10 s. 48.
Se SvLm 1933 s. 113, 1936 s. 57 ff., 1937 s. 117 ff., 1938 s. 53, 1941 s. 92 f.
Saga och Sed 1942 s. 75 ff.
4 SvLm 1945 s. 156 f.
5 Se utförligt H. Geijer, Efterskrift till hittills utgivna årgångar av Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv. SvLm 1939 s. 7 ff.
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Personal. Den med statsmedel avlönade personalen utgjordes 1914
av två vetenskapliga medarbetare. När arkivet 1939 överfördes på riksstaten fanns 1 föreståndare och 6 vetenskapliga medarbetare samt 4 biträden. Därtill kom timanställda medhjälpare. Antalet dagligen verksamma
medarbetare torde i regel ha uppgått till 30 å 40.
Organisation. Arkivet, som intill den 1 juli 1970 stått under egen
styrelse, ingår från denna tidpunkt i myndigheten Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA), vars styrelse har sitt säte i Riksarkivet.'

III. Nuläget
Undersökningar, bearbetningar och publikationsverksamhet
ULMA:s verksamhet är organiserad på fem huvudavdelningar: Dialektavdelningen, Folkminnesavdelningen, Fonogramavdelningen, Lapska avdelningen och redaktionen för Svenska Landsmål. Därtill kommer kansli och
expedition. Deras arbetsuppgifter griper dock ofta in i varandra och personalen är delvis gemensam.
1. Dialektavdelningen
Dialektavdelningen är den största. I denna ingår bl. a. de självständigt
arbetande redaktionerna för Dalmålsordboken och Laumålsordboken (Gotland) samt Estlandssvenska undersökningen.
1.1 Dalmålsundersökningen och Dalmålsordboken. I det viktiga dialektområde som övre Dalarna (Siljansbygden och Västerdalarna) utgör igångsattes det moderna insamlingsarbetet redan i slutet av 1800-talet av Ad.
Noreen, och i början av 1900-talet genomförde Lars Levander sina grundläggande fältundersökningar i Älvdalens sn. Dr Levander, som sedan början av 1920-talet var heltidsanställd medarbetare vid arkivet, publicerade
1925-28 sin stora grammatik »Dalmålet, beskrivning och historia», 1—II,
688 sidor. Den brett anlagda ordboken över de även till sitt ordförråd så
arkaiska och starkt splittrade dalska sockenmålen, som — med ordens
betydelser angivna även på engelska — torde bli en av de förnämsta dialektordböcker, som något europeiskt språk äger, började tryckas 1961. År 1968
fullbordades tryckningen av första bandet (629 dubbelspaltiga sidor) omfattande bokstäverna A—F. Ett häfte innehållande illustrationer till detta
band utkom 1970, följt av fyra häften av andra bandet (intill okt. 1974).
För att avlasta utrymmeskrävande etnografiskt stoff från ordboksartiklama utgav Levander åren 1943-47 redogörelser i deskriptiv form av
viktigare ämnesområden i verket »övre Dalarnas bondekultur» 1-3, varjämte dr Ella Odstedt i en fjärde del år 1953 sammanförde och kompletterade det rika och starkt differentierade materialet rörande folk1 Se

prop. till Riksdagen 1970 nr 46.
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dräkter och textilier. Hela verket »övre Dalarnas bondekultur» (tryckt i
Gust. Ad. Ak:s skriftserie, 11: 1-4) kom därmed att omfatta 2 056 sidor.
Levanders medhjälpare och efterträdare doc. Stig Björklund utgav 1953
i arkivets skriftserie (B: 8) Levanders beskrivning av den ytterst ålderdomliga materiella kulturen i Älvdalens sn, »Älvdalskt arbetsliv» (454 s.) och
1966 sin egen undersökning »Indor i Våmhus socken. Något om en dalabys
tillkomsthistoria», (339 s.; Gust. Ad. Ak:s ser. Folklivsskildringar, 5).
Av ordboksverket återstår nu ca tre fjärdedelar att trycka. Med hittillsvarande takt kommer tryckningsarbetet att kräva ytterligare omkring 20
år. För arbetets påskyndande har Kopparbergs läns landsting de senaste
fem åren anslagit 10 000 kronor per år. Med dessa medel (jämte fondmedel)
har bl. a. doc. E. 0. Bergfors på deltid sedan 1970 medverkat vid författandet av ordboksartiklar. Därtill kommer biträden för excerpering, inoch utplockning i samlingarna, korrekturgranskning m. m. I korrekturgranskningen deltar i regel 3 å 4 utomstående vetenskapliga specialister.
1.2 Gotland. På grundval av äldre samlingar, främst från 1700- och 1800talen, färdigtryckte fil. dr Herbert Gustavson år 1945 »Gotländsk ordbok»
i två band om tillsammans 1 324 sidor. Ett stort manuskript om 8 384
sidor i A4 — motsvarande ca 1 800 sidor i dubbelspaltigt tryck — till ännu
en ordbok, har han sedan dess färdigställt. Denna ordbok gäller målet i
Lau sn och är grundad på uppteckningar gjorda i slutet av 1800-talet med
då moderna metoder och på ett manuskript utarbetat av dr M. Klintberg.
Den redovisar ett ovanligt rikt språkprovsmaterial. Dess första häfte utkom av trycket 1972. Med femte häftet 1974 samt ett illustrationshäfte blir
band I (A-H) fullbordat. Tryckningen bör även i fortsättningen kunna gå jämförelsevis snabbt och vara fullbordad inom ca ett årtionde under förutsättning
av tillgång till kompetenta specialister. Verket torde till sin storlek komma
att bli jämförbart med Dalmålsordboken. — Gustavson har vidare bl. a.
utarbetat en utförlig grammatisk beskrivning, »Gutamålet» 1-II, tryckt i
Svenska Landsmål B. 42, 1940 och B. 50, 1948 (537 sidor text jämte 5
kartor) samt utgivit en rad volymer innehållande gotländska sagor, sägner,
visor, lekar m. m. (tryckta bl. a. i Gust. Ad. Ak:s skriftserier).
1.3 I Västergötland genomfördes systematiska djupundersökningar vid
samma tid som i Dalarna.1 På grundval av det insamlade materialet utarbetades av doc. Johan Götlind och, efter hans död, av fil. dr Samuel
Landtmanson det stora grammatiska översiktsverket »Västergötlands folkmål» 1-IV, utgivet 1940-50 (Gust. Ad. Ak:s skriftser. 6: 1-5). Förutom
texten om 742 sidor innehåller detta arbete ej mindre än 128 kartor i färgtryck, vilka för sin tid innebar ett betydelsefullt framsteg ifråga om språkgeografisk kartläggning. En kortare översikt, »Västgötamålet» (102 s.), ut-

1 Se

härom inledningen till J. Götlind, Västergötlands folkmål 1, 1940-41.
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gavs av Landtmanson år 1952.1 Därjämte förefinns i arkivet ett ganska
långt framfört ordboksmanuskript (i kortregisterform), som med ytterligare
bearbetning kan befordras till trycket. Till omfånget är även detta ordboksföretag jämförbart med Dalmålsordboken.
1.4 Även i Västmanland igångsattes liknande folkmålsundersökningar
under 1920-talet. En kortfattad, med kartor illustrerad översikt av vissa
dialektförhållanden inom landskapet av H. Geijer och E. Holmkvist,
»Några drag ur Västmanlands språkgeografi», trycktes år 1929 i Svenska
Landsmål. Ett par specialordböcker rörande bergsbruk och hyttdrift utgavs av den senare, nämligen »Bergslagens gruvspråk» 1941 och »Bergslagens hyttspråk» 1945 (tillsammans 235 sidor). Manuskript till språkkartor
och en utförlig ordbok (i kortregisterform) jämte grammatiska anteckningar
rörande landskapets dialekter utarbetades under 1930- och 1940-talen av
fil. lic. Erik Holmkvist.
1.5 Värmland. På grundval av arkivets äldre värmländska samlingar utarbetade G. Kallstenius en första grammatisk översikt över landskapets
dialekter, som jämte en samling texter på dialekt i fonetisk skrift trycktes
i Svenska Landsmål (band XXI) 1927 och 1936. Under åren 1945-55
genomfördes, med stöd av icke-statliga medel, en omfattande, systematisk
fältundersökning av hela Värmlands dialekter och folkminnen. Samlingarna
tillfördes omkr. 240 000 ordbelägg och ett mycket stort folkloristiskt-etnologiskt material från landskapets alla delar. En preliminär översikt över
vissa resultat av undersökningen publicerades av fil. dr Richard Broberg
år 1960 (89 s.)2 År 1973 utgav han en brett lagd sammanfattande framställning rörande Värmlands folkmål och folkkultur mot bakgrunden av
landskapets äldre historia, »Språk- och kulturgränser i Värmland», belyst
av 18 kartor (Sv. Landsmål B. 67). Assistent J. Jacobsson har på grundval
av uppteckningar som under 1940- och 1950-talen gjorts i hans hemsocken
Dalby utarbetat ett ordboksmanuskript om 11 300 blad. Det omfattar
ett mycket rikt ordmaterial och är framställt i sådan form, att det med
viss bearbetning kan befordras till trycket.3
1.6 Närke. För komplettering av de äldre ordsamlingarna utför arkivet
sedan år 1959 en större undersökning och bearbetning av landskapets
dialekter och folkminnen. Den har möjliggjorts genom anslag från Örebro
läns landsting.1 R. Broberg har utgivit J. W. Grills ordbok från 1840-talet
»Ur folk-språket på Tylöskogen» (141 s. Sv. Landsmål B. 63, 1964).
1 I serien Västergötland. Bidrag till landskapets kulturhistoria och beskrivning,
nr A: 8.
2 Värmland — ett språk- och kulturgeografiskt gränsområde. Nationen och Hembygden. Skriftser. utg. av Värmlands Nation i Uppsala. VIII, 1960.
3 Se R. Broberg i SvErn 1972 s. 97 f.
4 Se R. Broberg, Upptecknandet av Närkes folkmål. En översikt och ett arbetsprogram. Bergslag och Bondebygd 1958 s. 114 ff.
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1.7 De systematiska undersökningarna av estlandssvenskarnas och gammalsvenskbybornas språk, som igångsattes av arkivet redan på 1920-talet
i samverkan med fil. dr G. Danell har sedan dess letts av dr Nils Tiberg.
Resultat av den hittillsvarande verksamheten har från och med år 1951
utgivits i serien »Estlandssvenskarnas folkliga kultur», hittills innehållande
7 delar om tillsammans 1 605 sidor (Skr. utg. av Gust. Ad. Ak. nr 25, 27,
31, 33, 35, 38, 51). I denna serie ingår bl. a. G. Danells utförliga »Ordbok
över Nuckömålet» samt N. Tibergs arbeten »Ståndssamhället», »Runöbondens ägor», »Estlandssvenska språkdrag» och »Estlandssvenska husdjursnamn». Vidare föreligger i manuskript en ordbok på ca 75 000 blad (i kortregister) över samtliga estlandssvenska dialekter. Till denna hör även skilda
ord- och sakregister om flera hundra tusen registerblad. Vid manuskriptordboken med tillhörande register fortgår alltjämt kontroll och kompletteringar med hjälp av meddelare bland i Sverige bosatta estlandssvenskar och
gammalsvenskbybor.'
1.8 övrig publikationsverksamhet vid språkliga avdelningen. Även beträffande landskap, där så omfattande undersökningar som de ovan anförda
inte genomförts, har skilda arbeten inom lexikografi, språkgeografi, grammatik och textedition utarbetats inom arkivet och publicerats. Som exempel på dylika arbeten kan nämnas: J. NORDLANDER, Ordbok över Multråmålet. 1933 (176 s.); D. 0. ZETTERHOLM, Nordiska ordgeografiska studier.
1937 (168 5.; 5 kartor); DENS., Dialektgeografiska undersökningar, 1—IV.
1940-1953 (160 s., 6 kartor); J. V. LINDGREN, Ordbok över Burträskmålet.
1940 (176 s.); A. SCHAGERSTRÖM, Grammatik över Gräsömålet. 1945-1949
(207 s.); G. WIDMARK [utg.], P. Stenberg, Ordbok över Umemålet. 1. Ordbok. 1966 (187 s.), 2. Kommentar. 1973 (112 s., 4 kartor).
Härtill kommer doktorsavhandlingar m. fl. arbeten publicerade utanför
arkivets serier, se nedan (s. 23f.).
1.9 Ordregistrering. Som en av de angelägnaste uppgifterna vid dialektavdelningen just nu framstår fortsättandet av de landskapsvis bedrivna
ordregisterarbetena. Dessa syftar i första hand till att på registerkort (in
16:0) i alfabetisk ordning tillgängliggöra dialektorden i de omfattande samlingar som inte är alfabetiskt uppställda, såsom frågelistsvar, anteckningsböcker, texter, folkminnesuppteckningar m. m. Om den på 1920-talet igångsatta registreringen på kort i oktavformat se ovan s. 12.
Därjämte avser detta arbete en kontroll av uppteckningarnas kvalitet,
pålitlighet och fullständighet, av olika upptecknares särskilda bruk av
landsmålsalfabet och annan ljudskrift m. m. över detta upprättas prome-

1 N. Tiberg har lämnat en ingående redogörelse för undersökningens syften, metoder
och arbetssätt, fonetiska motsättningar inom estlandssvenskan samt språkprov och
folklivsskildringar, i artikeln »Estlandssvenska upsalaundersökningen» i boken Est.
lands svenskar 25 år i Sverige (Kustbon 1968: 4).
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morior och kompletteringslistor att nyttjas i fältarbetet.1 — Arbetet utföres väsentligen av timanställda studenter och måste med hänsyn till den
hittills alltför knappa tillgången på penningmedel ses på lång sikt. Ordregistren in 16:o, inklusive de särskilda registren över växtnamn och fågelnamn uppgår nu till ca 550 000 blad.
1.10 Arkivets alfabetiska ordsamlingar i originaluppteckning är uppställda
i kortregister landskapsvis och inom landskapen sockenvis, en uppställning
som med hänsyn till forskningens krav i regel inte kan rubbas. Ett gammalt
önskemål, sedan många år upptaget i petita, är att erhålla dubbletter av
ordkorten att uppställas i en enda alfabetisk serie A-Ö för samtliga landskap. En sådan dubblettserie är också önskvärd med tanke på samlingarnas
skydd vid krigsfara. Nutida reproduktionsteknik ger starkt förbättrade
möjligheter att på fotografisk väg genomföra detta, varvid kopior av samlingar också kan ställas till förfogande för andra institutioner och för enskilda forskare. Detta projekt ligger väl till för samarbete inom DOVA.
En detalj av betydelse därvidlag är nödvändigheten av att stickorden i
samlingarna utskrivs efter någorlunda enhetliga principer, ett omfattande
arbete som förutsätter ett ökat antal medarbetare med språkhistorisk
kompetens.
1.11 Fältarbetet. Insamlingen av lexikaliskt material genom direkt uppteckning (här avses ej inspelning av texter) sker sedan länge i främsta
rummet genom i bygderna fast bosatta ortsmeddelare. Detta gäller även
folkminnesavdelningen. Valet av undersökningsorter måste därför i viss
mån bli beroende på tillgången på lämpliga och intresserade medarbetare.
Angeläget är att få frågelistorna besvarade så jämnt som möjligt i de landskap som inte berörs av de ovan nämnda djupundersökningarna, varför
upprepade kontroller av svarens fördelning och kvalitet genomföres. Att
möjligheterna till insamling av det äldre ordförrådet hastigt försämrats
de senaste årtiondena säger sig självt. Detta föranleder också vissa omarbetningar av frågelistorna med tanke dels på de starkt förändrade sakförhållandena dels på de yngre upptecknarnas begränsade erfarenhet av
äldre folkkultur. — Tjänstemännens egna resor avser främst komplettering
och kontroll i samband med publicering samt värvning och instruktion av
ortsmeddelare.
1.12 Ordbok över Sveriges dialekter. Uppgiften att utge en allmän svensk
dialektordbok övertogs 1954 av Kungl. Gustav Adolfs Akademien (ovan s.
12). Dess ordboksarbete avser direkt publicering av det befintliga grundmaterialet och bygger även på de samlingar som finns i de senare tillkomna arkiven i Lund, Göteborg och Umeå. Ordboken kommer också att
innehålla redovisning av det alltsedan år 1600 upptecknade, tryckta och
otryckta, dialektmaterialet. Ett första provhäfte trycktes 1962 och häfte
1 Om

igångsättandet av ordregistret in 16:o se SvLm 1942 s. 146 f.
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1 föreligger i tryckmanuskript.1 Som ett led i detta arbete utgav akademien
1955, enligt initiativ inom arkivets styrelse, ett modernt uppslagsordsregister till J. E. Rietz klassiska »Svenskt dialektlexikon» av år 1867.2
Dialektordbokens redaktion har sedan 1967 sitt skriptorium inom
ULMA:s lokaler. Enligt ett år 1974 upprättat kontrakt mellan Akademien
och ULMA har äganderätten till ordboksredaktionens nuvarande och framtida excerptsamlingar (nu ca 4 400 000 blad i kortregister in 16:o) övergått
till ULMA. Den vetenskapliga ledningen för ordboksarbetet skall fortfarande utövas av Akademien.
2. Folkminnesavdelningen,
2.1 Realkatalogen. Denna katalog (ovan s. 12) omfattar nu ca 250 000
registerkort uppdelade på 21 huvudkapitel med 7 500 underavdelningar
jämte ca 25 000 korshänvisningar m. m.3 I sina anslagsäskanden har
ULMA sedan många år understrukit den grundläggande betydelsen av
arbetet vid denna katalog. Den utgör ett centralt arbetsinstrument inte
bara för tillgängliggörandet av det folkloristisk-etnologiska materialet i
arkivsamlingarna utan också för det språkliga arbetet och för nordisk och
internationell folklivsforskning överhuvud. Styrelsen för DOVA har också
under flera år bland sina petita upptagit en förstärkning av avdelningens
personal med en ny tjänst som katalogisator (amanuens), ett mycket angeläget önskemål.
Jämte insamlings- och katalogiseringsarbetet har publiceringen av
folkminnesmaterialet varit en viktig uppgift för avdelningen och en rad
arbeten med etnologiskt och folkloristiskt innehåll har framgått såsom
resultat av dess tjänstearbete. Som exempel på publikationer av denna
art må här nämnas: ELLA ODSTEDT, Varulven i svensk folktradition. 1943
(251 s., 2 kartor); L. JOHANSSON, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. 1947 (366 s., 1 karta); Å. CAMPBELL, Från vildmark till bygd. 1948
(278 s.); 0. BLIXT, Det gamla Grangärde. 1950 (301 s.); A. ERNVIK, Glaskogen. 1951 (444 s., 1 karta); DENS., Folkminnen från Glaskogen,
1966-1968 (505 s.); N. Dencker, Sveriges sånglekar. 1960 (448 s.).
2.2 Atlasverket. Ett större arbetsprojekt vid avdelningen är sedan många
år publiceringen av den folkloristiska delen av kartverket Atlas över
svensk f olk k ultur. Förarbetena igångsattes redan i slutet av 1930-talet
under medverkan av ett stort antal forskare. Fältarbete och bearbetningar
var långt framskridna när verkets redaktör, avdelningens dåvarande före1 Se V. Reinhammar, Gustav Adolfs Akademiens dialektordbok. Saga och Sed 1971
s. 28 ff.
2 Svenskt Dialekt-Lexikon, Av J. E. Rietz. III. Register och rättelser. Av E.
Abrahamson. Lund 1955 (K. Gust. Ad. Ak.).
s Om arbetet på realkatalogen och dess systematik se H. Geijer i SyLm 1934 s. 47ff.
— En redogörelse för katalogsystemet, översatt till engelska, finnes i Seån O'Snilleabhän, A handbook of Irish folklore, 1942.
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ståndare prof. Åke Campbell, avled 1957. Det fortsatta arbetet uppdrogs
åt förste arkivarie Åsa Nyman och föreligger nu i det närmaste tryckfärdigt. Medel till själva tryckningen torde komma att ställas till förfogande
genom K. Gustav Adolfs Akademien.
2.3 Materialpublicering. Ett omfattande publiceringsprojekt på längre
sikt, som på det folkloristiska området utgör en motsvarighet till ordboksarbetena på den språkliga sidan, är en samlad utgivning av viktigare delar
av det folkloristiska materialet. Förarbeten, betydelsefulla inte minst i
metodiskt hänseende, har här gjorts bl. a. genom publiceringen i arkivets
skriftserie av ovan angivna arbeten. Närmast projekterade arbeten utgör
metallarbetaren Gustaf Ericssons klassiska uppteckningar rörande folkkulturen i Södermanland och en handbok över realkatalogen, på svenska
och engelska.
2.4 Insamling. Beträffande det insamlingsarbete som utgående från sakliga (folkloristiskt-etnologiska) synpunkter skall bedrivas i fortsättningen,
bör följande beaktas. Den snabba omstruktureringen av det svenska samhället medför en viss omläggning i fråga om hjälpmedel, ämnesområden
och orter. Den vid avdelningen utarbetade och 1970 utsända frågelistan
M 220 Förändringar i det nutida samhället har därvid visat sig vara betydelsefull. Svaren har givit levande och rikt detaljerade inblickar i arten
och omfattningen av de förändringar som skett under 1900-talet och de
fyller därigenom de luckor som finns i samlingarna mellan det slutande
1800-talet och nutiden. Behovet dels av mera detaljerade undersökningar
och dels av kompletterande frågelistor som även behandla samtiden framgår klart. Detta medför också att nya ämnen och nya geografiska områden,
städer och tätorter, måste upptas till systematisk behandling. Det bör i
detta sammanhang erinras om att ULMA redan under 1940-talet genomförde en riksomfattande insamling av stadstraditioner. Vid de inspelningar som under 1950- och 1960-talen genomförts i städer och köpingar
i Västergötland, i Eskilstuna och i Uppsala stad framkom även ett sakligt
material som väl belyser stadslivets traditionella former. Bland särskilt
påfallande detaljer märkes här de yngre sagesmännens uppgifter om lagbildningen bland ungdomen (inom kvarter, stadsdelar osv.), ett av de av
forskningen förbisedda ämnen, som det är angeläget att under den närmaste femårsperioden tillgodose. Att observera är också de nya impulser,
som utgått från inflyttade utlänningar och deras behov av t. ex. speciella
matsorter, som sedan förts ut bland svenska folket.
Genom det kompletterande fältarbetet för atlasverket har ett stort
material från äldre tider inkommit och penetrerats. Det vore av intresse
att i dag — och senare med jämna mellanrum — på nytt ta upp några av
de redan kartlagda företeelserna till ny undersökning, varvid inträdda förändringar, frekvens inom skilda sociala grupper etc. ägnas särskild uppmärksamhet.
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Andra arbeten som i fortsättningen blir av betydelse för ett djupare
historiskt perspektiv på ULMA:s samlingar är registrering eller avskrivning av vissa partier ur så viktiga källskrifter som domböcker, sockenstämmoprotokoll, förarbetena till landshövdingarnas femårsberättelser,
provinsialläkarberättelser, magistratsprotokoll m. fl.
3. Fonogramavdelningen
3.1 Allmänt. Avdelningen upprättades 1952 men dess verksamhet hade
pågått sedan 1935 (ovan s. 13). De metoder och den teknik som därvid
undan för undan utformades kom under 1950-talet att tilldra sig uppmärksamhet även i utlandet och avdelningens föreståndare utgav på internationellt uppdrag en handledning och andra skrifter på området.1 En
serie grammofonskivor med textbok och kommentar avsedd för bruk vid
skolor och universitet utgavs 19572 (utan kostnad för statsverket) och har
funnit vidsträckt användning. Arkivbeståndet uppgår till över 10 000
grammofonskivor och ca 4 000 ljudband. Ljudarkivets förvaring och skydd
i framtiden är en sedan länge aktuell fråga. Den bör helst lösas genom
framställning av skyddskopior av hela materialet, förvarade på annat håll.
3.2 Utskrivning av fonogram. Inspelningarnas tillgängliggörande för forskning och undervisning kräver utskrivning in extenso av åtminstone ett
urval för varje enskilt landskap. Detta arbete har hittills utförts dels av
studenter som författat trebetygsuppsatser i Nordiska språk, dels av tillfälliga medhjälpare, ortsmeddelare och andra som besuttit erforderlig praktisk kännedom om respektive dialekt. Ca 28 000 sidor i A4 och 4:o föreligger i utskrift från olika landskap. För vissa områden har alla gjorda inspelningar redan transkriberats, t. ex. från Nederkalix och Överkalix snr
i Norrbotten, där utskrivna inspelningar föreligger från de allra flesta byar.
Även från Västergötland, Östergötland, Dalarna och Västmanland samt
det lapska språkområdet finns omfattande samlingar av utskrifter. Från
andra landskap har hittills endast spridda transkriptioner kunnat göras.
Såsom arkivet under många år kraftigt understrukit i sina petita, är det
ytterst angeläget att detta arbete påskyndas. Ord- och sakmaterialet i de
utskrivna texterna skall vidare excerperas för ord- och sakregistren för att
bli åtkomligt för forskningen. Beträffande utskrivningsarbetets särskilda
problematik hänvisas till F. Hedbloms framställning »Om avlyssning och
utskrivning av dialekttexter i fonogram. Några erfarenheter och problem»
och där anförd litteratur.3
1 F. Hedblom, The Tape Recording of Dialect for Linguistic Sound Archives.
SvLm 1961 s. 51 ff. — Ger en översikt över inspelningsarbetets metodiska och tekniska problem samt över dittills utkommen litt.
2 F. Hedblom, Svenska Folkmål. Autentiska inspelningar ur Landsmålsarkivens
samlingar. Textbok till grammofonserien. Uppsala 1957. (Förlag numera: Grammofon
AB Electra, Stockholm.)
8 Nysv. Studier 47, 1967 s. 201 ff. — Se numera även U. Eriksson, Åselesvenska
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3.3 Publicering av texter och musik. Den fortsatta publiceringen av dialekttexter är ett annat arbetsobjekt av stor vikt. Detta gäller ej minst de
inspelningar i Amerika som arkivet gjort under 1960-talet och där början
till en textserie tryckts i Svenska Landsmål 1969. Därtill kommer texter
som på senare år inspelats i svenska bosättningar i Sydamerika. Sedan en
tid pågår redigeringsarbeten för fortsatt utgivning av la p ska jojkning ar
(se nedan under 4: 2). Arkivet deltar med sitt fonogrammaterial i en av
Samfundet för musikforskning planerad utgåva av estlandssvenska koraler.
3.4 Fältarbete. 1 fråga om det fortsatta inspelningsarbetet må bl. a. här
endast erinras om vikten av att ej endast inspela de äldre landsbygdsdialekterna, utan även yngre dialekt samt de dialekter och lokala talspråksvarianter som talas i städer och tätorter. Redan på 1950-talet inspelade arkivet lokalt talspråk i ett antal städer och tätorter i Västergötland varvid inspelningarna gjordes i tre generationer och tre socialgrupper.
Ett liknande projekt i större skala har på senare år genomförts i städerna
Uppsala och Eskilstuna med Institutionen för nordiska språk i Uppsala
som huvudman, varvid arkivet med sin tekniska utrustning och personal
svarat för själva inspelningarna och för arkiveringen. (Jfr ovan under Folkminnesavdelningen, 2.4.)
3.5 Personal. En given förutsättning för avdelningens arbete i fortsättningen är att tjänsten som avdelningsföreståndare (förste arkivarie) snarast
får återbesättas. Den vakanssattes 1967 då avdelningens föreståndare (Hedblom) förordnades till arkivchef och indrogs av 1974 års riksdag enligt förslag av K. Maj:t 19741- vid Hedbloms avgång med pension. I en motion2 i
Riksdagen yrkades tjänstens bibehållande under framhävande av det orimliga i att chefen för det största av DOVA-arkiven till sin arbetsbörda också
skulle foga föreståndartjänsten vid den av forskare och studenter alltmera
frekventerade fonogramavdelningen.
4. Lapska avdelningen

4.1 Medarbetare och samlingar. Alla uppteckningar som gjorts på det
lapska bosättningsområdet i Sverige sedan slutet av 1800-talet, då prof.
K. B. Wiklund grundlade studiet av lapska språket i Sverige, och under
fältarbetets fortsättning genom professorerna B. Collinder och I. Ruong
m. fl. (se ovan s. 13), finns praktiskt taget i sin helhet samlade i arkivet.
ULMA har därför sedan dess — i samverkan med professorn i finskugriska språk — karaktären av centralinstitution för fältarbete, arkivering
och publicering beträffande det lapska språket och därmed sammanhängande f olkloristiskt och etnologiskt material. Omfattning och kvalitet
1-2, Lund 1971 och 1973 (Lundastudier i nordisk språkvetenskap, Serie A 20, 24)
och där anförd litt.
Prop. 1974: 1, Bil. 10, Utb.-dep. B 14 s. 35 ff.
2 Motion 1974/718 samt Kulturutskottets betänkande nr 2, 1974.
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av detta material är så betydande, att arkivet i sina petita sedan 1965
upptagit en särskild arkivarietjänst för deras bearbetning och utgivning
som en viktig angelägenhet.'
4.2 Publicering. Av publikationer som utkommit såsom resultat av arkivets undersökningar av lapskt språk och lapsk kultur må särskilt framhållas II. Grundströms stora »Lulelapsk ordbok», som utgavs åren 19461954 i fyra band om tillsammans 1 920 dubbelspaltiga sidor, med ordens
betydelser angivna på svenska och tyska. På arkivets fonografiska upptagningar av lapska jojkar (över 1 000 nr) baserar sig »Lapska sånger»,
1—II, 1958-1963 (176 s.), till vilka texterna färdigställts av R Grundström och musiken transkriberats av A. 0. Väisänen och S. Smedeby.
Båda dessa verk har mottagits med stort intresse på det internationella
planet. I samverkan med de musikvetenskapliga och finsk-ugriska institutionerna vid Uppsala universitet samt med stöd av Humanistiska forskningsrådet har musikmanuskript till ännu en volym i denna serie utarbetats
och dess tryckning är under förberedande. — För utgivning under de närmaste åren är en större ordbok över sydlapskan under utarbetande inom
arkivet genom dr G. Hasselbrink, som redan färdigexcerperat hela det
svensk-norska grundmaterialet och fullbordat den grammatiska inledningen. Artikelskrivningen (på tyska) pågår.2
De finska språkområdena i Sverige

Finska dialekter, främst i Värmland och Tornedalen, har sedan gammalt ingått i ULMA:s arbetsuppgifter. Under 1930-talet gjordes på båda
hållen uppteckningar genom finsktalande studenter och dessutom upptagningar på fonograf. År 1948 genomfördes en grundlig inventering av praktiskt taget alla återstående finsktalande värmlänningar som därefter inspelades på grammofonskivor.3 Bandupptagningar med inspelningsbil har
senare gjorts i samtliga socknar i Tornedalsområdet från kusten i söder till
Karesuando i norr.
På grundval av arkivets inspelningar utgavs 1964 »Finska folkmålstexter
från Tornedalen» med transkription, översättning och kommentar av E.
Wahlberg (Svenska Landsmål B. 64, 114 s.).
Allmänt om ULMA:s publiceringsverksamhet

Det bör särskilt understrykas att i ovanstående förteckningar över arbeten som utgivits av trycket endast sådana medtagits som helt, eller så
i Se ULMA:s petitaslaivelser 1965 och följande år.
2 Resultat av Lapska avd:s undersökningar har av Collinder, Grundström, Ruong,
Sköld m. fl. publicerats i SyLm 1942-64. — Jfr även *Sameforskningen i de nordiska
länderna*. Saga och Sed 1968 s. 12 ff.
3 R. Broberg, Den nuvarande språksituationen i Värmlands finnbygder. SyLm
1953-54 s. 78 ff. (Även i Scandinavica et Fenno-ugrica. Festskr. B. Collinder 1954.)
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gott som helt, utförts som tjänsteuppgift inom arkivet. Till detta kan
läggas den omfattande följd av doktorsavhandlingar och andra
motsvarande vetenskapliga publikationer rörande svenska dialekter och folktraditioner inom de flesta landskap som alltsedan 1914
författats av enskilda forskare på grundval av arkivets material och där
själva utarbetandet skett på arkivlokalen samt i nära samverkan med
vederbörande sakkunniga tjänstemän.
I serien »Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala», påbörjad 1940, har hittills (okt. 1974) sammanlagt 33 nummer utgivits inom de fyra underserierna A: Folkmål, B: Folkminnen och folkliv,
C: Lapskt språk och lapsk kultur samt D: Dialektordböcker. Antalet publicerade volymer är dock vida större, särskilt i ordbokseditionerna. Så t. ex.
består nr D: 1, dvs. Dalmålsordbokens hittills utgivna parti A—Hå, ensamt
av 13 st. 80-sidiga häften i dubbelspalt. Den fortsatta publiceringen av
skrifter i serien är givetvis en av arkivets huvuduppgifter.
7. Samlingarnas omfattning
Till följd av samlingarnas skiftande ålder och ursprung skulle ett framläggande av uttömmande statistiska uppgifter om det nuvarande arkivbeståndet bli ett mycket tidskrävande arbete. För här ifrågavarande ändamål torde en översiktlig redogörelse vara tillfyllest.
7.1 Arkivmaterial i original (år 1973)
Språkliga primärsamlingar in 16:o
Språkliga och folkloristiska samlingar av texter,
monografier, redogörelser, frågelistsvar m. m.
in folio, 4:o, A4 och 8:o
Primärsamlingar i häften och band (bl. a. typordlistor, landsmålsföreningars material, ordlistor,
språkliga och folkloristiska primäruppteckningar
m. m. i häften och band)

ca 2 150 000 blad

ca 1 000 000 blad

ca 6 000 häften
och band

Enskilda forskares samlingar i arkivkapslar av
diverse slag. För detta omfattande material, som
delvis även är oaccederat, kan icke lämnas någon
detaljerad redogörelse utan en föregången slutförd
registrering. Som exempel kan här nämnas bl. a.
J. A. Lundells samlingar
112 kapslar
Torsten Ericssons södermanländska samlingar
51 kapslar
Erik Modins norrländska vet, material och brevsamlingar
114 kapslar
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Manuskriptsamlingar till tidskriften Svenska
22 kapslar
landsmål
Musikuppteckningar. Material ur omfattande samlingar
av Fredin, Dencker, Stålberg m. fl. som ännu icke
blivit slutgiltigt katalogiserade är icke inräknade i här
lämnade, lågt beräknade, siffra för antalet upptecknade
ca 14 500
melodier
ca 31 000
Fotografier och teckningar
Fonogramarkivet ca 10 000 grammofonskivor (30 cm)
och ca 4 000 ljudband (de flesta 30 min.).
Anm. Under år 1974 har omkr. 33.000 blad 16:o i original tillkommit.
7.2 Bearbetningar och sekundärsamlingar
Ordregister in 16:o
Utskrifter av fonogram
Språkliga register in 16:o, bl. a. till tryckt
material, vissa specialregister m. m.
Ordböcker in 8:o (t. ex. över dalmålet, västmanländska mål, västgötska, estlandssvenska m. fl.)
Realkatalogen — sakregister in 16:o till arkivets
samlingar

550 000 blad
ca 31 000 blad
A4 och 4:o
205 000 blad
440 000 blad
250 000 blad

Det bör observeras,
att »folkminnen» finnes även i samlingar och frågelistsvar som är rubricerade som enbart språkliga och vice versa;
att »folkminnen» även ingår i ordböckerna in 8:o och i 16:o-samlingarna.
IV. övriga frågor
1. Databehandling av arkivens samlingar, kanske särskilt de språkliga är
utan tvekan en alltmera aktuell fråga som bör följas uppmärksamt och som
särskilt lämpar sig för behandling i samarbetet inom DOVA. Viktiga erfarenheter har gjorts i andra länder. På det lexikografiska området är dr
F. de Tollenaere i Leiden en känd expert. Utvecklingen går dock på detta
område hastigt, och försiktighet i större finansiella och personliga investeringar torde vara tillrådlig.
2. DOVA. Vid anslutning av ytterligare institutioner till DOVA synes
det ur de nuvarande DOVA-arkivens synpunkt vara angeläget att organisationen inte förlorar sin homogena karaktär och därmed sin effektivitet
och smidighet som samarbetsorgan. Den bör avgjort inte utökas utöver
dialekt-, ortnamns- och andra aktivt folklivsforskande institut i övrigt.
En anslutning av de folkloristisk-etnologiska arkiven i Göteborg och Lund
synes självklar om instituten själva så önskar.
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V. Sammanfattning
Den framställning som härovan i all korthet givits av ULMA:s bakgrund,
framväxt och nuvarande läge ger bilden av ett mångsidigt arbetande forskningsinstitut, ett institut som i svensk och internationell folkkulturforskning kommit att intaga en central ställning jämförbar med den som tillkommer institutioner som Nordiska museet och Ortnamnsarkivet i Uppsala (f. d. Svenska ortnamnsarkivet).
Det nuvarande Dialekt- och folkminnesarkivets verksamhet har vuxit
fram under loppet av ett århundrade med ett arbetsprogram av stor bredd,
där grundsynen på den folkliga traditionen såsom en sammanhängande
helhet i hög grad varit befruktande för de enskilda djupundersökningarna.
En rad av landets främsta forskare och samlare inom nordisk — svensk och
lapsk — språk- och kulturforskning har medverkat. Arbetet har bl. a. resulterat i en publikationsverksamhet av mycket stor omfattning. På det
internationella planet har arkivet med sina arbetsmetoder, frågelistor, realkatalog, fonogramverksamhet etc. fått tjänstgöra som förebild vid upprättandet av en rad nya institutioner.
Det synes ur allmänna synpunkter vara angeläget att den tillgång som
denna arkivets karaktär av central forskningsinstitution sedan länge utgjort även i fortsättningen upprätthålles. Nyinrättandet eller förstärkandet
av lokala eller speciella undersökningsinstitut med förhållandevis mera
begränsade uppgifter bör ske genom att nya ekonomiska resurser ställs till
dessas förfogande och utan att detta beskär de centrala institutionernas
hittillsvarande arbetspotential. Även i fortsättningen bör forskaren inom
dessa kunna få en överblick över största delen av folktraditionsmaterialet
i ett vidare sammanhang.
Beträffande ULMA:s arbetsprogram i fortsättningen kan helt allmänt
följande sägas. Den tidigare planeringen byggde på föreställningen att
institutionernas insamlingsarbete kunde avslutas när dialekterna och den
äldre folkkulturen beräknades ha försvunnit, något som skulle ha skett
redan för flera årtionden sedan. Denna uppfattning har erfarenheten betydligt modifierat. Traditionsupplösningen har visat sig vara en i flera
avseenden komplicerad process.' Det har också visat sig att enskilda goda
traditionsbärare ännu i vår tid är i stånd att lämna vederhäftiga och fylliga
uppgifter om äldre språkbruk och förhållanden. Därtill kommer att synen
på både talspråk och annan tradition numera är mindre statisk än tidigare.
Även själva förändringarna och deras dynamik måste dokumenteras och
studeras. Detta gör att ULMA med sin erfarenhet, sin organisation och
sina tekniska resurser sedan länge uppmärksammat sådana pågående förändringar som t. ex. betingas av skilda generationer, socialgrupper, inflyttning m. m., något som redan ovan berörts. Denna verksamhet måste i fort1 Jfr

ovan s. 11, not 2 och 3, anförda uppsatser av H. Geijer.
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sättningen få bedrivas jämsides med de stora uppgifter som bearbetning
och publicering av det äldre arkivmaterialet innebär. En fortsatt nära samverkan med de språkvetenskapliga och etnologiska institutionerna vid
Uppsala universitet är därvid självklar.
Under de närmaste fem å tio åren är — såvitt nu kan förutses — följande
arbetsobjekt och önskemål de mest angelägna för ULMA (obs. att numreringen icke innebär prioritering):
V: 1 Publicering
1 Fortsatt utgivning av tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv.
2 Fortsatt utgivning av Dalmålsordboken. Förstärkning av den vetenskapliga personalen är nödvändig för att möjliggöra tryckningens fullbordan under doc. Björklunds tjänstetid (han uppnår pensionsåldern
1984).
3 Fortsatt utgivning av Laumålsordboken. Med hänsyn till redaktörens
ålder (dr H. Gustavson är född 1895) måste man här framdeles räkna
med en ny ledare för utgivningen. Denne måste tas ur den begränsade
krets av forskare där man är förtrogen med Gotlands dialekter, något
som givetvis medför ökade kostnader.
4 Fortsatt utgivning av monografier rörande estlandssvenskarnas språk
och folkkultur, senare även av en estlandssvensk ordbok.
5 Fortsatt utgivning av serien Lapska sånger. Manuskript till melodierna
i en volym av jojkar från Arvidsjaur föreligger och textutskrivning
pågår.
6 Utgivning av Sydlcupsk ordbok.
7 Fortsatt publicering av fonogramtexter. Utföres liksom tidigare i samverkan med andra institut.
8 Tryckning av det folkloristiska atlasverket (i samverkan med Gust. Ad.
Akad.) samt utgivning av Gustaf Ericssons sörmländska samlingar och
av folkloristiska monografier.
9 Fortsatt deltagande i K. Gustav Adolfs Akademiens utgivning av det
dialektologiska atlasverket. I detta arbete har ULMA fungerat som arbetscentral, och förste arkivarien doc. Manne Eriksson (död 1974) tjänstgjorde alltifrån början som företagets sekreterare. Arbetsledare är, efter
prof. Natan Lindqvists frånfälle, prof. Lennart Moberg, Uppsala.
V: 2 Bearbetning och insamling
10 Fortsatt ordregisterarbete för att göra ordförrådet i alla språkligt betydelsefulla samlingar tillgängligt, även fonogrammen.
11 Fortsatt komplettering och kontroll av primäruppteckningarna i samband
med ordregistreringen (som bl. a. ger besked om befintliga luckor i
materialet). — Framställning av frågelistor över hittills ej tillgodosedda ämnen.
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12 Framställning av dubblettserie av de sockenvis ordnade ordsamlingarna.
Göres på grundval av de metoder som utarbetas av utredning inom
DOVA.
13 Fortsatt utskrivning av fonogramtexter. — Inspelningen i fältet inriktas
på att fylla viktigare luckor och utsträckes ytterligare till tätorter samt
skilda social- och åldersgrupper. Ur innehållets synpunkt ägnas särskild
uppmärksamhet åt skedda och pågående förändringar i samhällets och
människans liv. (Jfr frågelistan M 220 ovan s. 20.)
14 Utarbetande av manus till Svensk växtnamnsordbok på grundval av de
excerperingar av arkivets samlingar som pågår under överinseende av
professor Sigurd Fries, Umeå.
15 Intensifierat arbete på realkatalogen genom fortsatt excerpering av samlingarna ur saksynpunkt. (Ny tjänst se nedan.)
V: 3 Tjänster
16 Återbesättande av den 1967-1974 vakanta och sedan 1/7 1974 indragna
tjänsten som föreståndare för Fonogramavdelningen (förste arkivarie).
Överförande till ordinarie eller e. o. stat av den för T. Ordeus personliga tjänsten som arkivarie och teknisk assistent vid Fonogramavdelningen.
17 Katalogisator (amanuens i bef.-gång) vid Folkminnesavdelningen.
18 Föreståndare (förste arkivarie) för Lapska avdelningen. (Begärd i arkivets
petita sedan 1965.)
19 Tjänst i minst förste arkivaries löneställning (ev. personlig el. arvoderad
befattning) som biträdande redaktör för Dalmålsordboken.
20 Anm. Det bör hållas i minnet att arkivets personal i löneplan sedan
institutionens överförande till riksstaten 1939 endast ökats med en handläggande medarbetare (amanuens) jämte en personlig amanuenstjänst
(T. Ordeus, se ovan). Kanslipersonalen är oförändrad. Efter flyttningen
från universitetsbiblioteket 1967 tillkom en tjänst som expeditionsvakt.

Summary
The Institute for Dialect and Folklore Research of Uppsala, Sweden. A short
survey.

1. Backgro und and earlier activities
The Institute was founded in 1914 as an institution of the Swedish state.
Even then, however, there were considerable collections of linguistic and factual
data which had been made by various organizations and private individuals
over since the 1870's. In the plan for the activities of the new institute sent
by its founders to the Swedish Government and Parliament, emphasis was laid
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on the fact that the collections in Uppsala were far larger than any others in
Sweden. The first thing that had to be done was to unite all these collections
in central archives, arrange and catalogue them. Then the collections had to be
supplemented and expanded through systematic investigations in the field of
both dialects and popular culture. The goal was sarong other things to produce
a general Swedish clialect dictionary, grammatical surveys and linguistic charts.
The leader of the new institute was Professor Herman Geijer, who worked
closely with other teachers at the University of Uppsala, in particular with
Professor J. A. Lundell. The latter, who was the founder of modern phoneties
in Sweden in about 1880 had in 1878 published his own transeription system,
"the Swedish Dialect Alphabet", in the periodical "Svenska Landsmål och
Svenskt Folkliv /Archives des traditions populaires su6doises", a periodieal
founded by him and still published by the Institute.

Developments since the 1920's
At the beginning of the 1920's Geijer and his colleagues found that the
investigations already made had given a solid insight into the grammar of the
Swedish dialects. Their main interest was now to make a eomprehensive survey
of the rich dialect vocabulary. It was even more important to establish the
varying forms and senses of the words than to trace new words; the aim was to
clarify the dialeetal expressions for different conoepts, objects, jobs, thoughts
and beliefs etc. For these far-reaching lexicographical works a series of very
detailed linguistic and factual questionnaires, about 250 in all, was produced.
These questionnaires, with their abundance of detail and many illustrations,
took the forms of complete monographs on different subjects, in which sometimes terminology, sometimes factual conditions formed the starting point.
The questionnaires were answered by all the Swedish provinces.
As it was impossible, for economic and practical reasons, to study all the
provinces equally thoroughly in Sweden with its great dialectal differences,
the most profound investigations were concentrated to certain partieularly
interesting linguistic areas. Out of this specialization and the need for new
investigations whieh gradually grew up, a number of special departments
developed over the years.

The investigations now in progress at the Institute
The activities of the Institute are organized in five main departments: The
Dialect, the Folklore, the Phonogramme, and the Lappish departments, and
the editors of "Svenska Landsmål" [Swedish Dialects] the Institute perioclical.
The biggest of these, the Dialect department, is divided into a n.urnber of
sections, eaeh doing different work.

1. The Dialect Department
1.1 The province of Dalarna. The most important task of this section is to
contin.ue the publication of the Dictionary of the Dialeets of Upper Daleearlia
by L. Levander t and S. Björklund. The first volume, A—F, comprising 629
pages and 341 illustrations was published between 1961-70. The editing of
volume 2 is in progress, volumes 3 and 4 remain to be published during the next
20 years or so. In addition the editors have published comprehensive works

30

F. Hedblom

concerning the grammar of the dialects, the arehaie popular culture of the
province and so on.
1.2 The island of Gotland. On the basis of 18th and 19th century records,
Dr H. Gustavson published a dietionary of the dialects of the island, 1918-45,
1, 322 pages. A new, larger dictionary based on modern records is being published at the moment [Dictionary of the dialect of Lau on the island of Gotland, Vol. I, 1972—]. A grammar of the dialects of the island and a number of
volumes containing stores, tales, songs, games etc. has also been published by
Dr Gustavson and his assistants.
1.3 Västergötland. The systematic studies in depth have among other things
resulted in a work in four volumes on the grammar of the dialects of the province,
published between 1940-50 by the late Dr J. Götlind and Dr S. Landtmanson
with 128 maps printed in colour. There is a large manuseript for a dictionary
of the dialects of the province in card-index form.
1.4 Västmanland. Studies in depth have also been carried out here in the
same way as in Dalarna and Västergötland. Specialist dictionaries containing
mining and foundry terminology have been published and the manuseript of
a dictionary of the dialects of the province has been prepared.
1.5 Värmland. On the basis of older collections a volume concerning the
grammar of the dialects and illustrative texts in dialect was published between
1902-36 [Svenska Landsmål, Vol. XXI]. After comprehensive field studies
between. 1945-55, a wealth of material dealing with dialects and folklore was
collected and has been described by Dr R. Broberg, leader of the project, in
a volurne of Svenska Landsmål [nr B. 67] 1973. A manuscript of 11 231 leaves,
for a dictionary of the dialect of the parish of Dalby in northern Värmland has
been prepared by J. Jacobsson.
1.6 Närke. An investigation in depth has been in progress since the 1950's.
An older dictionary has been published by R. Broberg.
1.7 Ever since the 1920's an investigation in depth has been in progress concerning the dialect and popular culture of the centuries-old Swedish-speaking
eommunity of the Estonian coast and the village called "Gammalsvenskby" [Old
Swedish Village] in Southern Russia, north of the Black Sea. The inhabitants
of the village, about 900 people, were moved to Sweden in 1929 afton living in
Russia since 1782. The project leader since the 1920's has been Dr N. Tiberg.
Dictionaries and other works concerning the language and popular culture of
these communities living aceording to archaie traditions have been published.
1.8 As regards the other linguistic publications of the Institute, see point 6
below.
1.9 A very important job which is continuously in progress is preparing an
alphabetical card index of the vast collections which are not in alphabetical order,
material such as answers to questionnaires, n.otebooks, records of folklore etc.
1.10 The alphabetical collections of words at the Institute are arranged topographically, according to province, parish and colleetor. At the moment an
attempt is being made to produce a parallel collection in which all the words
[more than 2 million] are to be found in alphabetical order.
1.11 The field work is carried out mainly through local collectors, living in
their respective provinces. They reply to the questionnaires.
1.12 Dictionary of the dialects of Sweden. The task of publishing a dictionary
of all the dialects of Sweden was taken over in 1954 by the Royal Gustavus
Adolphus Academy of Uppsala. The editor's collections eonsist [in 1974] of ca
41/2 million cards. A trial faseiele was published in 1962.
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The Folklore Department
This department was started in 1928 to be responsible for the growing folklore collections. The following are some of its main functions:
2.1 The main catalogue of the factual collections of the Institute. This eontains
ca 250 000 eards, divided into 21 main chapters with 7 500 subdivision.s and
25 000 cross references. It is an essential tool with the help of whieh the scholar
can find what ho needs by following the eatalogue elassification system of
dividing up people's lives and work. This huge work is a long-term project
and so far comprises only part of the collections.
2.2 A big project is the publishing of the folkloristic part of the Atlas of
Swedish Folk Culture. About 30 maps with commentaries have been produced
by Dr Åsa Nyman on the basis of the preliminary work of the late Professor
Å. Campbell, and these will soon be published in the series of the Royal Gustavus Adolphus Academy (Academia Regia Gustavi Adolphi), Uppsala.
2.3 As regards the publication of folklore material, see point 6 below.
2.4 The collecting in the field eovers partly supplementary material and partly the recording of new material of our own time. Due to the rapid changes
that Swedish society is undergoing, certain new subject fields must be investigated and new questionnaires written.

The Phonogramme Department
The aetivities of this department began in 1935 when the first eleetric gramophone reeorder was purchased. From 1955, all recordings have been made
on sound tapes. The sound archives now consist of more than 10 000 gramophone discs and about 4 000 sound tapes of Swedish, Lappish and Finnish
dialects. More than. 400 tapes have been recorded among descendants of Swedish
emigrants in North America and about 70 in South America. The transeriptions that have been made cover ca 28 000 pages. For many years recordings
have been made not only of older dialects in rm'al communities but also of the
language of towns of different age groups and social groups. A series of texts
on gramophone discs with separate transcription and commentaries was published in 1958.

4-5. The Lappish (and Finnish,) Department
The whole wealth of records concerning the many Lappish dialects in
Sweden, made since the end of the 19th eentury, has been accumulated in the
archives of the Institute. On the basis of these reeords a large lexicographical
work of 4 volumes dealing with the Lappish dialect of the Lule district was
published between 1946-54. In addition the Institute has published works on
the very archaie vocal music of the Lapps and on Lappish folk culture in general.
Gramophone and tape recordings have been made in all parts of the Lappish
linguistic area. A dictionary of the Southern Lappish dialects is in progress.
Investigations have also been made in the Finnish lin.guistic areas of
Northern Värmland and in the border country between Sweden and Finland.
A number of tape recordings have been published with Swedish translation
and commentaries.

6. Publishing Activities
Apart from the periodical "Svenska Landsmål" [Swedish Dialects] the Institute publishes the series "Skrifter utgivna av Landsmåls- och Folkminnes-
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arkivet i Uppsala" [The Institute for Dialect and Folklore Research, Uppsala.
Publications] with sub-series A: Dialect, B: Folklore and Folklife, C: Lappi,sh
Language and Lappish Culture, and D: Dialect Dictionaries from Dalarna,
Gotland and other provinces.
A considerable number of the works prepared at the Institute have been
published in other series or are not attached to any series.
Staff
The staff of the Institute consists of 1 director, 3 first archivists, 5 archivists,
4 secretaries, and 1 custodian, all of whom are civil servants. In addition there
are part-time assistants, on average 15-20 people.
Organization
The Institute, together with similar archives in Göteborg, Lund, Stockholm,
Uppsala and Umeå, is under the control of a central board in Stockholm. Its
five members are appointed by the Swedish govemment. This board has an
entirely administrative function. The Institute receives an annual grant of
about 1 300 000 Swedish crowns [1973] from the Swedish Parliament.
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Runskålen 1596 från Åsen i Älvdalen
Av Stig Björklund

Den äldsta hittills kända daterade inskriften med dalska runor har anträffats i byn Åsen i Älvdalen. Den är ristad på en träskål, skuren ur en
mäktig furuknota och daterad 1596. Trots att skålen uppnått en ålder av
nära fyrahundra år och säkert under denna långa tid fått en mycket skiftande och omild behandling, är den ändå förvånande väl bibehållen. Skålen
och runskriftens huvudsakliga innebörd har omtalats av antikvarien och
runologen Elisabeth Svärdström vid ett föredrag i Bonäs Bygdegård midsommaren 1971.1
Inskriften är av flera skäl värd en förnyad granskning, då den innehåller
dalrunor av mycket ålderdomlig typ. Dessa är delvis från början tunt
ristade i skålens hårda och motspänstiga trä. Nötning och sprickbildning
samt dessutom en brandfläck gör dem synnerligen svårlästa. — Då skålen
som blev känd först på 1960-talet, alltjämt är i privat ägo, har en granskning och fotografering med särskild kamera och belysning endast kunnat
utföras i Älvdalen.
Som de flesta hushållskärl av trä har runskålen med åren gistnat och
fått flera djupa torrsprickor, som från brädden följer träets ådring ned
mot bottnen. De berör nu inte direkt inskriften, men de kunde ha orsakat
att skålen kastats bort som oanvändbar. För att åt framtiden bevara skålen
har man i stället försökt binda ihop sprickorna dels med en cirka 24 cm
lång järnspång, som på utsidan spikats och nitats fast nedom skålens brädd,
dels med några korta plåtbeslag, spikade på in- och utsidan.
Andra mera ytliga sprickor berör däremot inskriften, där de ställvis förenar sig med tunt skurna bistavar och sålunda försvårar en säker läsning.
Skålen har dessutom kommit nära elden och fått en brandskada cirka 5 cm
i diameter. I mitten har elden trängt igenom sex årsringar, och övre delen
av skadan når inskriften, där några runor utplånats, som sannolikt motsvarar ett ord.
Den elegant kupade, svagt ovala skålen är av imponerande storlek.
1 Om runorna och Ovansiljan, den germanska skriftens sista fäste. I Bonäs Bygdegård, Hembygdsskildringar VII, utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Upps.
1971-72, s. 43 f. (51).
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Hackkniv från Älvdalen. Dalmålsordb. ULMA.
Hackkniv från Mora. Dalmålsordb. ULMA.

Höjden över stödbottnen varierar från 16 till 18 cm, och diametern mellan
de rundade, blanknötta bräddarna uppgår till 49 resp. 56 cm. Skålen väger
omkring fyra och ett halvt, eller mera exakt 4,4 kilo.
Enligt traditionen har den gamla runskålen under många generationer
tillhört en och samma släkt i byn Åsen. Det berättas också att den förr
vid slakt ibland använts till hacktråg. Dvs, man hackade sönder inälvsmat i den med hjälp av ett slags hackkniv, som var försedd med bred egg
och upprättstående skaft. Huggmärken av ett sådant eggjärn syns inuti
skålens hårda botten.
Tidigare torde skålen även ha haft annan användning Som ny och tät
har den troligen brukats till mjölkskål att sila upp nymjölk i för gräddsättning eller också till smörskål att arbeta det nykärnade smöret i under
saltningen. På grund av sin storlek kan skålen också ha fått tjäna som
degtråg vid brödbak. Kanske har den vid ett sådant tillfälle kommit för
nära elden eller något brinnande vedstycke och så drabbats av den brandskada som utplånat en del av runskriften.
Skålens runskrift har ristats strax under kärlets yttre rundade kant på
ett cirka 1 cm brett fält, markerat av två parallellt skurna linjer. Den undre
linjen är alltjämt fullt synlig, den övre däremot på grund av nötning knappt
skönjbar, bitvis utplånad. Runorna är skurna så att huvudstavarna tvärar
över träets ådring. Med några undantag står de på den undre linjen och når
upp till den övre. Omedelbart efter runskriften följer årtalet 1596, skuret
i arabiska siffror. Då dessa är cirka en halv gång högre än runorna men
står på den undre linjen, har denna under siffrorna ristats i en nedåtgående
båge. Inskriftens helt eller delvis synliga runor är 27 till antalet, och hela
texten inklusive årtalet bör som den nu framträder kunna återges på
följande sätt (se även fig. 4 a-b):
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dvs. »Anders Olson har gjort — skålen anno 1596.»
Runorna torde ursprungligen ha ristats med ganska tunna snitt i skålens
vågiga och motspänstiga träyta. På några ställen har knivsudden uppenbart letts av ådringen, t. ex. då ristaren till inskriftens andra runa skurit
n-bistaven så att denna nu sammanfaller med en torrspricka och därför är
något otydlig. Denna n-bistav kan dock jämföras med de av ristaren tydligt skurna n-bistavarna i runorna 10 och 26. Torrsprickor löper också
längs de uppåt mot staplarna böjda skårorna i runorna 3 d, 4 r och 9 u.
Men då snitten har patina, vållar de inget allvarligt problem. Så är också
fallet med årtalets längst till höger skurna siffror 5 och 9, som med de
nedre rundade skårorna följer ådringens diagonala linjer. Siffrorna har
emellertid ursprungligen ristats något djupare och är därför fortfarande
fullt synliga. övriga runor i inskriften strax intill brännskadan är i sin
övre tredjedel starkt nedslitna, speciellt där de ristats nära skålkantens
rundning.
Mellan inskriftens sex ord och årtalet förekommer som skiljetecken två
punkter (:). Den övre av dessa punkter är mestadels mycket svagt markerad och kan iakttas endast i viss belysning.
Följande runor, som genom övre delens avnötning ter sig ofullständiga,
måste speciellt kommenteras:
Runan 6 o som står på nedre linjen är synlig till två tredjedelar. En
torrspricka korsar huvudstaven upptill och löper sedan snett ned åt höger,
där den tangerar ringen på stavens mellersta del. Sprickan hindrar oss nu
att se, hur långt ristaren avsiktligt skurit ringen, som möjligen från början
varit öppen uppåt. En jämförelse med den litet snett skurna, men slutna
ringen i runan 27 o talar dock för att ringen i 6 o ursprungligen varit eller
i varje fall avsetts vara sluten (cl)).
Fullt tydlig är den följande runan 7 I endast till en tredjedel av huvudstaven, mitt emellan de båda linjer som avgränsar inskriftens fält. I visst
ljus kan man emellertid i den hårda veden skymta dels huvudstavens fortsättning mot de båda gränslinjerna, dels en bistav snett ned åt höger från
huvudstavens övre ände (N. Runan 7 1 kan jämföras med 23 I, vars huvudstav har skurits i full längd mellan linjerna, och där man vid övre linjen
även kan se en mycket tunt ristad bistav ned åt höger.
Runan 8 s är ristad med en kort och tydlig skåra, som från övre linjen
når litet snett åt höger in till cirka en tredjedel av inskriftens fält. Avsevärt svagare är inskriftens två övriga s-runor 5 och 20 ristade. Den förra
korsar ådringen och är väl synlig, medan den senare däremot är knappt
iakttagbar i kanten av den tunna litet svärtade faner, som ännu återstår
av skålens ursprungliga ytved strax till höger om brandskadan.
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Inskriftens enda u-runa (9) är tämligen djupt skuren med två snitt, som
dock inte når samman upptill mot övre linjen i skålkanten. En torrspricka
löper nedåt höger och in i övre delen av runans andra bågböjda skåra.
Sprickan döljer ett här eventuellt avsiktligt snitt, som nu kan vara bortnött upp mot skålens rundade brädd.
Genom att cirka en tredjedel av runan 13 f upptill är starkt avnött, är
det svårt att där tydligt se den övre parallella bistaven (r)). Av samma
skäl är binderunan 14 e9 stympad. Mitt på huvudstaven av 1k har dock
ristaren tydligt skurit en kort e-bistav ned åt vänster. Den kan jämföras
med samma typ av binderuna 4
vars e-bistav med ett kort och grunt,
men tydligt snitt skär ådringen.
Svårare att urskilja är de följande runorna 15-19 i ordet gjort strax
före brandskadan och ovanför ett gropigt och tjurigt parti av skålens ytved. Av 15 g ser man lyckligtvis rätt tydligt den liggande u-formade slinga,
som på två ställen korsar huvudstavens nedre hälft och som är typisk för
den dalska g-runan ( ck ). Av runan 16 i är nu endast nedre halva staven
synlig. Detsamma gäller runan 17 o, där den på huvudstavens mittparti
ristade ringen nu endast framträder med sin nedre halva sektion (jämför
6 och 26 o). Runorna 18 r och 19 t är synnerligen tunt ristade i den hårda
veden. De kan nu skönjas endast i särskilt god belysning.
Strax efter brandskadan följer några mycket intressanta men svårlästa
runor, som sannolikt bör tolkas skåle. Den inledande runan 20 s kan svagt
urskiljas strax inpå kanten av den brunbrända yttre årsringen upp emot
inskriftens övre gränslinje. Sedan följer den tunt men tydligt skurna runan
21 k. Huvudstaven står på nedre gränslinjen och når upp till den övre med
sin övre del jämte den åt höger uppåtböjda bistaven. Den har tydlig
patina.
Även runan 22 å har tydligt ristad huvudstav mellan inskriftens båda
gränslinjer. Den skärs på olika punkter av två parallella bistavar snett
från vänster och ned åt höger, den ena något tydligare på 1/3 höjd, den
andra åtskilligt svagare skönjbar på 2/3 höjd av huvudstaven (+). Är
denna läsning riktig, så har ristaren avsett att skära den samtida dalska
6-runa, som av Bure 1599 tecknats 4 , vilket framgår av Noreens kronologiska tabell över dalrunorna (i Fornvännen 1906, s. 90-91). Av misstag
har han dock råkat ge bistavarna felaktig lutning åt vänster i stället för
åt höger. Misstaget är av flera skäl förklarligt. Runan 4 för å är ganska
ovanlig (enligt Levander i Fornvännen 1910, s. 169). Den börjar också
under 1600-talet användas som tecken för ä, samtidigt som h-runan (*)
övergår till att beteckna å, belagt bl. a. på en matskål från Älvdalen,
daterad 1688 (se S. Erixon i Fataburen 1915, s. 148). Men ännu så sent
som 1746 förekommer två otvetydiga belägg av 4 för å i en inskrift på
en matskål, funnen i byn Evertsberg i Älvdalen. De ingår i orden im
skål och 4R år (se S. Erixon a. a., s. 151). Den redan år 1688 belagda
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h-runan (() för å samt den så sent som år 1746 använda äldre runan
för å utgör väsentliga tillägg till Noreens kronologiska tabell över dalrunorna.
Ett komplement av speciellt intresse i detta sammanhang är även bruket
av en liknande runa 4 för å samt K för o i den år 1668 skrivna första
bröllopsdikten på älvdalsmål av Samille P. Elfving. (Se Hesselman i Nord.
texter och unders. 10, 1937, s. 2.) De båda runorna ingår i namnet Hök,
av författaren skrivet dels med bokstäver lioåk (r. 1) dels med runor icKe
(r. 5). Med de två vokalerna oå återger författaren konsekvent dialektens
o-haltiga å-ljud (landsmålsalf. e), som i Ovansiljan bl. a. motsvarar den
fornvästnordiska diftongen au i t. ex. key, må 'löv, röd' (se Levander
Dalmålet 1, s. 204 f.).1
Förekomsten på 1600-talet av två till typen så lika runor i Älvdalen,
att den ena kunde anses vara en variant eller s. k. vändruna till den andra
(K för o och 4 för å hos Elfving), kan ha vållat ovisshet om tecknens
rätta innebörd och ristande. Redan hos Elfving syns en felskrivning möjligen ha inträffat, då hans å-runa (4) egentligen efter Noreens runtabell
motsvarar gyllentalets o-runa under 1600- och 1700-talen. Det betyder
att 6-runan denna tid även kunnat tecknas med Elfvings o-runa (K).
Denna erinrar i sin tur om den typ av 6-runa (*), som ristaren av Älvdalsskålens runinskrift kommit att använda. Med så olika valmöjligheter torde
en felristning lätt ha kunnat inträffa.
Efter runan 23 I, som diskuterats ovan under 7 I, följer här den från
språklig synpunkt Mera problematiska runan 24 e i slutet av ordet skåle.
Runan har en tydligt skuren huvudstav upp till halva höjden. Därefter
är den betydligt tunnare ristad, men dock fullt synlig upp emot inskriftens övre gränslinje. Från huvudstavens halva höjd utgår en jämförelsevis
långt skuren bistav snett nedåt vänster. Den måste här uppfattas som ebistav trots sin ovanliga längd i jämförelse med de tämligen korta e-bistavarna till binderunorna 4 och 14 gi• (se ovan). Man bör dock samtidigt
observera, hur ristaren på den strax intill följande a-runan i ordet ano
skurit en över huvudstaven korsande bistav, som är nära dubbelt så lång
som motsvarande bistavar på a-runorna 1 och 12. Ändelsen e i ordet skåle
är påfallande. Texten kunde möjligen motivera en felristning. En motsvarande form, tecknad skle dvs. 'skålen', förekommer i en nära samtida
runinskrift på en matskål från Blyberg i Älvdalen, daterad 1608 och med
Rots Skans inv. nr 270 förvarad i Blybergs gammelgård. Runan k har här
det dubbla ljudvärdet kå. Elisabeth Svärdström, som granskat Blybergsinskriften, föreslår att ristaren sist i ordet skle »troligen har avsett en nruna för beteckning av ljudvärdet en men genom felplacering av bistaven
åstadkommit en e-runa». (Filologiskt arkiv 7, 1959, s. 16). Ristaren av
1 Se f. ö. om diktens språk Levander i Dalarnas Hembygdsbok 1935, s. 7 tf., och
Björklund Älvdalsmålet 1622, i Svenska landsmål B 58, 1956, s. 30 f.
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Åsenskålens inskrift 1596 har dock icke i något fall placerat bistaven fel
på de tre i texten förekommande fl-runorna (2, 10 och 26). Det är ovisst
om han avsett att på e-runans motsatta sida rista en n-bistav och sålunda
åstadkomma en inte ovanlig en-binderuna (..f.). Utrymmet mellan orden
skåle och ano samt det däremellan markerade skiljetecknet (:) är dock
för knappt för att ge plats åt en sådan n-bistav.
Det är också tänkbart, att de båda likartade ordformerna skåle 1596
i Åsen och 1608 i Blyberg har sitt upphov i gängse älvdalsmål. Det kan
knappast vara en ren tillfällighet, att en sådan form uppträder under en
visserligen mycket begränsad tidrymd av tolv år, men i två tämligen långt
från varandra belägna byar i Älvdalens socken. Avståndet mellan Blyberg
längst i söder och Åsen längst i nordväst är cirka två och en halv mil.
Formen skåle överensstämmer med best. sing. nom, och ack. i älvdalsmålet:
sko'. En skrivning skål(e)n däremot skulle av ristaren ha kunnat uppfattas som best. sing. dat., motsvarande nutida älvdalsmålet sköl. (Jämför Levander Älvdalsmålet 1909, i Sv. Lm. Bd IV: 3, s. 25 f. och Dalmålet 2, s. 124, 182 tab. 7.) Båda inskrifterna visar även i övrigt blandspråk mellan tidens lokala rikssvenska och det gängse älvdalsmålet. På
Åsenskålen har ristaren tecknat förleden i olsun med rikssvenskt o, sannolikt under inflytande av den vanliga förkortningen 0 för 0/ov och OS
för Olson. Men efterleden -sun har han tecknat enligt älvdalskt uttal med
u-vokal. I nutida älvdalsmål uttalas namnet Olov Olsson ulu'ls4n. Skrivningen olsun är således en hybrid. Även Blybergsristaren har tecknat
namnet Olsun, i den inskrift, som i sin helhet lyder:
ande-i-s olsun hafei- gjort skle utaf grån at hån skal giera sina
tinest 1608.

Texten visar även andra tecken på språkblandning. Som exempel anför
Svärdström a. st. att »skrivningarna grån 'gran', hån 'hon' och giera
'göra' är, vad vokalismen beträffar, gängse älvdalsmål». För att bättre
överensstämma med älvdalsmålet denna tid borde dock infinitiven av
verbet 'göra' ha tecknats gierå, då dialekten har vokalbalans. Den skrivs
giärå i det år 1622 upptecknade älvdalsmålet i Prytz Comoedia.1 Det nutida uttalet är bfro.2
I den typ av runinskrifter som under 1600- och 1700-talen förekommer
i Älvdalen växlar rikssvensk bestämd och obestämd singularis av ordet
skål, särskilt då ristaren i sin text strävar att uttrycka sig på normal
svenska. Låt oss här nämna några typiska exempel först med best. sing.
skålen (efter Svärdström a. st. och andra därs. cit.):
anders : tåmason hafuer 1 giort dhena skålen i i am ber :
ris : den 16 iulius 1688
1 Se

Björklund a. a., i Svenska landsmål B 58, s. 95.
Se Levander Älvdalsmålet (1909), s. 79, anm. 2, och Levander—Björklund Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, h. 12, 1973, s. 808 (med litt.).
2

5. Skålens järnbeslagna torrspric
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Texten har genomgående normalsvensk prägel: -son i st. f. sun, denna i
st. f. issa och -ris i st. f. rais i ortnamnet Amberris, som betecknar en hövältningsplats i nordöstra Älvdalen strax sydöst om Yttre Rälldalens långfäbod utmed buförsvägen från byn Klitten, som där hade sina beten och
hämtade stråfoder åt korna.1
Nästa exempel härrör från en träskål i byn Loka ett par kilometer väster
om Rot i Älvdalen (se Levander i Fornvännen 1910, s. 167):
ans : afer : giort : skålen : ano . år . 1706
Det inledande ans innehåller sannolikt initialerna till ristarens namn:
Anders Nilsson.
Ytterligare ett exempel är följande, hämtat ur en runtext daterad 1749
på en matskål från byn Åsen, där inskriften enligt Levander bl. a. lyder
(se Fornvännen 1906, s. 70):
dena skålen '; afuer lag

giort etc.

I såväl denna som föregående text har ristarna rätt väl förmått skriva
sin tids normalsvenska, dock med ett undantag. Redan nu synes ii-bortfallet ha fått så stark genomslagskraft från dialekten, att man i sin svenska
skriver afuer etc, för haver. Eljest användes normalsvenskt dem. pron.
denna för älvd. issa (ack. fem.), pers. pron. jag för älvd. ig. Supinum av
'göra' skrives här genomgående giort i st. f. det dialektala gart eller gort,
som uppträder i inskrifter på älvdalsmål dels på Lillhärdalsstolen från
början av 1600-talet,2 dels på Orsblecksloftet, daterat 1635.3
I obest. singularis förekommer ordet skål i följande två exempel.
Det ena är hämtat från byn Evertsberg på en matskål, daterad 1746
(enl. S. Erixon i Fataburen 1915, s. 151):
ees . afer . giort dena skål etc.
Det inledande ees bör även här avse ristarens initialer, dvs. Erik Ersson
(alt. Eriksson). Det andra exemplet står på en älvdalsskål, som med romerska siffror daterats 1799 (enl. S. Erixon i Fataburen 1915, s. 156 f.)
och lyder bl. a.:
— den i na : skål : är : huggen när : lånan etc.
Även i dessa två inskrifter präglas språket av runristarnas medvetna
strävan att skriva tidens normalsvenska. Men dialektens uttrycksformer
1 Se äv. S. Erixon i Fataburen 1915, s. 148 och S. Björklund, Gammalt och nytt
i älvdalsmälet, i Älvdalens sockens historia 5, 1957, s. 38.
2 Se Bugge i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift 10, 1900, s. 30 ff. samt S.
Björklund, Gammalt och nytt i älvdalsmålet 1957, s. 36 ff. och dens. i Proceedings
of the Sixth Viking Congress, Upps. 1970 (1971), s. 41 f.
8 Se J. Boäthius i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift 12, 1903, s. 222 ff.
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6. Stor mjölkskål av trä från
Lima socken. Cirka 50 cm
diam. Dalmålsordb. ULMA

och ord tränger på. 1 sista exemplet förekommer visserligen partie. huggen
utan h-bortfall, motsvarande älvdalsmålets e,'Jpn1 nom, mask., aV5t fem.2
Prepositionen när, som betyder 'i närheten av, ej långt ifrån', är däremot
gängse älvdalsmål. Ordet lånan betecknar ett av Rotälvens biflöden i det
Nö området mot Häri edalsgränsen. Ändelsen -an är närmast riksspråklig,
och lånan får betraktas som en hybridform. På älvdalsmål uttalas namnet
14nck (uppt. av Levander 1917, ULMA 339: 3). Då prep. när i dialekten
styr dativ, skulle uttrycket på korrekt älvdalsmål ha skrivits när lånun.
Som exemplen visar har de älvdalska runristarna trots en tämligen god
kännedom om sin tids rikssvenska icke kunnat undgå att i denna blanda
in ord och ordformer från sitt älvdalsmål. I viss mening har de varit tvåspråkiga på samma sätt som man är det än i dag i dessa nordliga bygder
av övre Dalarna. Svårigheterna att undvika blandformer har alltid funnits.
Ristaren av texten på Åsenskålen 1596 utgör intet undantag. Hans skrivningar -sun för -son och best. sing. ackusativ skåle för skålen bör uppfattas som älvdalsmål i den för övrigt äldre nysvenska texten. På samma
vis bör också formen skåle i den tolv år yngre Blybergsskålens inskrift
bedömas.
Tillverkaren av Åsenskålen, Anders Olsson, som sannolikt är lika med
ristaren av runinskriften, har inte kunnat identifieras. Skålen och inskriften talar emellertid om en kunnig man och en skicklig hantverkare, som
från gammal folktradition tagit upp konsten att rista runor och som i skrift
förmått uttrycka sina tankar på tidens normala rikssvenska. Hans runor
överensstämmer väsentligen med dem Bure upptecknat (enl. Noreen i
Fornvännen 1906, s. 90-91). De har också ökat vår kännedom om de allra
tidigaste dalrunornas typer och ljudvärden.

Resume
L'auteur fait ici une 6tude detail16e sur l'inscription en caractåres dits : » runiques dal6carliens » (» dalrunor ») connus auparavant qui se trouve sur un bol
2

Se Levander, Älvdalsmålet, s. 76, § 131 A och s. 88, § 143, 1.
Jämför a. a., s. 48, § 80.
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en bois date de 1596; elle fut decouverte dans la paroisse d'Älvdalen en HauteDalecarlie. On a recueilli jusqu'å present prås de 200 inscriptions de la periode
entre 1600 et 1800, dans ces regions ah des restes des caractåres provenant
des aIeux germaniques furent longtemps utilises dans notre pays, sous une
forme modifiee.
dechiffrer (Stant usee par le temps et enL'inscription est assez difficile
dommagee par un ineendie. Elle est tres interessante aux points de v-ue linguistique et runologique. Les types de caractåres runiques et leur valeur phonique
qui ont ete decouverts dås 1599 par Johannes Bureus sont confirmes par l'inseription. Elle temoigne aussi de l'habilete du graveur runique qui possedait,
en måme temps que son propre dialecte, des connaissances de la langue officielle de son temps, et par consequent &såt jusqu'å un certain degre bilingue.
Il a pu, en outre, å l'aide de mots et d'expressions dans les deux langues, traduire ses pensees par 63rit dans le runique dalecarlien dont les anciens de cette
region ont herite.

Pehr Stenbergs Ordbok över
Umemålet
En edition med kommentar
Av Sven Söderström

Studiet av våra dialekter ägnades stort intresse under senare hälften av
1700-talet, då en mängd ordlistor från skilda delar av vårt land tillkom.
År 1766 utkom Johan Ihres Swenskt dialect lexicon med material från
olika landskap, år 1772 Sven Hof s Dialectvs vestrogothica. Ett ytterligare
resultat av detta intresse var Pehr Stenbergs ordbok över Umemålet från
1804. Den föreligger i två något avvikande handskrifter, som ibland utnyttjas av dialektforskare, t. ex. av Seth Larsson i hans avhandling Substantivböjningen i Västerbottens folkmål (Uppsala 1929). År 1966 utgavs
Stenbergs ordbok i Landsmåls- och folkminnesarkivets i Uppsala skriftserie A: 121. Utgivare var Gusten Widmark, arkivarie vid nämnda arkiv.
Till grund för editionen har lagts den utförligare handskriften, som tillhör
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Häri har dock inarbetats avvikande material från den andra handskriften, tillhörig Svenska
Akademiens ordboksredaktion. Editionen upptar närmare 1 900 ordartiklar
samt en lista på dialektala talesätt. Bland upptagna substantiv ingår åtskilliga personnamn. Stenberg hade den dialektala formen som uppslagsord. Widmark har försett varje artikel med ett riksspråkligt uppslagsord
och tillfogat rätt många alternativa sådana med hänvisningar. För substantiven anger Stenberg i regel obest. och best. sing. samt best. plur. Somliga
ordartiklar är försedda med Stenbergs illustrationer.
Stenbergs ordbok är därmed tillgänglig i en förträfflig edition. Att materialet insamlats ett halvsekel innan folkskolan började genomföras —
och »riksspråket» därigenom fick en starkare ställning —, är givetvis värdefullt. Det finns som sagt ännu äldre förteckningar av dialektord, men denna
ordbok är unik genom att Stenberg utarbetat ett system att beteckna inte
bara språkljudens kvalitet utan även deras kvantitet och ordens accent.
År 1973 framlade Widmark editionen och en kommentar till ordboken
som akademisk avhandling i Uppsala.' I kommentaren har han tolkat StenOrdbok över Umemålet. Av Pehr Stenberg (1804). Utgiven med inledning och kommentar av Gusten Widmark. 1. Inledning. Ordbok. Uppsala 1966. VII + 174 s. 2.
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bergs fonetiska skrift. Han har därvid funnit, att Umemålet på Stenbergs
tid hade bevarad kortstavighet samt sekundär sådan i vissa ord. Vidare
konstaterar han, att Stenberg redovisat skillnader i musikalisk accent, dvs.
akut, grav och cirkumflex. Widmark gör jämförelser med bl. a. Evert
Larssons stora ordsamling från Hössjö i Umeå socken, sammanställd på
1950-talet. Enligt denna finns ingen äldre kortstavighet bevarad i det nutida Umemålet. Widmark har hämtat material främst från ordsamlingar
och frågelistsvar men ej gjort egna uppteckningar av Umemål och inte
heller av kommentaren att döma utnyttjat ULMA:s fonogramarkiv. Där
finner man t. ex. i en bandupptagning från Evert Larssons hemby Hössjö
klara belägg för att äldre kortstavighet i viss utsträckning bevarats in på
1950-talet. Också i andra delar av Umemålets område kan kortstavigt uttal av vissa ord fortfarande påträffas. Enligt Margit Neuman heter kibitka
'ensitsig släde' i Gäddträsk Lycksele 1,92/bzk. Man måste också beklaga, att
Widmark inte heller försökt utreda, i vilken utsträckning fsv. kort stavelse
redan förlängts, när Stenberg skrev ned sin ordbok.
Stenbergs accent- och kvantitetsbeteckningar kan verka förvirrande och
inkonsekventa. Frånsett obetydliga detaljer tycks mig emellertid Widmarks
tolkning av dem vara riktig. Mina erfarenheter från uppteckningar av Nordmalingsmålet säger, att när ett kortstavigt ord har fler än två stavelser
(dvs. i huvudsak sammansättningar och främmande ord) kan det vara
svårt att avgöra på vilken stavelse huvudtrycket ligger, ja också huruvida
accenten är grav eller akut. Man måste även räkna med skillnader individer
emellan och förändringar från generation till generation. Enligt Widmark
har sammansatta ord i Umemålet ofta haft efterledsbetoning, detta i motsats till den moderna dialekten.
Vokal- och konsonantkvaliteterna hos Stenberg överensstämmer enligt
Widmark i stort sett med nutida Ume- och Nordmalingsmål. Hos Stenberg liksom i de moderna uppteckningarna från Umeå och Nordmaling
finner man två ganska väl isärhållna varianter av a-ljudet, en mörkare
(lmalf. a eller a) och en ljusare (lmalf. a eller v). Stenbergs tecken ö motsvaras i det nutida jämförelsematerialet från Umeå vanligen av e, från
Degerfors av e och från Nordmaling av s. Widmark diskuterar detta på
s. 61 ff. Han finner de motstridande beteckningarna förbryllande. Inspelningar på ULMA:s fonogramarkiv visar, att det vanligen gäller samma
ljud som skilda upptecknare givit olika tecken. I Vårt språk I s. 516 gör
Noreen gällande, att e i dialektlitteraturen icke sällan förväxlats med det
näraliggande e. Det synes mig troligt, att i uppteckningarna från Västerbotten även tecknet o ibland står för ett ljud som i andra dialekter
tecknats med s eller 0.1
Kommentar. Uppsala 1973. 111 s. + 4 kartor. (Skr. utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A: 12).
1 en utskrift av en bandupptagning från Mullsjö, Nordmaling, (FFÖN 374) skriver
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På s. 55-59 skriver Widmark om Stenbergs tecken ä. Han finner att
Stenberg och Evert Larsson rätt väl stämmer överens, medan materialet
från Nordmaling uppvisar flera fall av ä >a. Detta sägs hänga samman
med att ä efter j (och framför 1r )på Stenbergs tid skulle ha varit instabilt
och med att »språket ägt en delabialiserad främre vokal med en mycket
vid uttalslatitud» (s. 58). I Nordmaling övergår i många ord ä till a framför r följt av kons. eller framför it. Emellertid kan det uppträda parallellformer med ä, vilka ibland icke upptecknats därför att de (med orätt?)
ansetts som riksspråkliga. Man kan anta, att Umemålet också haft ord
där ä växlat med a och att Stenberg ofta kodifierat endast ä-formen. Utan
skäl misstänker Widmark i en not a. s., att en a-form av ärvsam skulle
vara en felskrivning. I Nordmaling heter verbet ärva arv (a v). En granskning av ortnamnsmaterialet skulle säkert visa, att även Umemålet många
gånger haft a-former.'
I ett särskilt avsnitt behandlar Widmark vokaler i trycksvag ställning.
Han observerar hos Stenberg en distinktion som inte längre finns i moderna
mål. Stenberg skiljer nämligen mellan e (och i) och ä i svagton, t. ex. pökili
'behändig' och wä'rkjeili, 'verklig' (Evert Larsson Umeå liksom Nordmaling
potala och vcerkla). Man saknar i detta avsnitt de många jämförelser med
andra norrländska mål som man finner i framställningen av de tryckstarka
vokalerna. Sådana jämförelser skulle ha visat, att denna åtskillnad är ett
ålderdomligt drag som återfinnes i de egentliga ångermanländska målen,
t. ex. Edsele veka fem. 'vecka' och v. 'vecka' men veke 'veckig', Arnäs
tok at 'tokot' men roht 'roligt'. Motsvarande förhållanden råder i Lyckselemålet, vilket Karl-Hampus Dahlstedt påpekade i en extra opposition.
I kapitel 3 behandlar Widmark substantivens pluralböjning. Han påvisar, att den bild som Seth Larsson a. a. ger av förhållandena i södra
Västerbotten inte stämmer med den vi får av Stenbergs ordbok och av
Evert Larssons ordsamling. Enligt Seth Larsson s. 111 skulle femininer i
Umemålet »gemenligen» sakna pluraländelse. Starka femininer skulle bilda
plural genom accentförändring till cirkumflex. I Evert Larssons samling
förekommer icke blott en ändelselös obfpl, ibland med cirkumflex, ibland
identisk med obfsg, utan även en obfpl med ändelsen -er och grav accent.
Det sistnämnda är numera regel i Nordmalingsmålet. Widmark finner med
rätta troligt, att Seth Larsson »gjort sitt mönster fastare än det i verkligheten är».
Widmark synes också anse, att bfpl av fem. och neutra i stor utsträckning trängt undan obfpl, och hänvisar till Stenberg som menar att obfpl
Evert Larsson Kt för det ljud som i Norgren—Söderströms ordsamling från Torrböle
och Brattfors, Nordmaling, (ULMA 19600, 23024) betecknats med 13.
1 Sävars sn finns en holme som på Gn 63/64 skrivs Långrevskäret. Det lokala uttalet anges som ktyrceVanfak (OAU). Senare leden är troligen själ Phoco'. Jfr Kraseli,
en holme i Torneälvens mynning, väl <gra-sel.
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brukas bara »i vissa ord» och till Evert Larsson som ju ibland anger en fem.
obfpl vilken är lika med bfpl. Då orden inte är hämtade ur texter utan
tagits ur ordsamlingar, är det emellertid ovisst, vilka kriterier de olika författarna har på obestämd och bestämd form.' Det är tänkbart, att såväl
Stenberg som Evert Larsson jämfört med riksspråket och betecknat former som kakena och ägga såsom obestämda, eftersom dessa i dialektala
uttryck som Där fanns e kakena, där fanns e ägga2 motsvaras av obest.
form i riksspråket: Där fanns det kakor, där fanns det ägg. Men kriteriet
på vad som menas med obest. form och best. form får inte sökas utanför
den givna dialekten. Formerna kakena, ägga torde av den dialekttalande
uppfattas som bestämda. De anger en viss begränsad grupp, nämligen de
brödkakor och de ägg som fanns just där. Om man sätter pron. några
framför, måste det heta Där fanns e na kaker. Formerna kaker och kakena
hålls således isär, både morfologiskt och semantiskt-syntaktiskt. Däremot
kan man valfritt säga Där fanns e na ägg eller Där fanns e na ägga. Här
finner vi ett i varje fall syntaktiskt sammanfall av de båda formerna.
När man sätter ett räkneord framför ett enstavigt neutrum, är endast den
ändelselösa formen tänkbar: Där fanns e två ägg. Något morfologiskt sammanfall har alltså inte skett här. Widmark har icke klarlagt, vilka krav
Larsson ställer på en form för att kalla den obestämd. Det måste därför
sägas vara icke i detalj utrett, hur feminina och enstaviga neutra i Umemålet bildar obfpl.
Föga övertygande är Widmarks anmärkning, att Stenbergs längsköttän
(ordboken lång-skott) som har en med nutida mål överensstämmande
parallellform långsk5ttå'nå skulle vara resultat av apokope och därmed en
yngre form. Enligt Seth Larsson s. 179 ff. är den längre formen relativt
ung. Den förekommer jämsides med den kortare t. ex. i överkalix och
har inom olika områden utvecklats ur likartade betingelser. Ändelsen -an
i bfpl av kortstaviga mask. är således den man kan vänta sig i en så gammal
dialekt som den Stenbergs ordbok representerar. Widmark påstår, att man
enligt Seth Larsson borde ha väntat sig bfpl på -ana hos alla mask. kortstavingar (s. 75). Mot detta strider — som Widmark påpekar — att orden
bröstval 'tvärbom i vävstol' och borr samt några tvåstaviga mask. enligt
Evert Larsson bildar bfpl på -a. Pluralformen av bröstval ger intryck av
konstruktion. Och i de norrländska dialekterna är borr ofta påverkat av
riksspråket och behandlas då som lånord.3 Widmarks uttalande om Seth
Larssons framställning är dock missvisande. Av tvåstaviga starka mask.
tar Seth Larsson i sin tabell s. 108 icke upp ett enda exempel men skriver
-1 1 litteraturen om de norrländska dialekterna påpekas ofta, att folkmålen använder bestämd form i större utsträckning än riksspråket. Se Söderström, Om kvantitetsutvecklingen i norrländska folkmål, s. 77 med litteraturhänv.
2 Exemplen är tagna ur Nordmalingsmålet. Beteckningen är grov.
3 Se Söderström a. a. s. 64 med hänv.
4-742403 Sv. Landsmål 1974
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ändå på s. 115, att det är helt naturligt att »vacklan hos de fåtaliga starka
mask, skall råda».
I kapitel 4 anlägger Widmark synpunkter på ordförrådet. Det är ca
340 ord hos Stenberg som han inte återfunnit i samlingarna från kringliggande dialektområden, men han har säkert rätt i att en intensivundersökning skulle minska detta antal. Vidare anför han de lånord som han
funnit hos Stenberg, ca 8 % av hela materialet. Men detta stora inslag är
nog inte så anmärkningsvärt. Däri ingår ett icke ringa antal ord som
uppenbarligen hade stor spridning i svenskan redan ett par hundra år
före Stenberg (ansikte, arbeta, dansa, färga, hoppas, kors, kyrka, pojke,
predikan m. fl.) samt ett trettiotal personnamn (Annika, Anders, Elsa osv.).
Sista kapitlet i Widmarks avhandling utgöres av tio ordstudier. Den
första och längsta ägnar han åt en undersökning av vokalismen i ordet
bäre-bjäre 'trollnystan', vars olika former han redovisar på karta 1. Former
med rotvokalen a återfinnes främst i södra Västerbotten, Medelpad och
angränsande socknar i Ångermanland, Jämtland och Hälsingland. Somliga
forskare vill för dessa a-former ansätta en utgångsform bari, bara. Enligt
Widmark kan »det antagna *bari utan svårighet undvaras». Former med
rotvokalen a har enligt hans åsikt uppstått genom tilljämning ä >a framför ändelsens a, dvs. i oblik form. Som stöd för sin åsikt visar han genom
stora materialsamlingar, att sådan tilljämning förekommer hos subst. näve,
sele, släde, hos adv. och konj. dädan, hädan, medan, sedan samt hos vissa
verb.
Det kan dock synas som om materialsamlingarna skulle tala mot Widmarks tes. Frånsett ett ströbelägg från Nordmaling är näve icke belagt
med a-vokal i den del av Norrland där bara-formerna är allmänna. Om man
bortser från att Stenberg uppger a-vokal i släde, får man gå ända till
Ström och Laxsjö i Jämtland för att finna tilljämnade former i sele och
släde. På s. 88 skriver författaren, att samhörigheten med verbet bära bör
»ha varit så stor [...], att substantivet inte gärna i sin utveckling bör
skiljas från detta.» I Västerbotten och norra Ångermanland finns dock
ingen tilljämning hos de anförda verben (bära, läsa, skära, veta, äta). De
adverb och konjunktioner hos vilka tilljämning ä >a uppträder fr. o. m.
Holmön och söderut intar en särställning i så måtto, att ett intervokaliskt
d (å) ofta fallit, varvid i flera fall vokalkontraktion inträtt. Att vokalutvecklingen under sådana förhållanden blir speciell, bör inte förvåna.
Utanför Norrland uppträder hos ordet bäre rotvokalen a i tre fall: på
Bornholm, i övre Dalarna och i finskans para, som förmodats vara lån
från svenskan. Det bornholmska bara kan enligt Widmark återgå på ett
bäri, eftersom det på ön finns en övergång ä >a framför r. I dalmålen, där
ordet heter i obfsg nom. bark, bfsg. dat. borgm, måste man utgå från en
form med äldre a. Jämför det dalska obfsg nom. skar», bfsg dat. skorgm
'skare' med obfsg nom. er», oblik f. ero <forndalskt *häri, *hära 'hare'.
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Eftersom det dalska ban uppvisar även urspårade betydelser som 'efterhängsen person, gubbe eller gumma som trots hög ålder är livlig och verksam', anser Widmark det möjligen vara inlånat från Hälsingland eller
Medelpad (s. 94 f.). Det finska para (i sydvästra Finland paara) anser han,
främst av formella skäl, vara ett inhemskt ord. Till betydelsen överensstämmer fi. para väl med sv. b(j)äre. De östsv. dialekterna har emellertid
genomgående bruten rotvokal med ä-kvalitet i subst. b(j)äre (byera, bytra).
Widmark uttrycker sig inte explicit men anser tydligen, att som lånord
borde det finska substantivet ha haft ä-vokal.
Av olika skäl kan man ifrågasätta även denna del av Widmarks resonemang. De belägg på en bornholmsk övergång ä >a framför r som Thomsen
(hos Espersen, Bornholmsk ordbog s. 11) lämnar är endast ord som innehåller a <ä framför långt r: faras Iffirdes', hara-bre-r 'hwrdebred', /tara
'herre', vara 'vxrre'. Verben bära och skära innehåller däremot ä-vokal.
Man frågar sig, hur det dalska bara kunnat vandra från Medelpad eller
norra Hälsingland till norra Dalarna utan att lämna spår efter sig på vägen
dit. Och likheten mellan det sydvästerbottniska bara o. d. och det finska
para är både till innehåll och form så stor, att man gärna vill tänka sig
ett samband.
Det syns mig, att en grundlig genomgång av materialet skulle kunna
kasta ljus över de dunkla punkterna. Att döma av Espersens ordbok tycks
övergången ä >a framför r vara vanlig på Bornholm. Men eftersom verbet
bära ljudhistoriskt inte är jämförbart med subst. b(j)äre (se nedan not 10),
är det likafullt svårt att finna jämförbara ord.
Av en konceptkarta till Atlas över svensk folkkultur, ULMA, framgår
att det fi. para är belagt i Orsa finnmark. Den enklaste förklaringen till
det isolerade ban i Älvdalen, Mora, Ore och Orsa är att det inlånats från
finska kolonister och därefter anpassats till resp. mål. Då blir det också
förståeligt, att betydelserna spårat ur.
Den förste som sammanställde det sv. bjäre med det fi. para var, mig
veterligen, Christfrid Ganander.1 Han skriver: »Para — bjära, daemon lac
subministrans, tros bära smör, a Sveth. bära, paran Woi — bjärsmör — a
Graec: (Depetv — Ulph. bairan — ferre A. S. bäran — beran — Sveth. föra.
vocem ultimae antiqvitatis esse, confirmat in omnibus lingwis communis
usus.» Är det då möjligt, att sv. bjära i finskan får formen para? För att
kunna diskutera hur detta ord kan ha anpassats till finskans ljudsystem,
måste vi känna till följande om finska språket:
1. Frånsett d, som anses vara ett ljudlån från svenskan, saknar finskan
tonande klusiler. I lånord substitueras b, g och ofta d med motsvarande
Nytt finskt lexicon, renskrivet i Siikajoki i Österbotten år 1786. Ganander var
född i Haapajärvi 1741. Om tillkomsten av Gananders lexikon se närmare Osmo
Hormia, Gananderin sanakirjan lähteet.
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tonlösa ljud. Jfr fi. Pentti <sv. Bengt, fi. katu <sv. gatu 'gata', fi. lato <sv.
lado 'lada'.
Finska ord börjar på högst en konsonant. Lånord behåller i regel
endast den sista av två eller flera uddljudande konsonanter. Jfr fi. nappi
<sv. knapp, fi. luumu <sv. plommon.
I finskan är progressiv vokalharmoni genomförd. Detta innebär bl. a.,
att om den första vokalen i ett ord är a, o eller u så kan vok. ä, ö, y icke
uppträda senare i ordet. Motsvarande regel gäller den senare vokalgruppen.
Jfr fi. napata <sv. nappa, fi. näpätä <sv. knäppa, fi. torppari <sv. torpare,
fi. ryöväri <sv. rövare, fi. tupa <sv. stuga, fi. rysä <sv. ryssja. I några
enstaka fall uppträder i västfi. dialekter regressiv vokalharmoni. I de högfinska orden kiehua 'koka', miekka 'svärd', rieska 'en sorts bröd', vieras
'främmande' har den första vokalen utvecklats å > ie > ja: kiah,ua osv. Den
sista formen torde ha uppstått genom påverkan från slutstavelsens bakre
vokal.' I ett fåtal ord kan bakre och främre vokaler växla utan att betydelsen (nämnvärt) påverkas: jaara — jäärä 'bagge', tuhma — tyhmä 'dum',
ulettua — ylettyä 'nå, sträcka sig'.
Ett svenskt bcera borde ha resulterat i ett fi. *pärä. Det är enligt min
mening inte sannolikt, att den första vokalen i fi. para skulle ha blivit a
genom regressiv vokalharmoni eller genom växling i ett ordparpara —pärä.
Ett sv. bara kan ge fi. para, om dess rotvokal av finska öron uppfattas
som nära ett a-ljud. I nutida östsv. dialekter finns emellertid endast brutna
former av b(j)äre belagda. Det är svårt att säga, hur ett svenskt ord som
börjar på bjä- skulle anpassas till finskan. Diftongen ja (och dess främre
variant iä) finns icke i högfinskan. I fi. dialekter uppträder den främst i
Tavastland och Satakunda.2 Där har man dock ej kunnat belägga ett fi.
*piara — *piärä. Om man i para vill se ett svenskt lån, måste man därför
enligt min uppfattning utgå från en obruten form, vars rotvokal är eller
ligger nära a. Men någon sådan form finns inte belagd i det svenska Finland. Jag återkommer till denna fråga längre fram.
Det finska paara samt det norsklapska bära och det Kuolajärvilapska
plirre, puarre 'mara' återstår att kommentera. Enligt Widmarks karta 2
förekommer formen paara endast inom ett begränsat område i sydvästra
Finland. Widmark anser, att vokalförlängningen väl får »förklaras av inflytande från den närbelägna svenskbygden» (s. 95). Det är emellertid ovisst,
om de angränsande svenskspråkiga socknarna har lång vokal i detta ord.3
Antagandet att paara fått lång vokal genom påverkan från b(j)äre förutSe Lauri Kettunen, Suomen murteet III.B. Selityksiä murrekartastoon s. 273.
Se Lauri Kettunen a. a. A. Murrekartasto. Kartta 155 samt Osmo Hormia, Finska
dialekter. Karta 6.
3 Enligt Vendell, Ordbok över de östsv. dial. s. XXIII, är gammal kort stavelse
bevarad i Nyland och Egentliga Finland utom Hitis och Korpo sockens sydligaste
skärgård.
2
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sätter dessutom, att de båda uppfattats som samma ord. Jag finner det
troligt, att pctara är samma ord som det allmännare para men att det genomgått en finsk särutveckling. Förlängning av kort vokal i första stavelsen
är ovanlig i västfi. dialekter. Den förekommer dock i orden laattia, högfi.
lattia 'golv' och suorsa (<*soorsa), högfi. sorsa 'and'. Anledningen till denna
förlängning är oviss? Lång vokal i paara bör enligt min mening ha samma
orsak som denna förlägning.2 De urspårade betydelserna i Finland liknar
dem i övre Dalarna.
De lapska formerna talar för att para är inlånat. Om det vore ett för
finskan och lapskan gemensamt arvord, borde det i lapskan ha innehållit diftongen uo eller uö. Jfr norsklapska buorre, Kuolajärvilapska puörre,
puorre 'god' med fi. parempi 'bättre'. I nordiska lånord, även om de förmedlats av finskan, kvarstår a-vokal. Jfr norsklapska barret, fi. pari, sv.
par och norsklapska fåles, fi. valas, sv. val (djuret).
Om vi återgår till utvecklingen i Sverige, är det fullt möjligt att finna
en god parallell till utvecklingen bära> bara. Ordet hare synes i övre Norrland allmänt utgå från en form med äldre ä som rotvokal. Förhållandet
kan illustreras med följande materialsamling, där subst. gam 'kall blåst'
och skare, vilkas rotvokal ju är gammalt a, tagits som jämförelsematerial.
Piteå
Malå
Byske
Skellefteå
Norsjö
Burträsk
Lycksele
Lövånger
Nysätra
Degerfors
Holmön
Umeå
Vännäs
Nordmaling
Trehörningsjö
Arnäs

'bäre'
bara
barar
Uran
beran
barara
bcera
bara
barar
bara
bara
bara
bara
bara
bvra
bjera, bara
bjera

'hare'
hcera
kara
hcera
he,ra
hcera
hcera
/tara
hcera
hara
hara
hara
/tara
hara
hyra
hara
hara

'gare'
goragaragaragaragaragaragaran,
gcora
garagara
gara
gara
gara
gara
gara

'skare'
skora
skara
skara
skara
skara
skara
skara
skara
skcora
skaraskara
skara
skara
skara
skara
skara

I sunnanskogsmålen i Ångermanland har gammalt a vanligen sammanfallit med gammalt ä i denna ordtyp. Ex.: Multrå Resele Edsele klara
1 Se

Lauri Kettunen a. a. B. Selityksiä
s. 265 f.
a Det estniska päär (Widmark s. 86) är uppenbarligen inlånat från svenskan med
lång vokal. Bortfallet av slutvokalen är en anpassning till estniskans fonotax. I estniskan apokoperas oskyddad slutljudande vokal, om första stavelsen är lång. Se Lauri
Kettunen, Eestin kielen äännehistoria s. 168.
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subst. 'bäre', hara subst. 'hare', skara subst. 'skare', bara v. 'bära'. I Multrå
finns dessutom formen bara subst. belagd. Även i Medelpad har orden
bäre och hare genomgående samma rotvokal, medan andra ord på -ara
kan ha utvecklats annorlunda.1 Av detta torde framgå, att Widmark enligt
min åsikt har rätt, när han gör gällande, att utgångsformen är bäri -bära
i hela Norden. Det är, som Widmark också noterar, inte nödvändigt att
hålla ihop substantivets ljudutveckling med den hos verbet bära.2
Tilljämnade former ä >a finns alltså fr. o. m. Umemålen söderut. Det
medelpadska och hälsingska bar(a)dill anser jag vara en sammansättning
av två substantiv: förleden är bara och efterleden en sammanblandning av
orden djävul och dyvel (som i dyvel sträck och tordyvel). Traditionerna vittnar
ofta om att bären betraktades som en sorts djävul. Enligt en uppgift från
Hassela i Hälsingland (ULMA 12721: 12) gjorde man dillnystan av »hår
och divelstreck och blånaglar». Se även Widmark s. 88 not 2, varav framgår att bardillen i Gnarp såg ut som en tordyve1.3 Jag tror också, att den
av Widmark i en not s. 87 anförda a-formen från Fasterna visar, att tilljämnade former funnits ända ned till Uppland. I själva verket är det sannolikt, att tilljämnade former i äldre tid varit vanliga och att ä-formerna
(och de brutna formerna?) i Ångermanland och Österbotten kan ha fått
stöd av riksspråket genom häxprocesserna på 1600-talet. I domstolsprotokollen från Ångermanland anklagas de förmenta häxornas vanligen för att
ha haft en Bähra eller Bära. Pluralformen brukar vara Bähror. Vid sidan
av dessa »riksspråkliga» former torde dialekterna ha haft autoktona tilljämnade former. I domstolsprotokollet från en häxprocess i Säbrå i oktober
1674 talas om bähreskarn (RA fol. 111). Detta kan anses som en officiell,
vårdad form. En av medlemmarna i trolldomskommisionen var prof.
Samuel Skunk. I hans privata protokoll finner man formen barraskarn,
(UUB K 83 s. 109). Detta gör intryck av att vara en genuin form med
tilljämning.4 Horneus, som var komminister i Ytterlännäs i Ådalen 17521778, skriver i Berättelse om vidskepelse och häxprocesser i Ångermanland:
»Denna Baran skulle väl skötas ...» Hiilpers använder i Samlingar till en
beskrivning över Norrland uttrycket »Baran eller bjäran som bruktes...».
Även Sidenbladh, som representerar målet i Anundsjö, tar upp en tilljämnad form.
Det är en väl känd företeelse, att tilljämnade former känts särskilt
Vestlund i Sv. Lm. B 48 s. 79.
Bergfors, Tilljämning a > å i dalmål s. 195, hävdar, att tilljämning i ord av typen
fara motverkats av presensformens icke tilljämnade vokal. W. har kommit fram till
liknande åsikt beträffande verbet bära (s. 93). Enligt min uppfattning har tilljämningen
hämmats av vokalväxlingen i de starka verbens paradigm, som vår språkkänsla har
ett behov av att upprätthålla.
3 Föreställningarna om bäre och om spiritus har i detta fall sammanblandats.
4 Skunk var jämtlänning, varför tilljämnad form för honom måste ha varit den
naturliga.
2
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dialektala och därför gärna ersatts med icke tilljämnade.' Det är därför
tänkbart, att även i Österbotten kan ha funnits tilljämnade former, som
under häxprocesserna utsatts för regression. Tyvärr går Widmark i sin
materialsamling inte längre tillbaka i tiden än till Pehr Stenberg.
I en annan ordstudie behandlar Widmark ytterligare ett ord med an
knytning till Finland, nämligen ena-ina 'fisknot utan kil'. Detta ord före
kommer också i finskan med samma betydelse. I Suomen kielen etymologi
nen sanakirja hävdar Toivonen, att det är lån från svenskan, kanske i
anslutning till Karsten, Folkmålsstudier 1943 s. 138 ff.2 Widmark gör
gällande, att ena är inlånat från finskan. Han anför två skäl härför: Ordet
har större utbredning i Finland (hela Bottniska vikens kust och det inre
av norra Finland) än i Sverige (främst kusten från norr t. o. m. Nordmaling2
samt Hälsingland). Och fisketermer skulle i stor utsträckning ha lånats
från finskan. Som exempel härpå anför författaren karsina och pata. Men
det är vanligt med lån av fisketermer också från svenska till finska. Som
exempel kan nämnas haavi 'håv', lana 'lana', merta 'mjärde, kräftbur',
nuotta 'not', rautu 'röding', rysä 'ryssja', siika 'sik', siima 'rev' (fsv. sime),
sila/dta (<*sill-laka-kala4 ) 'strömming', viii 'sill', vata 'liten fisknot utan
kil' samt fi. dial. apura 'abborre'. Liksom i Sverige har ena i Finland anknytning till Bottniska vikens kustland och är ej belagt i savolaxiskan
eller karelskan, ej heller i mera avlägsna finska dialekter som vepsiska,
votiska eller estniska. Dessutom framgår det av Suomen kielen etymologinen sanakirja, att formen enari förekommer också i finskan jämte den
vanliga ina. Svenskans övergång i> e i ord av typen fena, fsv. fina, har
ingen motsvarighet i fi. dialekter. Därför måste åtminstone formen enari
vara inlånad från svenskan. Widmark redovisar icke e-formerna skilt, inte
heller söker han till ina 'not' betydelsemässigt anknyta det fi. ordet ina
'aning, bråk m. m.', som han redovisar på karta 4. Härledningen av ena-ina
måste alltså sägas vara outredd, såvida man inte vill tro på Karstens förklaring, som Widmark med rätta betecknar såsom »äventyrlig».
De återstående ordstudierna i Stenbergs ordbok gäller barstuga 'barnenas
hwardagsrum', ene 'en, enris', hackdel 'hacka, qwarnhacka', hjall 'sårskorpa', hyvd 'fägårdsport', hårdiut 'den oinstängda plan, som omgifwer
gårdarna i byar', kära 'ängsborst, Nardus strictus' samt löra 'ståckar
eller åsar under broar'. Ordstudien höra består endast av en materialsamling. I övrigt synes mig Widmark ha dragit riktiga slutsatser. Men vissa
frågor kvarstår obesvarade. Vad menade Stenberg med »barnenas hwardagsrum'? Finns något samband med Evert Larssons uppgift under barn1 Se t. ex. Markström, Om utvecklingen av gammalt kort a framför u i nordiska
språk s. 51 ff.
2 Karsten tänker sig, att ena är rotbesläktat med sv. en `Juniperus'.
8 Widmark tar inte upp belägget från Nordmaling.
4 Se Posti i Virittäja 1962 s. 282 ff.
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stuga banstu 'ett särskilt samlingsrum för barn vid gammal tids husförhör'?
Stenbergs sammanställning av barstuga ( <borgstuga, enligt Evert Larsson
baftu) med barn kan knappast i en dialekt där 'barn' heter ban, som Widmark skriver, kallas folketymologisk — såvida man inte vill hänvisa till
former som Umemålets bafceE 'barnsäng' och bafol 'barnsöl'.
Förutom icke så få obesvarade frågor innehåller kommentaren till Pehr
Stenbergs ordbok beklagligtvis en del mindre väl underbyggda antaganden
och åtskilliga tryckfel. Jag vill belysa detta med exempel från ett par
sidor. På s. 43 jämföres det adjektiviska skev- med Multrå skeva, vilket
verb synbarligen kommer av ett äldre skiva, medan skev- återgår på äldre
skeiv-. Stenberg vätta 'brynsten' jämställes med Nordmaling gvcel, som är
verb och går tillbaka på ä. hvätja. I not 2 a. s. tycks förf, mena, att Stenberg skrep neutr. 'isbark' är en ung form jämfört med Evert Larsson skrev)
mask. 'isskorpa'. Man hade väntat sig, att förf. även anfört Nordmaling
tskrep 'tunn isskorpa på snön efter
vilket närmast talar för att ordet
innehåller gammal kort vokal. I not 7 föreslås, att inf. tal är en nybildning
till pret. tet (så!). Jag anser det vara troligare, att inf. är bildad till pres.
*telr som överkalix inf. kwetlr 'kvälja' till pres. kwak.2 I not 9 sägs,
att inf. vägla (Stenberg hwegehl) 'snegla, wingla med ögonen hit och dit
och likasom rundt omkring i hufwudet' kan vara en bildning till väga
genom anknytning till snegla. Ordets betydelse talar dock för ett annat
ursprung. Dess stam bör vara identisk med Nederluleå wak ,-,wecelr mask.
'fårmärke som består av ett cirkelformigt urklipp i örat' ( < *hwegla-) och
fvn. hvel 'hjul' ( < *h,wehwla, se Torp, Nynorsk etym. ordbok s. 217). Andra
opponenten påvisade i materialsamlingen till bffläre (Widmark s. 87) ett
tjugutal felaktigheter. Till icke redovisade belägg hör Sorsele bvra (FFÖN
47), Trehörningsjö bara (ULMA) och Vibyggerå bara (0AUd). Ett förargligt tryckfel finns på s. 100 r. 18, där det i stället för betonad bör stå obetonad.
De påtalade bristerna påverkar dock inte Widmarks resonemang i dess
helhet. Genom editionen av ordboken och kommentaren har Gusten Widmark sammanställt ett material av stort värde för nordisk dialektforskning.
Editionen präglas av stor noggrannhet. Kommentarens tungt vägande del
är icke ordstudierna utan analysen av Stenbergs beskrivning av hur Umemålet talades omkring år 1800.

Resume
Gusten Widmark, archiviste ä l'Institut de dialectologie et de folklore d'Uppsala (ULMA), a publik en 1966 un dietionnaire du parler d'Umeå qu'un pråtre
1 Seth
2

Larsson a. a. s. 25 f.
Pihl, Verben i överkalixmålet s. 57.
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ne å Stöcke en 1758, Per Stenberg, avait classe au debut du XIX siecle (Stöcke
est un petit village situe å une dizaine de kilomåtres au sud d'Umeå). Stenberg
avait ecrit pour le dictionnaire deux manuscrits quelque peu differents l'un
de l'autre. Les deux manuscrits se trouvent dans redition de Widmark. Celle-ei
comprend prås de 1900 articles de mots et une liste d'expressions dialectales.
Stenberg a son propre syståme en co qu'il decrit non seulement la qualit6
phonique des dialectes majs aussi leur quantite et l'accent du mot. Stenberg
donne ordinairement seulement les declinaisons du substantif au sing. de l'ind.
et &Mini ainsi qu'au defini pluriel. Si l'on tient compte son de degre d'ancien.nete et ses definitions phonetiques le dictionnaire doit etre considere comme
un document important.
Widmark a publie, en 1973, un commentaire du dictionnaire (edition et commentaire, theses universitaires. Uppsala 1973). Dans la premier° partie de co
commentaire, Widmark a explique recriture phonetique de Stenberg. Ella
naontrerait, d'apres Widmark, que l'ancienne brevite syllabique avait ete eonservee dans une certaine mesure, å repoque de Stenberg, dans le parler d'Ume.
Widmark decrit en outre, dans une comparaison avec les recueils modernes
de mots provenant de la paroisse rurale d'Umeå (rassembles par Evert Larsson vers 1950) et de Nordmaling (commune voisine au sud d'Umeå), comment
les qualites vocaliques chez Stenberg correspondent en grand å celles que ron
trouve de nos jours dans les parlers å Umeå et Nordmaling. Widmark veut
montrer, en se referant aux collections de mots de Stenberg et de Evert Larsson, que le defini pluriel au feminin et au neutre a, dans une large mesure,
repousse la forme definie. Il diseute, å co propos, de certaines differenees d'aecord entre les substantifs å syllabes bråves et ceux å syllabes longues du parler
d'Ume. Widmark 'Studie, dans im chapitre special, le vocabulaire de Stenberg,
surtout la presence de mots etrangers.
Söderström fait observer que le recueil de mots d'Evert Larsson no donne
pas une image exacte de la quantite syllabique dans le parler moderne d'Umeå.
Les phonogrames de ULMA montrent que randen/le brevite syllabique se retrouve partiellement dans le parler d'Umeå. Widmark n'a pas bien compris,
selon. Söderström, co quo Stenberg et Evert Larsson voulaient dire par l'expression : forma definie, et qu'il n'a par consequent pas non plus donne une
representation correcte de la declinaison des substantifs dans le parler d'Umeå.
La deuxieme partie du commentaire est consacree å dix etudes de mots. La
premiåre de ces etudes et la plus longue, analyse le vocalisme, dans le mot
bära- bjära 'un genie surnaturel, pelote magique'. Widmark constate les differentes racines voeales, qui se trouvent dans les dialectes modernes, peuvent
remonter å l'ancien ä, de la måme period° aphonique que dans l'infinitif du
verbe bära. Lorsque les dialectes (comme dans la Västerbotten du sud) ont
des formes avec la racine voealique a, cela vient de regalisation ä >a devant
la final° a. Des etymologistes ont dit, dans le passö, qua le finnois aurait
emprunte ca mot au suedois som la form° para (paara en finlande du sudouest). Widmark pense que, pour des raisons formellas avant tout, para et
paara sont des mots finnois du pays. Dans retuda de mots qui suit, Widmark
discute du mot ena-ina Vilat de påche', qui se trouve aussi en finnois. fl °stinne
que les dialectes suedois parles le long des &Stos du golfe de Bottnie, ont emprunte co mot au finnois. Quatre cartes, montrant la diffusion des deux mots
et leurs differentes formes, sont rattaehees å ees etudes de mots. Les etudes
de mots qui restent traitent des mota barstuga 'une sorts de chambre', ene
`genevrier, Juniperus', hackdel `hachoir, dent de moulin', hjall `croute (d'une
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plaier , hyvd `chambre dans l'etable, pour le fumier', hårdlut `terrain tout pres
de la ferme', häxa 'åtal., Nardus strieta', ainsi quo löra `souche, faite'.
Söderström trouve que le materiel de Widmark ne montre pas quo la racine
vocalique du mot bära pourrait remonter å l'ancien ä. Malgre tout, la conclusion de Widmark semble etre exaete. Il s'avere, en effet, quo la vocalisme
dans le substantif håra lievre', dont la racine vocalique remonte, dans le haut
du Norrland, å l'ancien ä, correspond bien co ä dans le substantif bära. Contrairement å Widmark, Söderström pense quo le finnois para (paara) est un
emprunt au suedois. Les formos existant dans le lapon (bära, Virre, puarre,
doivent, en outre, etre aussi des emprunts pour des raisons formelles.
Söderström n'accepte pas le raisonnement de Widmark au sujet de l'emprunt
de ena-ina au finnois. Bien des termos de pecherie ont et6 empruntes au suedois
per la langue finnoise. La premier° voyelle du dialecte finnois enari prouve
qu'il s'agit l d'un mot suedois prete au finnois. La diffusion vers l'ouest, de
ces mots, dans les regions de langue finnoise temoigne clairement de leur appartenance. Il est etonnant quo Widmark no fasse, dans son texte, aucun commontaire au sujet du mot finnois ina `soupen, ennui' dont la diffusion est montree
sur la carte 4.
Söderström signale aussi le grand nombre d'erreurs de details dans l'expose
de Widmark. Ces erreurs n'ont toutefois pas d'influenee sur le raisonnenaent general de Widmark.

Puktörne — restharrow — weiberkrieg
Pejorative Ononis-navne
Af V. J. Brendegaard

Til den botaniske sint Ononis af familjen Papilionaceae herer cirka 70
arter, de fleste hjemmeherende omkring Middelhavet. Den skandinaviske
floras mest almindelige arter er: Ononis spinosa (sv. busktörne), en lav
halvbusk i krat og på 'loje enge med talrige tornede grene og rosenrede
blomster; 0. repens (sv. puktörne), ved gwrder, veje, på marker og overdrev (let sand- og kalkjord) og den i det hele sterre, kltebrig-lådne 0. arvensis (0. hircina) (sv. stallört), på lerede marker og overdrev. 0. repens
kan veere tornles, mens 0. arvensis mangler torne.
Theofrastos omtaler en tornet bw1gfrugtplante ovunk g (0. antiquorum?)
i leret, fed jord, navnlig på dyrkede marker — hadet af landmmdene og
vanskelig at udrydde thi »så snart den har fået rodfeeste på et stykke jord,
sender den redderne meget dybt og skyder hvert år nye skud tul siderne
man skal derfor trwkke den helt op, hvilket pares, når jorden er blevet
fugtig, så er den lettere at ede1aegge«.1
Et par årtusinder senere (1648) skriver Simon Paulli om An,onis, at den
»voxer saare gemeenligen, nu paa Volde, nu paa Tuer, nu paa Agrene, som
Bonden gaar oc skal dyrcke oc pleye sin Jord; oc fordi at den hafuer saa
lange oc seye Redder, er den Bonden icke alleniste tul stor Forhindring,
men end oc hans Queeg megit skadelig, eftersom den holder Plowen oc
bryder Oxene, huilcke der maa bie oc staa stille, som hendis Danske Nafn
[s. 60] nocksom gifuer tilkiende«2.
Hornemann oplyser 1821, at 0. arvensis er ret almindelig på hvilende
marker og heje enge3; endnu o. 1920 optrådte den som et besvxrligt udkrudt i leret jord ved Bovbjerg (Vestjylland), og 0. repens var forhen
almindelig på Lollands vidstrakte overdrev (»heder»); nu regnes Ononis
neeppe blandt landbrugets ukrudtsplanter4.
Hvor der groede krageter, mente man, der fandtes mergel i underHistoria plantarum VI, 5, 3-4.
Flora Danica 166, nr. 16, D.
3 Dansk Oeconomisk Plantelasre (1821), 758.
4 Knud Jessen & Jens Lind, Det danske Markukrudts Historie (1922-23), 352-54.
2
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grunden (Ostjylland)9. Til voksestedet refererer eng. (Somerset) poverty:
på sandet eller brakliggende jord'', sp. labrado: plojet (bearbejdet) mark7,
ty. (Steiermark) oadwurzn: på odemarkers, sv. ljungpinnar 1744 ff., ljungpiggar Skåne 1823 ff.: på heder blandt lyng9 samt en lang rxkke navne
tul ty. (ge-)weisch `stub, stubmark' og ukrudt derpå: weischt, wigsche,
wigste, weisch,te, weischdorn, weischeldorn, gweischwurz, queste osv., indgår i
schwabiske marknavne (Weistenwiesen, Weischgenacker); herhen måske
ohty. wiskehe om tornet plante, men ikke wiesca, der er en forvanskning af
wiccha =wicke (Vicia)19.
Et andet navnekompleks udtrykker frygt og foragt for dette ondartede
ukrudt: da. (lang) fjenderod 1648-187711, ty. (Pfalz) deiwelsderner (plur.) og
holl. (Exaarde, Saffelare) duivelsdorn, -beedstroo, måske også ty. judenUdvalg for Folkemål top. reg. 2055 (R. P. Handlov, indgået 1929).
Geoffrey Grigson, The Englishman's Flora (1955), 130; eller fordi ejeren er eller
snart bliver fattig?
7 Arturo Caballero, Flora Analitica de Esparia (1940), 589.
8 Blätter f. Heimatkunde 5 (1927), 31.
Aug. Lyttkens, Svenska växtnamn (1904-15), 732-34; Sten-Bertil Vide, Sydsvenska växtnamn (1966), 178.
10 Heinrich Marzell, Wörterbuch d. deutschen Pflanzennamen 3 (Lieferung 3,1969),
386-405 (m. kildehenvisninger!).
11 Ordbog over Danmarks Plantenavne ved Johan Lange 2 (1960), 136-39.
5
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heehel12; preefiks i sv. puktörne 1745 if. (knwsat for 0. repens) er puke, puge,
eufemistisk navn til djaevelen, tidligere endog anvendt som botanisk slwgtsnavn: puke, tagg-, åkerpuke".
Trådte man med nogne fodder på krctgetjorn, fik man »krageojne«, små
runde sår med forskelligfarvede ringe (Lolland o. 1860)14. Også husdyr, isr
får, fik tornene op i klovene og smertefulde betwndelser; de piggede grene
stak, når man hostede ho og korn, og hwftede til tojet og afgroden. Britiske
farmere bekaempede planten også fordi den fik skyld for at fordaerve
smor og ost; cammocky-butter (c. = Ononis) var en gene for dem i Sussex,
Hampshire og på oen Wight". Leen blev hurtigt stump, når man mejede
en afgrode befmngt med Ononis, og måtte ofte hvxsses, deraf wetzsteinkraut
1549 ff., schandmäher Oberbayern, sv. lievarg 1685 ff.". Similibus curantur
gned man i Schwaben og Schweiz (kanton Fribourg) leen med plantens
blomsterknopper for at skxrpe den eller lagde dem i hylsteret til hvwssestenen".
Det anbefales 1788 at plante Ononis på jyske klitter for at dxmpe sandflugten", i nutiden blev 0. angustissima plantet som stabilisator på sandbanker i Nordafrika". De tykke, traeagtige, stwrkt forgrenede, overordentlig seje, i jorden dybt og langt omkring sogende järnrötter 1745 if. (jf. järngräs Västerbotten 1772, 1867, no. benurt (knxsat), ty. eisenkraut, -gras,
oeng. ysenherde, irsk (gmlisk) sreang bogha `buestreng'") gjorde opgravningen af lyngtorv til et meget anstrengende arbejde21, greb fat i plovskaer
og harveteender og standsede redskabet med et ryk.
»Denne urt kiende bonderne best, thi hun dem stor hinder Or, naar de
ploye deris jord», skrev Henrik Smid 154622 sml. Simon Paulli 1648 (cit.
s. 59) og Henry Lyte's engelske udgave 1578 af Dodonaeus' urtebog [1563]:
»The root ... hinder and stay both the plough and oxen in toyling the ground
12 Julius Wilde, Kulturgeschichte d. Sträucher u. Stauden (1947), 142; E. Paque,
De vlaamsche volksnamen der planten (1896), 96 (også til Ulex europ.), H. Heukels,
Woordenboek d. Nederlandsche volksnamen van planten (1907), 167; Is. Teierlinck,
Flora diabolica (1924), 86, 170.
13 Lyttkens 1.e. [note 9] 732 f.
14 E. Rostrups notater; jf. oculus porci(nus) `svineoje': Hermann Fischer, Mittelalterliche Pflanzenkunde (1929), 276 og Jözef Rostafinski, Symbola ad historiam naturalem medii aevi 1 (1900), 208.
15 Grigson 1.c. [note 6].
14 Marzell 1.e. [note 10] 404 f.; Lyttkens 1.e. [note 9] 732, lievarg også til Pedicularis
palustris og Salix repens.
1/ Herm. Fischer, Sohwäbisehes Wörterbuch (1904-36) 4, 487, 1774; Hubert P. C.
Savoy, Essai de flore Romande (1900), 41.
18 Erik Viborg, Efterretning om Sandvexterne etc. (1788), 113.
12 P. J. Faulks, An Introduction to Ethnobotany (1958), 5.
24 Lyttkens 1.c. [note 9]; H. Jenssen-Tusch, Nordiske Plantenavne (1867-71), 155;
Marzell 1.c. [note 10] 397; John Cameron, Gaelic names of plants (1883), 14 stal. 109.
21 H. Grilner-Nielsen, Ltesefolk i gamle Dage (1924), 153 (beretning fra 1858).
22 En sken loestig ny urtegaardt 164b, udg. 1577, 103b.
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... the share and coulter of the plough cannot easily divide and cut them
asunder».
De lange seje rodder har sprangt mange skagler og hamler, når jorden
efter langvarigt grasleje skulle brydes op. Selv med fire heste for ploven
kunne den pludselig kore fast; gang på gang blev råbt tul kusken: holdt,
tov lidt! — og så brugte man oksen, der altid hang på ploven23, jf. marknavnet Bielstorns agre (biel =okse) Tilst sogn Ostjylland24.
Under Gotland-rejsen 1741 noterede Linnk28: »Järnrot kallades här Ononis,
som växte i åkrarna, förtretlig för åkermannen, emedan hon mycket seg,
håller tilbake plogen»; på rej sen i Skåne 174928: »Ljungpinnar" hava de segaste
rötter, så att plogen med alla sina dragare måste ofta stanna, och bonden
nödgar fram med yxan att hugga dem av», rodderne kunne »binda sig så
tillsamman, att alla bondens dragare och spann för plogen ofta måste stanna
för en enda rot» — og i forelwsningerne på Hammarby 177028: »er det besvarligste ugrees paa agrene i Skaane, som ey kan temmes uden med Plov.
Rodderne krybe under Jorden og ere de seygeste, og endskiont at Bonden
har ofte 8 Par paa Ploven, maae han dog ofte hielpe tul med Oxen, hvorfore de Gamle har kaldet henne resta bovis» (Martin Vahl's referat).
Tilsvarende meldes fra Danmark 179829a: de stive, sammenviklede rodder
standser ploven endog med det starkeste forspand; »man maa altsaa enten
have Ploven tilbage og lade den gaa over samme Rodder, eller ogsaa have
en Spade ved FIaanden for med denne at overhugge Rodderne. Men dette
Arbejde indtraff er saa ofte, at Landmanden i Almindelighed lader Roden
henligge«, hvorfor det anbefales at forsyne ploven med krumt langjern pålagt tynd ffig af hardet stål.
De fleste herhen horende Ononis-navne må skyldes erfaringer i praksis
og således vare agte folkelige: mlat. remora aratri,294; sv .13 ploghinder 1640,
-häfta 1741 ff., horsagräs 1826-80 og rast 1880; da." hestegilding 1546-1796,
tul gilde =kastrere p: plojning af Ononis-befangte agre sled hestene ned og
gjorde dem sterile, hesteplage 1793 (konstr.)-1877 jf. J. II. Smidth 1823:
Ikke, Hesteplager! maa stolt dig stille hos Landets zirende Buske! din Braad
dor dig kun mere forhadt38, helmisleger Mors o. 1870, helmis =gammel udslidt hest, og (se s. 65 ang. navnet krageklo); ty." pllugsterz 1673-1794,
23 Evald Tung Kristensen, Gamle folks fortmllinger om det jyske almueliv 1 (1891),
59; Jens Christensen, Trask af nordfynsk Bondeliv (1958), 80 (o. 1850); Christine
Reimer, Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde (1910-19), 252 f., 725.
24 Aug. F. Schmidt, Skanderup Sogn (1926-28), 37.
28 Ed. Bertil Molde 1957, 124 jf. 129 f.
28 Ed. Knut Hagberg 1963, 165, 183.
27 Ljungpinnar er skånsk kollektiv til vaekster med seje redder, der standser ploven.
28 Bergens Museums Aarbok 1910 nr. 1, 50.
29a Magazin for Naeringsstanden. 2 (1798), 376 f. jf. Hornemann 1.c. [note 3] (1806),
658.
295 Jul. Billerbeck, Flora classica (1824), 182.
30 Danske Haver 195
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-störz, Suffiks =plovens styrende håndtag, som man måtte holde kraftigt
fast på, men vel også med relation til stilrzen: »weil die starken Wurzeln
beim Pfltigen den Plug brechen oder stiirzen« (1867)31, pflugsteert Mecklenburg 1793, 1860: de lange rodder viklede sig om plovskwret og slwbte efter
i furen som en steert (hale), pflugsperre 1858, kuhschweiss (kausweet) Meeklenb. 1876 og pferdeschweiss (ross-, fårtsschwösst) Nösnerland, ty. sprogo
tidl. Ungarn, nu rumxnsk Transsylvania — overswttelselån fra rum. asudul
calului, asudoarea calului etc.32; eng." restharrow (knfflsat), også harrow-rest
Lincolnshire, stay plough Somerset, sitfast Morayshire (Skotl.), horse's breath
Somerset, Worchestershire, wallisisk tagadr 'stopper p1oven'34a; fr.34b arr6techarrue (Haut-Saöne); sp.: i en romance fra 10. årh. (prov. Toledo) kaldes
planten franne firrino `slider på, odelxgger ploven'35, baskisk galclarrona til
galdea 'mer, arrotu 'jord bearbejdet til dyrkning' og ona 'god' 0: til at 'elfte
ploven".
Mlat. (ar-)resta bovis `oksestandser'37 svarer til ty. (nu nfflppe brugt) ochsenbrech 1539 ff.1°, af Fuchs' urtebog 1543 forklaret: »darumb daB seine
wärtzel ein pflug etwan dörffen halten unnd die ochsen oder die pferd
daran am gange verhindern«. Ochenbrech blev omdannet eller mistydet
til ochsenbruch 1794, ochsenborche 1726, -burre 1769 if., -hure(!) 1781, 1808,
-hurre 1858, hossebrecher Pfalz. Hoffmann von Fallersleben giver 1874 denne
tolkning af ochsenburre: bringer okserne til stilstand, når de ikke kan treekke
ploven gennem rodderne, som råbtes til dem burr! [stands]".
I de fleste ti1fx1de vel som rene oversxttelseslån går motivet resta bovis
igen i talrige andre Ononis-navne:
sv." oxabreckia 1640"; da.11 oksebi(e) 1648 - o. 1700, bi(e)okse 1648-1721,
okseh,old o. 1700, oksestandser 1769; holl.4° ossenbreke 1593; eng.41 rastylbow
1440, nu rust-burn <rest bourn; fr." arreste-bceuf 1544 ff., nu arrete-bceuf,
19. Bericht d. Naturhist. Vereins in Augsburg (1867), 29.
Friedr. Krauss, Nösnerländische Pflanzermamen (1943), 290 f.; Al. Borza, Dictionar
etnobotanic (1968), 119.
33 R. C. A. Prior, Popular names of British plants (81879), 197, 227; J. Britten &
Rob. Holland, A Dictionary of English Plant-names (1886), 242, 401, 452; Grigson 1.c.
[note 6].
34a Cameron 1.c. [note 20] 14.
344 Ch. Beauquier, Fauna et flore populaires de La Franche-Comtö 2 (1910), 127.
38 Asin Palacios, Glosario de voces romances (1943), 127.
38 P. Font Quer, Plantas medicinales (1962), 364 f., jf. det bot. slmgtsnavn Ononis
til gr. on.os 'resen
37 Laur. Diefenbach, Glossarium Latino-Germanicum mediae et infirmae aetatis
(1857), 84b, 495a.
38 Archiv f. Geschichte d. Deutschen Sprach() u. Dichtung 1, 267.
39 Finsk har 1866 härkeiorakko `oksetorn': Pentti Suhonen, Suomalaiset kasvinnimet
(1936), 245.
49 Heukels 1.c. [note 12] 167.
41 Britten & Holland Lo. [note 33] 398, 410.
42 E. Rolland, Flore populaire (1903), 111 if. (talrige dialektformer!); Jean Skuy,
31
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ardte-cheval, estanco-biou, arunso byou, tin-ben `retient le bxuf lach,o-biku
lame de bxuf sarre-lelch,e, charre-läch,e ( =serre une javelle, la låche quand
il recontre un arrete-bwuf ), ner de biku 'ned de bwuf epine de ben, flou
de b&u, pied de bceuf, gendarme »il vous arrete«; it.43 arresta, arrestabue,
resta bue, stanca,bue, fermabue, ligabö etc.; sp." detiene buey `standser oksen',
hierba toro `tyreurt', quebraarados til quibrar 'bryde, braekke', katal. afrontecavadors < deshonra-cavadors `skaender den gravende'; port." resta-, rilha-boi
Navnet weiberkrieg 1574 ff. forekommer allerede o. 1100 i Codex Vidob.
nr. 10 som wrowrencrick til resta bovis4, andre ohty. former: wibis crik 13.
årh., wibe crick og frawentrit, 14. årh.; dets hoje alder ses af en latinsk oversttelse lis mulierum 1456; mange nyere former: weiberzorn ved Wien 185846,
frauen-, meide-, made-, m,ägdekrieg Böhmen, Erzgeb., Duppau — og omtydninger efter at det semantiske indhold var glemt: witwerkrieg 1852, endog
weiberklatsch `kvindesladder', Planten gjorde markarbejdende kvinder vrede,
det var dem, der oftest hostede ho og bandt kornneg, med kortere rmer
var de mere end mdene udsat for at blive stukket, desuden greb tornene
fat i kjolerne, og endvidere satte man gerne det tornede og stikkende i relation til kvindekonnet; den vredladne kone er i Rhinl. en häkelteef =puktörne", som weiber-, frauenkrieg, weiberzorn, -zank etc. benxvnes andre tornede eller ruhårede vxkster, der vanskeligt kan udryddes, således Echium
vulgare, Calluna vulgaris, Genista germanica, Sarothamnus scoparius,"
dansk har 1596 wyffue-krighe o. ugn. til Marrubium vulgare".
Om tyske floravaerkers knxsatte hauhech,e1 1543 ff. (med talrige dialektdarumb
former) forklarer Leonh. Fuchs' urtebog 1543,18: »h,awhechel
das es so tieff einwurtzelt, daB manns mit hawen [hakke] muB aussreiiten«;
Fuchs er dog i tvivl om tolkningen og tilfojer en anden: »von wegen seiner
döm ... die einer hechel so man zu dem flachB gebraucht gleich seind«60.
Man har også villet aflede prxfiks af hauen 'hugge' (med okse), og det blev
omtydet til `heide' (uopdyrket jord) og 'hart' (de hårde stngler og seje
Les noms populaires des plantes dans les Pyrigelles Centrales (1953), 43; arrgie-bceuf er
skgeldsord for gl. sie-vt menneske; i Belgien analoga navne til den tornede Genista:
Pays de Saint Remaele 1963, 55 f. (m. litt. henvisn.).
48 0. Penzig, Flora popolare italiano. 1 (1924), 320.
44 Caballero 1.e. [note 7]; Franeese Maselans, Els noms vulgars de les plantes a les
terres Catalanes (1954), 37; Font Quer Le. [note 36] 363.
45 Fischer 1.e. [note 14].
48 Fr. Höfer & M. Kronfeld, Die Volksnamen der nieder-österreichisehen Pflanzen
(1889), 160, som sperger: er de sammenfiltrede grene symbol for kvindehadere?
1 J. Niessen, Rheinisehe Volksbotanik 1 (1936), 133; Franz Söhns, Unsere Pflanzen
(41907), 77 f.
48 Marzell Le. [note 10] registerbd. 610 f.
48 Ordb. Danmarks Plantenavne 2, 28.
58 Ngesten ordret gentaget af Joach. Camerarius, Hortus medieus et philosophicus
1588.
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rodder) jf. järnrot s. 62, holl. heethekels, heetegaal". IEldre navneformer
som heckelkraut 1500, 1539, heuw-, hew-, heuhechel 1537 ff. samt Ononis'
og lignende planters nyere associationer med (hor-)hegle o. ugn. redskaber
viser imidlertid, at prxfiks må vare heu (ho), ohty. houwe, endnu i 1500tallet hau, hauw. Hauchel er altså = lohegle': den tornede halvbusk
»heglede« hoet, det blev hwngende i grenene — jf. wilder han/ Pfalz52, höhäckla 1638-8513, tornene blev sammenlignet med en rives txnder: herkelkraut Mecklenburg 1791 ff., heuherkel Rhinl., til harke 'lille rive'l°, da. redekamil , sp. peine de asno 'xselkam'35 jf. hechelkamm til Scandix pecten-veneris
med kamformet frugtstand.
Da. krageklo kendes litterxrt fra 1796, wldre er kragetorn (siden slutningen af 1400-t., indgår i sydjyske marknavne 1683 ff.), kragerod, -rodder
1715 ff., kragetrin, -lod o. 1700, nyere krageklover o. 1820, kragetå, -ter
Ostjylland o. 1885, Lolland o. 1870, Fyn, Stryno, Langeland og kragetjorn
Glaeno, Lolland, Falster, i Nordsjx1land omtydet til krogtjornil.
Johan Lange mener, navnet krageklo måske er overfort fra en anden xrteblomstrende plante kllingetand (Lotus corniculatus), og at krage- kan
vxre et xldre ord krake med grundbetydningen
forkroblet vwkst' jf.
jysk krak (nu krikke) om lille udslidt hest, norsk krake 'lille kroget trx'
og Ononis-navnet helmisleger (s. 62). Kragetjorn, og -torn er på Mon optegnet for ene (Juniperus communis), lav ene kaldes 1764 krak, på Bornholm
er o. 1870 noteret krak om underskov eller krat af eg53, men »hverken Ononis
eller Juniperus har nogen srlig tilknytning til kragen«. Begge er imidlertid
stikkende, de sammenfiltrede grene og tornene var det karakteristiske ved
Ononis' overjordiske habitus, en direkte sammenligning med fuglens kloer
kan ikke udelukkes. Kragetorn er o. 1700 belagt for den tornede Rhamnus
catharticus, kragetå Mors 1925 om den txtpiggede Genista anglica, Kylling
1688 har kragetwer med piggede frohuse til Ranunculus arvensis" jf. kragerede om filtret hår og »heksekost« på trx, kragetwer =u1wselig skrift. Ononis
er også kaldt katteklo (Horns herred), der semantisk kan jwvnfores med
ty. katzendorn Rhinl., katzenspeer 1549 ff., holl. (knwsat) kattendoorn, eng.
(Yorksh.) ca,t whin, fr. dial. inlh' de ch,a `ongles de chat', sp. (knxsat)gatufta,
katal. ungla de gat, baskisk katu-sarpa `katte-klo' og tilsvarende i portugisisk55.
51 Heukels 1.e. [note 12] 167 sml. H. Uittien, De volksnamen van onze planten
(1947), 83.
52 Wilde 1.c. [note 12].
53 Ordb. Danm. Plantenavne 1 (1959), 794 og 2, 396 jf. Ordbog over det danske
Sprog 11 (1929), 260.
54 Ordbog [note 11] 1, 639 og 2, 407, 422.
55 Marzell Le. [note 10] 3, 393 f.; Font Quer 1.c. [note 36] 363; Caballero 1.c. [note 7];
K. Bauda & D. Baumgartl, Nombres vascos de las plantas (1955), 54. — Lange har
i sin disputats Primitive Plantenavne (1966) rubriceret krageklo under »Sanimenligning med legemsdel af et dyr».
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llesume
M. V. J. Brondegaard a rassemble les nombreux et differents noms pejoratifs
donnes certaines espåces de plante de la famille des Ononis que ron trouve
dans les langues europeennes nordiques et autres. L'origine de ces noms est,
dans la plupart des cas, la peur et le degoilt ressentis devant ces plantes qui
sont des mauvaises herbes trobs nuisibles. Elles blessent les hommes, les animaux
domestiques, les båtes de trait et endommagent les charrues, les faux etc.

Manne Eriksson
1895-1974

Förutvarande docenten och förste arkivarien fil. dr Manne Eriksson avled i
Uppsala den 10 juli 1974. Hans hälsa hade då varit vacklande sedan mer än ett
år tillbaka.
Manne Eriksson tillhörde den krets av pionjärer kring grundaren Herman
Geijer som under mänga år kom att personifiera Landsmålsarkivet, det nuvarande Dialekt- och folkminnesarkivet. Hans egna insatser kom i många avseenden att bli av grundläggande betydelse för institutionen och för utformningen av dess verksamhet. De fick sitt kännemärke av hans mångsidighet
och praktiska skicklighet, hans snabba intellekt och breda kunskaper, hans
konstnärliga läggning och artistiska förmåga, allt egenskaper som i olika sammanhang kom institutionen tillgodo.
Han föddes i ett bondehem i Töbro i Östervåla socken i norra Uppland
den 5 februari 1895. Där växte han upp och där grundlades hans djupa förtrogenhet med uppländskt folkliv och folkspråk. Redan 1918 började han på
egen hand att samla material till en skildring av allmogens äldre levnadsförhållanden i östervåla och Tierps socknar, ett arbete som han fullföljde de närmaste åren och lämnade in till Landsmålsarkivet. Det kom honom sedermera
tillgodo som merit i magisterexamen 1924 och trycktes till ca en fjärdedel i
Fataburen 1925: »Bondeliv i norra Uppland vid mitten av förra århundradet.
Materiell kultur». Det är en utomordentligt klar och initierad skildring av by,
gård och arbetsliv i det självhushållssamhälle som då ännu levde kvar, åtminstone i lättillgänglig tradition, belyst med hans egna, instruktiva och delvis
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fint konstnärliga teckningar. En nyttig skolning i etnologisk fältteknik hade han
fått genom att delta i Nordiska Museets byundersökningar i Uppland 1921 och
i Tornedalen 1922. I samband därmed gjorde han för arkivets räkning grammatiska och lexikaliska undersökningar i nio uppländska socknar.
Det var i februari 1923 som Manne Eriksson inträdde som tillfällig medhjälpare hos Herman Geijer på Landsmålsarkivet. Hans huvuduppgift blev
att överta en del av den nyss avlidne medarbetaren Torsten Ericssons arbeten
och samlingar från Södermanland och Västmanland, något som han fortsatte
med även under det följande arbetsåret.
Åren 1925-26 tjänstgjorde Manne Eriksson som vikarierande lektor vid
Uppsala folkskoleseminarium och reste 1926 till Kina för att bli rektor för en
svensk realskola i Ki-Kung-Shan. På grund av krig och andra oroligheter måste
skolan snart flyttas till Japan, varifrån han 1927 återvände till Sverige. De
erfarenheter han gjorde därute blev i hög grad befruktande för hans vida
etnografiska och språkliga intressen.
Hösten 1927 återinträdde han i arkivets tjänst — från och med den 1/6 1928
på heltid — och började då den långa livsgärning som han oavbrutet fortsatte
ända till några månader före sin död. Hans första större uppgift blev att ta
del i genomförandet av ett nytt arbetsinitiativ som för framtiden kom att bli
av största betydelse för arkivet självt och för svensk folkmåls- och folklivsforskning överhuvud, de monografiska frågelistorna, som började tryckas året
1926/27. Manne Eriksson författade själv en avsevärd del av dem och gjorde
ifråga om de övriga viktiga insatser som bearbetare och illustratör, där både
hans säkra kunskaper om folklivets sakliga sida och hans skicklighet som
tecknare kom till sin rätt.
En dryg del av Manne Erikssons arbetstid under de följande årtiondena upptogs av arkivets förvaltning, där han blev Geijers högra hand. De många nya
arbetsprojekten förde med sig ansökningar, redovisningar, arbetsplaner och
personalfrågor, instruktion och handledning av upptecknare och andra medarbetare, excerperings- och katalogiseringsarbeten. Den ökande tillströmningen
av besökande forskare och studenter ställde nya krav på den dagliga expeditionstjänsten. Det föll på Mannes lott att stä mitt uppe i alla dessa praktiska
bekymmer. Så snart det gällde något utanför de vetenskapliga specialundersökningarna var det honom man vände sig till. Och det gjorde man inte förgäves; alla visste att hans hjälpsamhet var gränslös och hans kunnighet på
skilda områden rent otrolig. Hans djupa förtrogenhet med arkivförvaltningens
alla sidor gjorde det naturligt att han förordnadeå att uppehålla tjänsten som
arkivets föreståndare under det nära tvååriga interim som följde på Geijers
avgång hösten 1938 och att han efter arkivledningens omorganisation 1948
blev arkivchefens ställföreträdare och tjänstgjorde som sådan intill sin pensionering.
En betydelsefull insats som Manne Eriksson gjorde alltifrån det tidiga
30-talet gällde uppbyggandet av arkivets bibliotek från en mycket blygsam
början. Hans starka intresse för böcker -- vi såg honom ofta fördjupad i antikvariatskataloger — och inte bara deras innehåll utan också deras tekniska och
konstnärliga skick, typografi, illustrering och bindning, kom arkivet tillgodo.
Han svarade själv för både inköp, byten, katalogisering, bindning och uppställning med en effektivitet och snabbhet som vi ofta beundrade. Andra har
sedan fortsatt hans arbete. Men det bör inte glömmas att det är Mannes särskilda intresse och personliga läggning som åstadkommit stommen i det förnämliga och välförsedda forskarbibliotek inom nordisk språk- och folklivs-
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forskning som nu står oss till förfogande. Hans privata bibliotek, med vackra
band och konstnärligt tryck, var ofta föremål för vänkretsens beundran.
Med Manne Erikssons bokintresse sammanhängde också hans verksamhet
som arkivets ojämförlige expert på tryckningsfrågor. Praktiskt taget hela den
mängd av tryckalster som under hans tid kommit till i arkivets egen produktion eller under dess medverkan, bl. a. en rad doktorsavhandlingar, har gått
genom hans händer. Under sin tid som t. f. föreståndare tog han initiativ till
utgivning av arkivets första seriepublikation Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala, som utkom med två häften, och han gjorde också vissa förberedelser till den större serie Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Uppsala
som började utkomma 1940. När arkivet efter prof. Lundells död 1940 övertog
utgivningen av Svenska Landsmål var Manne självskriven att bli redaktionssekreterare, en uppgift som han behöll intill sin bortgång. Till de 33 årgångar
med bilagor i vars utgivning han deltog kommer färdigställandet av de många
ofullbordade årgångarna i den äldre serien (band I—XXI), där särskilt band III
krävde en betydande arbetsinsats för hans egen del.
En med tiden allt betydelsefullare sida av arkivets verksamhet som redan
från början fångade Mannes livliga intresse var de dialektupptagningar på
grammofonskivor som tog sin början sommaren 1935, sedan arkivet köpt en
av de första portativa elektriska inspelningsapparater som då fanns i Sverige.
I den livliga aktivitet som nu tog sin början var Mannes fallenhet för tekniska
ting av den största betydelse. Med egen hand tillverkade han åtskilliga av de
nya manickar som behövdes och han var ofta själv med ute i bygderna. Även
senare, då yngre kolleger övertagit det mesta av denna snabbt svällande verksamhetsgren, var Mannes intresse och kunnighet en värdefull tillgång.
Trots alla de praktiska omsorger som ständigt tog större delen av hans
dagliga tid i anspråk förmådde Manne Eriksson fortsätta och utveckla det
vetenskapliga studium som han grundlade i tidiga ungdomsår. Uppsatsen om
bondeliv i norra Uppland fick sin fortsättning i »Fäbodar i Uppland under 1800talets senare hälft» (1933), en värdefull skiss över de former som detta viktiga
element i det nord- och mellansvenska bondehushållet har utvecklat invid sin
sydöstra gräns. Hemlandskapets folkmål, folkliv och ortnamn fängslade honom
livet igenom och ägnades en rad uppsatser både i vetenskapliga och populära
publikationer. I »Ortnamnet Ål» (1935) hävdade han, säkerligen med rätta, att
detta i Uppland och Västmanland välbekanta by- och gårdnamn inte, såsom
en del forskare menat, bör sammanställas med namngruppen Ala, Motala, Norrala
m. fl. och sålunda anses vittna om förkristna kultplatser. Efter en granskning
av terrängförhållandena på Ål-orterna finner Manne Eriksson att grundordet i
Al-namnen måste ha haft terrängbetecknande betydelse, 'revel, långsträckt
höjd', motsvarande fvno. ån m. 'djup ränna i älv, strimma efter ryggen på ett
djur' eller möjligen fvno. ål f. 'skinnrem'.
En central bygd under Upplands förhistoriska storhetstid undersöker Manne
Eriksson i »Byar och hamnor i forna tiders Vendel. En studie i uppländsk bebyggelsehistoria» (1938). Efter ett detaljerat studium av äldre skattelängder,
arkeologi, topografi, samt bynamnen och deras typologi restituerar förf, bygdens
forntida och tidigt medeltida förvaltningsorganisation med indelning i hamnor,
åttingar och byar. Vid samma tid publicerade han uppsatsen »Jordbruket under
medeltiden», som präglas av hans ingående etnologiska och historiska kunskaper. En serie populärt hållna, men även för fackmän mycket nyttiga översikter över språk och folkkultur i Uppland skrev Manne Eriksson i samlingsverket Sveriges bebyggelse: »Upplands folkmål» (1948), »Folkliv och folktradi-
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tion i Uppland. Årets högtider» (1949) och »Roslagsmål» (1951). Hans grundliga
förtrogenhet med norduppländskan kommer till uttryck i hans edition av A.
Schagerströms efterlämnade manuskript »Grammatik över Gräsömålet» (1949)
med dess kommenterande efterskrift.
Manne Erikssons största vetenskapliga publikation var hans doktorsavhandling »Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning. Ett ordhistoriskt och ordgeografiskt bidrag till sängens och bostadens historia i Norden» (1943). Här fullföljer han i förstorad skala linjen från sina ungdomsverk:
undersökandet av ord och sak i ett sammanhang. Språkvetenskap och etnologi får här komplettera varandra för att klarlägga den kulturhistoriska utvecklingens förlopp och ordbetydelsernas omvandling. Dat är ett synnerligen
omfångsrikt material från skilda europeiska kultur- och språkområden, från
förhistoriska och antika tidsskeden till svenskt 1800-tal, som förf. rör sig med
i text och på kartor. För att kunna förstå vissa sängtypers förekomst i svenska
bondehem samt deras språkliga beteckningar måste han göra vida utblickar i
rum och tid. Han påvisar många obrutna traditionslinjer inom det nordiska
kulturområdet från äldsta tid men också impulser från den europeiska kontinenten. Trots sin geografiska isolering har Norden sedan gammal tid stått i
nära beröring med Västeuropa även när det gäller husen och deras inredning.
— Avhandlingen har betecknats som ett pionjärarbete. Ytterst få samtida
svenska forskare har såsom Manne Eriksson på en gång behärskat både språkoch sakforskningens material och metoder.
Bland de dialektala beteckningarna för 'översäng' finns också ordet torp.
Detta gav Manne Eriksson anledning att i tre artiklar, »Torp och villa» (1943),
»Tallen och torpet» (1958) samt »Tallen och det farliga torpet» (1967, SvLm)
diskutera de svåra frågorna om detta ords talrika betydelseskiftningar i olika
språk, särskilt den betydelse 'mindre gård, dagsverkstorp' som antagits ligga
till grund för de svenska ortnamnen på torp och deras latinska motsvarighet
villa. Även i dessa studier ådagalägger Manne en imponerande beläsenhet och
lätthet att röra sig med både språkliga och kulturhistoriska problem såväl
bland forntidens jordbrukare i medelhavsländerna som bland eddans sagohjältar och bland uppländska bönder.
I alla Manne Erikssons vetenskapliga resonemang spelar den geografiska
distributionen av ord, betydelser och kulturelement en mycket framskjuten
roll. Redan under det tidiga 30-talet, då arkivet började utvecklas till ett centrum för den dialektologiska och folkloristiska kartografien, framstod Manne
som en ledande expert. Då pågick Herman Geijers storslagna men tyvärr ofullbordade kartläggning av folkliga benämningar, ramsor och låsningar rörande
nyckelpigan i Sverige och andra länder och det var då som Johan Götlind med
modern teknik utarbetade sina kartor till västgötamålens ordförråd och grammatik. Dessa arbeten ledde snart till ett större kartföretag som skulle omfatta
hela Norden och beröra skilda ämnen inom dialektologi, folkloristik och etnologi. En svensk kommitté för uppgiften bildades 1936 med Herman Geijer som
ordförande och Manne Eriksson som sekreterare. En förutsättning för planens
genomförande var givetvis en lämplig underlagskarta och det uppdrogs åt
Manne att utarbeta en sådan. Detta genomförde han med energi och snabbhet
i samverkan med teknisk expertis. Redan 1937 trycktes en karta som genom ett
koordinatnät möjliggjorde en precis ortsbestämning både vid inritning och avläsning. Den utgavs i två skalor och åtföljdes 1938 av »Kommunförteckning»,
ett häfte innehållande »nyckel» till kartans koordinatsystem. Betydelsen av det
instrument som därmed sattes i händerna på generationer av dialektologer,
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etnologer, folklorister och ortnamnsforskare kan knappast överskattas. Allt
fortfarande är den oumbärlig. Själv fick Manne åren igenom tjänstgöra som
rådgivare i kartläggningsfrågor åt doktorander och andra författare, och åt
alla delade han frikostigt med sig av sin omfattande erfarenhet. — Även sedan
Kungl. Gustav Adolfs Akademien år 1939 övertagit ansvaret för kartföretagets
genomförande, kvarstod Manne som sekreterare i arbetskommitt6n, i vilken
akademiens prwses trädde in som ordförande. Manne fungerade dessutom såsom arbetsledare och ekonomisk redogörare för atlasens folkmålsdel, där man
omedelbart igångsatte en omfattande excerpering och inläggning på konceptkartor. Krigsutbrottet kom dock snart arbetet att avstanna på obestämd
tid. I Saga och Sed 1942 trycktes en översikt över atlasföretaget där Manne
Eriksson redogör för folkmålsdelen och särskilt dröjer vid sin egen kartläggning
av årdrets och plogens terminologi och etnologiska historia'. Tyvärr kom han
aldrig i tillfälle att trycka det manuskript han i allt väsentligt färdigställde.
Motsvarande gäller hans kartor med kommentar över vävnadstermerna varp
och väft. Manne Eriksson valdes 1942 till korresponderande ledamot av Akademien och 1968 till hedersledamot.
Samma i viss mån auktoritativa ställning som ifråga om kartläggning kom
Manne med åren att inta när det gällde landsmålsalfabetet och dess rätta bruk.
Som medhjälpare till skaparen av detta fonetiska skriftsystem, prof. J. A.
Lundell, särskilt vid redigeringen av Svenska Landsmål under 1930-talet, vann
Manne en ovärderlig erfarenhet av hur Lundell själv brukade sin skrift och
hur den i praktiken använts av skilda upptecknare och författare. Redan i den
ovannämnda publikationen Meddelanden från Landsmålsarkivet I skrev Manne
i anslutning till Lundell en handledning för uppteckning med »grov» beteckning.
Men det var framför allt vid sin genomgång och uppordning av Lundells efterlämnade manuskript till tidskriften som Manne Eriksson började att kritiskt
analysera alfabetets förhållande till den fonetiska verklighet som han konfronterats med vid avlyssningen av grammofonupptagningarna. Det gällde särskilt
de utskrifter av dialektalt talspråk i löpande text som Lundell i stort antal
publicerat i Svenska Landsmål och i volymen Skandinaviska folkmål i täxtprov. Täxter I (1936). Manne blev rätt häpen när han fick se hur fördomsfritt
originalmanuskripten hanterats. Sina tankar och erfarenheter lade han fram
vid ett sammanträde i Språkvetenskapliga sällskapet i Uppsala 1945 och i en
kritisk uppsats i Svenska Landsmål 1946, »Dialektuppteckningens metoder med
särskild hänsyn till sammanhängande texter». Han hävdar där, i motsats till
den »impressionistiska» metodens stora företrädare, såsom Gilliåron och JabergJud, att även den skickligaste upptecknare alltid är bunden av sina egna språkliga mönster, särskilt fonetiskt och stilistiskt. Men inte ens de objektiva dokument som upptagningsmaskinerna har givit oss har befriat oss från svårigheterna.
Vi är »ytterst hänvisade till att gå den inre förståelsens väg för att rätt kunna
tolka dem».
Denna sin nya insikt i uppteckningens problem utvecklade han vidare under
intryck från de nya meningar om de språkliga tecknens natur som utgått från
bl. a. Prag-fonologema, i inledningen till sin bok »Svensk ljudskrift 1878-1960.
En översikt över det svenska landsmålsalfabetets utveckling och användning
huvudsakligen i tidskriften Svenska Landsmål» (SvLm B.62). Det är en bred
och initierad redogörelse för så gott som alla alfabetets tecken med upplysning
om hur de under åren nyttjats, förändrats och utökats. Därtill kommer mycket
nyttiga tabeller innehållande jämförelser med andra skriftsystem i Norden samt
1 Se
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med IPA. På slutet följer så ett förslag till reformering och förenkling av landsmålsalfabetet vid dess användning i tryck. Svårigheterna därvidlag hade
Manne Eriksson framhållit redan i en uppsats i Svenska Landsmål 1956. De
förslag till förenklingar som där framlades mottogs med stort intresse både av
dialektologer och boktryckare. Boken om landsmålsalfabetet kommer för framtiden att vara ett omistligt uppslagsverk för svensk dialektforskning. Att det i
dess myller av tecken kan finnas onöjaktigheter här och var jävar inte detta
omdöme Mannes förstahandskännedom på området var och förblir unik.
Manne Erikssons stora erfarenhet i fråga om redigering och tryckning jämte
hans nära vänskap med sin lärare professor Bengt Hesselman gjorde det naturligt
att det blev han som tog hand om utgivningen av andra häftet av Hesselmans
»Huvudlinjer i nordisk språkhistoria». Häftet förelåg i korrektur vid författarens
frånfälle den 6 april 1952 och befordrades till trycket med ett förord av Manne
Eriksson i december samma år. Ett år senare utgav han det av honom själv
utarbetade sluthäftet om 109 sidor innehållande namn- och ordregister, förkortningar, litteraturförteckning och efterskrift.
Manne Eriksson avgick med pension den första mars 1962. Detta innebar
emellertid inget avbrott i hans verksamhet vid arkivet. Med en fysisk spänst
som vi ofta beundrade fortsatte han så gott som dagligen i sina gamla uppgifter
ända till våren 1973, då han plötsligt drabbades av ohälsa. Fram till denna tidpunkt märktes sannerligen ingen avmattning i hans prestationsförmåga. Det
var framför allt redigeringen av denna tidskrift och ordutredningar för Svenska
Akademiens ordboksredaktion som upptog större delen av hans tid. Av stort
värde för arkivet var vidare hans utredigering av sina egna, sin broders samt
Bengt Hesselmans ordanteckningar från Uppland, ett arbete som ännu pågick
några månader före hans bortgång.
Manne Erikssons lätt och snabbt arbetande ingenium gjorde det möjligt för
honom att vid sidan av sin gärning i arkivets och forskningens tjänst göra betydelsefulla insatser på skilda områden. Uppvuxen i uppländsk läsarmiljö tillhörde han Svenska Missionsförbundet, där hans förmåga togs i anspråk för
allt ansvarsfullare uppdrag, bl:a. såsom ordförande i Uppsala-församlingen
och ledamot av förbundsstyrelsen, av styrelsen för förbundets teologiska seminarium samt av Svenska ekumeniska nämnden. Han medarbetade bl. a. i dagstidningen Svenska Morgonbladet samt i en rad religiösa och teologiska tidskrifter. Ett antal artiklar och uppsatser, bearbetade eller nyskrivna, fick han
samla i en volym, »Ordet. Filologiska funderingar kring religion och vetenskap»,
som utgavs såsom festskrift till hans 70-årsdag 1965. Den innehåller i slutet en
bibliografi över hans författarskap.'
Manne Erikssons livliga intresse för samhällets dagsfrågor förde honom också
in i politiska värv. Åren 1947-58 tillhörde han Uppsala stadsfullmäktige som
representant för folkpartiet och hade där några särskilt slitsamma år som ledamot av drätselkammaren. År 1956 var han ordförande i stadens skolstyrelse.
Bland hans övriga uppdrag må nämnas ledamotskap av styrelsen för Upplands
fornminnesförening och Sveriges landsantikvarieorganisation.
Manne Erikssons personlighet låter sig inte lätt fångas i en enkel formel. I
den skiss av hans livsgärning i forskningens tjänst som här givits, framträder
några väsentliga drag: stor intellektuell kapacitet, mångsidig kunnighet,
energi och snabbhet vid genomförandet av skilda uppgifter samt frikostig
hjälpsamhet mot kamrater och vänner, studerande och forskare. Den som
1 Bibliografin, som upptar 193 nr jämte förteckning över publikationer, recensioner
m. m., är mycket utförlig men ej fullständig.
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första gången mötte honom fick väl i regel intrycket av en korrekt och sluten
man, som inte öppnade sig med ens, och som inte spillde ord i onödan. Men
under ytan upptäckte man snart en vänlig människa som det var lätt att umgås
med, som ofta släppte humorn lös och som var hjälpsam utan gräns. Den formella korrekthet i sitt uppträdande som han på visst sätt behöll genom åren
var väl snarast en sida av den blyghet som naturligen hängde samman med hans
försynthet och anspråkslöshet. Det väsentliga för honom var saken, den nyttiga
och angelägna uppgiften, inte den för tillfället agerande personen. Han var
konsekvent lojal i sitt samarbete med personer och institutioner även ifall där
han själv inte omedelbart rönte den yttre uppskattning som han rätteligen
kunnat göra anspråk på. Vi som under årtionden dagligen arbetade tillsammans
med honom vet hur detta hans karaktärsdrag gjorde samarbetet lätt och friktionsfritt. Med tacksamhet bevarar vi i minnet hans gedigna personlighet och
trofasta vänskap.
Folke Hedblom

Resumé
M. Manne Eriksson, docteur ös lettres, nä en 1895 et ddc6c16 le 10 juillet 1974,
a consacr6 une grande partie de sa vie å des travaux inaportants, dans de vastes
et divers domaines, pour l'In.stitut de dialectologie et de folklore d'Uppsala;
il y fut fonctionnaire des 1920 et jusqu'å quelques mois avant sa mort. De 1938
å 1940, il dirigea l'institut. Il 6tait notre plus grand sp6cialiste dans les domaines
de la vie populaire, des dialectes et des moms de lieux de la province d'Uppland, sa province natale oii il grandit dans un milieu paysan traclitionnel. Il a
r6ussi, mieux que la plupart des chercheurs su6dois, å mener de front les recherches sur les mots et sur les choses et peut &tre consid6r6, de ce fait, comme
un de nos premiers responsables dans le programme de recherehe : » Mots et
choses ». On le remarque sp6cialement dans son importante these : « Hjäll och
tarre » qui 6tudie les mots en langues nordiques ou dans d'autres langues europ6ennes, ayant le sens de: couchette sup6rieure, lit de camp et 6tage sup6rieur
d'une maison. Sa contribution est d'une importance fondamentale comme
expert-cartographe et conseiller de plusieurs g6n6rations de chercheurs qui ont
tir6 grand profit de son aide g6n6reuse pour dresser les cartes des dialectes
su6dois. Il a aussi 6t6 pionnier pour eriregistrer des dialectes su6dois Nide
du gramophone et du magn6tophone doNs le milieu des ann6es 30. Sa collaboration å cette revue, comme auteur, s6cretaire et associ6 å la r6daction, a 6t6
extr6mement importante durant une quarantaine d'ann6es. Le volume annuel
de la revue pour 1973 lui a 6t6 d6didi6 pour ses 79 ans. Une bibliographie de
ses principaux 6crits est sortie, ayant pour titre : « Le mot » (Ordet), c'est un
recueil d'essais sur la religion et sur la science. Il a paru en 1965 en hommage
å ses 70 ans.

Gerda Grape
1885-1974

Fru Gerda Grape, f. Tholander, avled i Uppsala den 18 januari 1974. Hon var
åren 1928-1960 medarbetare vid Dialekt- och folkrninnesarkivet.
Gerda Grape var född i Långshyttan den 26 september 1885. Efter examen
vid Anna Sandströms lärarinneseminarium samt språkstudier i Frankrike och
England tjänstgjorde hon som lärarinna, senast i Falun, där hon dessutom på
kvällstid var bibliotekarie vid stadsbiblioteket. Det var genom sitt äktenskap
med sedermera överbibliotekarien Anders Grape år 1927 som hon såsom deltidstjänstgörande medarbetare kom att knytas till den institution som då kallades
Landsmålsarkivet och som var inhyst i universitetsbibliotekets lokaler i Carolina
Rediviva. Efter att till en början främst ha ägnat sig åt katalogisering av
arkivets boksamling överflyttades hon snart till folkmirmesavdelningen. Där
kom hon att utföra ett betydelsefullt livsverk inom ett av institutionens mest
centrala arbetsområden, den s. k. realkatalogen, ett systematiskt sakregister
över arkivets alla samlingar ur folkloristisk—etnologiska synpunkter. Hon fick
nu börja läsa igenom arkivets milliontals manuskriptblad, nummer för nummer,
för att därefter i detalj ange deras innehåll i komprimerade referat på registerkort, som sedan ordnades in i systemets ca 7 500 huvudavdelningar och försågs
med nödiga korshänvisningar.
För detta arbete visade sig Gerda Grape ha en ovanligt lämplig läggning.
Realkatalogen, ett av nordisk folklivsforsknings viktigaste arbetsinstrument,
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hade knappast varit möjlig att bygga upp till nuvarande omfattning utan
hennes ofta beundrade entusiasm, energi och arbetsförmåga. Hon hade ett utpräglat sinne för effektivitet, för nödvändigheten av att inför en stor uppgift
ta väl vara på arbetstiden. Det hände att hon tog med sig hem vissa särskilt
tidsödande arbetsuppgifter och gick igenom dem på kvällen för att utan tidsspillan — och kostnad för institutionen — kunna klara upp dem under timmarna
på arkivet nästa dag. Frikostigt delade hon med sig av sina omfattande kunskaper om samlingarna, även de rent språkliga, och det var med omisskännlig
glädje som hon bistod kolleger och forskare med att snabbt få fram det material
de önskade.
När Gerda Grape av åldersskäl 1960 lämnade arkivet hade realkatalogen
vuxit till ca 200 000 registerkort och ca 20 000 hänvisningskort. Redan dessa
siffror vittnar om en arbetsprestation av ovanliga mått.
Minnet av hennes hängivenhet för arbetsuppgiften, av hennes föredömliga
arbetsvilja, personliga älskvärdhet och generösa hjälpsamhet kommer forskare
och arbetskamrater förvisso att tacksamt bevara.
Folke Hedblom

Resume
Madame Gerda Grape fut, durant priNs de 30 ans, collaboratrice de l'Institut
de dialectologie et de folklore d'Upsal å temps partiel. Sa tåehe etait de s'occuper du catalogue basö sur des faits (realkatalog), å la section folklorique. Ce
catalogue est un vaste registre systematique de toutes les collections de l'Institut vues sous Fangio:, objectif et qui comprenait, au moment oii elle quitta
son poste, en 1960, 250 000 cartes reparties en groupes principaux. Ses connaissances directes des collections de l'Institut etaient trås dtendues, ca qui fait
que les chercheurs et etudiants faisaient souvent appel å son aide pour trouver
des materiaux dans les collections. Elle etait trå habile, precise et efficace dans
son travail et se depensait genereusement pour aider ses collegues et chercheurs.

Erik Abrahamson
1890-1973

Förre lektorn fil. dr Erik Hilding Abrahamson, Eksjö, avled den 4 augusti
1973 efter en flerårig sjukdomstid.
Erik Abrahamson var född i Göteborg, där han tog studentexamen 1909,
folkskollärarexamen 1910 och blev fil. mag 1918 samt fil. lie. 1927. För fil.
doktorsgrad disputerade han i Uppsala 1936. Efter lärartjänster i Göteborg
åren 1910-43 blev han adjunkt i Nyköping 1943 och lektor i Eksjö 1947. Han
pensionerades 1957.
Erik Abrahamson var bohuslänning till sitt ursprung och förblev livet igenom
hängiven sin hembygd. Hans far var sjökapten, bördig från Långelanda och
hans morfar, som flyttat till Göteborg från Dalsland, var byggmästare och ägare
till ett område kring Majberget. I Majorna var Erik född och där växte han
upp. Hans huvudintresse under tidigare år var arkeologi. Därom vittnar bl. a.
en uppsats 1925 om ett romerskt mynt funnet i Göteborg. Till Göteborgs
Museum överlämnade han ca 650 av honom insamlade flintföremål.
Men snart nog vändes hans håg mot det som framför allt annat skulle bli
hans forskarlivs innehåll och lidelse, folkmål, folkliv och ordhistoria. Vid Göteborgs Högskola studerade han jämförande indoeuropeisk språkforskning under
den berömde Evald Liden samt nordiska språk med Bengt Hesselman som
inspirerande lärare. Det var Hesselmans föreläsningar och seminarier som
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väckte hans intresse för svensk dialektforskning, främst i Bohuslän och västra
Västergötland, där han snart började göra omfattande uppteckningar. En
betydelsefull skolning i fältarbete fick han genom samarbete med docent Johan
Götlind, då ledare för Landsmålsarkivets i Uppsala brett upplagda västgötaundersökning. Abrahamson medverkade i dess arbete bl. a. på så sätt att västgötaordbokens samlingskort sändes till honom för inskrivning av hans uppteckningar från de västgötska häraderna närmast Göteborg. Hans egna samlingar från dessa trakter uppgick vid mitten av 1930-talet till ca 250 000 belägg.
Såväl Evald LiSns breda och djuplodande språkhistoriska undervisning som
Hesselmans entusiasm för studiet av de levande folkmålen speglas redan i
Abrahamsons tidigaste publikationer. De gällde ordhistoria, ortnamn och växtnamn. Bohuslänska dialektord, deras ursprung, bildning och släktskaper blev
också ämnet för hans doktorsavhandling »Västsvenska ordstudier». Den trycktes
som nr 8 i Hesselmans serie Nordiska texter och undersökningar och ventilerades
i Uppsala den 23 maj 1936 med Johan Götlind som fakultetsopponent. Som
opponent extra ordinem uppträdde prof. Hjalmar Lindroth, Göteborg, som
visserligen erkände avhandlingens stora förtjänster men hävdade att författarens förlitande på egna uppteckningar med förbigående av de ej obetydliga
samlingar som fanns i det göteborgska dialektinstitutet varit till men för framställningen. Häri instämde senare assistenten vid institutet, dåvarande docenten
Assar janz6n i en recension. Även han betecknade författaren som »en skarpsinnig och grundlig etymolog»; »de flesta artiklarnas resultat kunna sägas vara
evidenta». Recensionen ledde till en mångårig polemik mellan dialektinstitutets
företrädare å ena sidan och å den andra Erik Abrahamson jämte medhjälpare
och sagesmän.1 De omstridda frågorna gällde såväl upptecknandets metoder
som uppfattningarna om vad som rätteligen kan anses vara »genuint» i enskilda
socknars äldre språkbruk. Numera kan man väl säga sig att erfarenheten sedan
dess givit vid handen att variationen i ordbildningsmönstren är större samt
ordens och ordformernas utbredningsförhållanden mera komplicerade än man
då tänkte sig. Tillgången till stora kvantiteter fritt löpande tal i fonografiskt
upptagna texter har också bidragit till en större säkerhet i bedömningen av
meddelarnas utsagor och- av frågorna om vad som kan anses normalt eller tillfälligt i språket.
Erik Abrahamson förblev livet igenom en entusiastisk, flitig och mångsidig
forskare med en imponerande arbetskapacitet, vilket en rad artiklar i skilda
tidskrifter bär vittne om. De karakteriseras av energiskt genomförda fältundersökningar, fyndighet, uppslagsrikedom och grundliga etymologiska kunskaper. En särskilt viktig tjänst gjorde han nordisk dialektforskning när han på
uppdrag av Kungl. Gustav Adolfs Akademien utarbetade ett fullständigt register
till Rietz' ännu efter ett århundrade oumbärliga dialektlexikon. Genom Abrahamsons moderna uppslagsord och genom de rättelser han gjorde vid genomgående kontroll mot originalmanuskripten har ordbokens användbarhet i hög
grad ökats. Hans familj har vittnat om det hårda slit han underkastade sig för
denna nyttiga men krävande uppgift.
Undan för undan breddades hans register. Med sin lärartjänst i Nyköping
kom han att förena sysslan som bibliotekarie vid det gamla läroverksbiblioteket.
Dess förnämliga samlingar om ca 20 000 band innefattade även viktiga handskrifter. Med iver ägnade sig Abrahamson åt bibliotekets skatter och hans
studium där ledde bl. a. till publiceringen av originaltexterna till några av Karl
XI:s almanacksanteckningar.
1 Se

banden 55, 56, 57 och 60 av Arkiv för nordisk filologi (Lund 1939-46).
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Erik Abrahamsons personliga läggning gjorde honom till en framgångsrik fältforskare. Med sin öppenhet, sitt glada humör och sin entusiasm hade han lätt
att vinna sina sagesmäns förtroende och de blev ofta hans vänner för livet. Det
gällde inte bara hemtrakterna i södra Bohuslän utan också de bygder som han
kunde nå från Nyköping och Eksjö. Om hans kännedom om socknarna i Sörmland vittnar flera uppsatser, bl. a. en där han behandlar den lokala bakgrunden
till psevdonymen »Skogekär Bärgbo». Med folket i nordöstra Småland trivdes
han gott, och under ferierna upptecknade han flitigt. Om hans starka människointresse och hans förmåga som folklivsskildrare vittnar talrika tidningsartiklar
som han delvis sammanfört i tre populära volymer, varav särskilt den senaste,
»Småländska kärnkarlar» är av stort intresse för folklivsforskaren. Den rymmer
förutom väl tecknade personporträtt en mängd värdefulla sakuppgifter samt
en rik terminologi rörande jakt, fiske, sjöfart, båtbygge och hantverk, såsom tunnbinderi, krukmakeri, glasblåsning m. fl., jämte dialekt- och yrkesordlista. De
två övriga, som innehåller smålandshistorier, är skrivna på dialekt. Själv betonade dock Erik Abrahannson, enligt vad hans närmaste framhållit, att dessa
böcker främst utgivits i underhållningssyfte och därför inte bör bedömas och
utnyttjas på samma sätt som dialekttexter utarbetade med vetenskapliga
anspråk. Även dessa volymer innehåller ett intressant och värdefullt folkloristiskt och kulturhistoriskt material, sägner, folktro, drag ur arbetslivet
m. m., och är försedda med ordlistor.
Erik Abrahamsons flit och effektivitet som upptecknare var otrolig. Under
tidigare är tog han på somrarna familjen med sig till det utvalda undersökningsområdet, och från det förhyrda sommarnöjet gjorde han talrika utflykter.
De många årens ivriga upptecluiarmödor ledde också till ett resultat av imponerande mått.
Hans samlingar torde ha utgjort vårt lands största dialektologiska privatarkiv, med tyngdpunkt i Bohuslän och västra Västergötland men också med
betydande material från Sörmland, Småland och andra landsdelar. Detta sitt
arkiv har han testamenterat till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, där
det nu uppordnas och arkiveras. De uppgår enligt preliminär beräkning till ca
365 000 ordsedlar samt 8 bundna volymer om tillsammans nära 4 000 sidor.
Därtill kommer excerpter, avskrifter och bearbetningar om sammanlagt minst
ett 50-tal nummer. Även hans rikhaltiga och i regel förnämligt inbundna
forskarbibliotek har genom donation av hans döttrar tillförts uppsalaarkivet.'
Folke Hedblom

Resume
M. Erik Abrah,amson, docteur ås lettres et ancien professeur au Lycee d'Eksjö,
fut pendant plus de 40 ans un representant eminent de la recherehe dialectale
de par son travail important. Il naquit å Gothembourg et se eonsacra de bonne
heure au patois du sud de la province du Bohuslän, il y fit de trås importantes
decouvertes de mots dialectaux. Co qui l'interessait avant tout (hak l'etymologie des mots et leurs rapports de parente et il avait recu une solide formation
dans l'histoire de la linguistique gråee au professeur de Gothembourg bien
connu : Evald Liden. La thåse de doctorat d'Abrahamson (1936) traitait de
1 För många av de meddelanden om Erik Abrahamsons person och liv som återges
i ovanstående minnesteckning tackar jag varmt hans dotter läroverksadjunkt Birgit
Nagy, Enköping.
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mots dialectaux choisis dans le Bohuslän et les r6gions avoisinantes de l'ouest
de la Suåde. Il f it aussi des d6couvertes, pendant les derniåres ann6es, en Södermanland et en Småland uh il fut professeur une longue p6riode de sa vie; dans
une s6rie d'essais parus dans diverses revues, il 6tudia des mots dialectaux et
noms de lieux dans differentes r6gions. Il a 16gu6 sa collection importante de
d6couvertes; ses propres archives, å l'Institut de dialectologie et de folklore
d'Upsal auquel ses filles ont, aussi, fait la donation de sa remarquable bibliothåque de chercheur.

Tryckta skrifter av Erik Abrahamson
Av Birgit Nagy

Några västsvenska dialektord. I: Minnesskrift utg. av Filologiska samfundet i
Göteborg ... 1925. (Göteborgs högskolas årsskrift 1925: 3.)
Namnet Långecirag. I: Namn och bygd. 13, 1925.
Ett romerskt mynt från kejsar Postumus funnet i Göteborg. I: Göteborgs och
Bohusläns fornminnesförenings tidskrift 1926.
Några ortnamn från Lysekilstrakten. I: Västsvenska hembygdsstudier tillägnade Hjalmar Lindroth 6 febr. 1928. Gbg.
Bilrouten Göteborg-Motala-Stockholm. [Även i engelsk övers.] Gbg 1930.
En ofliöst-typ i sydbohuslänska mål. I: Nysvenska studier 10, 1930.
En samling folketymologier. I: Minnesskrift utg. av Filologiska samfundet i
Göteborg 1930. (Göteborgs högskolas årsskrift 1930: 3.)
Kangekärr - Kanglekärr. I: Germanska namnstudier tillägnade Evald Liden
den 3 oktober 1932. Uppe.
Namnet Bagaholm. I: Bohuslänska studier tillägnade landshövdingen Oscar
von Sydow 12 juli 1933. Gbg. (Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings
tidskrift 1932-1933.)
Ett par bohuslänska växtnamn. I: Nomina Germanica. Hyllningsskrift till
Bengt Ivar Hesselman den 21 december 1935. Uppe.
Västsvenska ordstudier. Upps. 1936. (Nordiska texter och undersökningar 8.)
Akad. avh. Uppsala univ.
Genmäle. [Till anmälan av A. Janziån i Arkiv för nordisk filologi 55.] I: Arkiv
för nordisk filologi 56, 1942.
Västsvenska dialektord. I: Meijerbergs arkiv 5, 1943.
Da. Rokkebaad - västsv. dial. rockebåt. I: Festskrift till Jöran Sahlgren 8/4
1944. Lund.
Genmäle 2. [Till Hjalmar Lindroth och Erik Larsson i Arkiv för nordisk filologi
57.] I: Arkiv för nordisk filologi 60, 1945.
Sörmländska önamn. I: Södermanlands nyheters julnummer 1945. Nyköping.
Karl XI:s almanacka för 1684. I: Historisk tidskrift 66, 1946.
Olaus Magnus' skotska källor. [English sumrnary.] I: Rig 29, 1946.
Västsvenska dialektord 2. I: Meijerbergs arkiv 7, 1947.
Eksjö läroverks skolgård ... en gammal kultplats. Eksjö 1949.
Brandkärr. I: Namn och bygd 38, 1950.
Karl XI:s almanacksanteckningar för 1693 och 1696. I: Historisk tidskrift 70,
1950.
Varför kallar sig Schering Rosenhane Skogekär Bärgbo? I: Nysvenska studier 30,
1950.
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Karl XI:s almanacksanteckningar för 1696 — de sista fullständiga. I: Historisk
tidskrift 71, 1951.
Vakkull och Ekebacken. I: Arv 7, 1951.
Indigenatsnamnet Rocka. I: Meijerbergs arkiv 8, 1952.
Tuvträckaren„ skarpenord och andra lienamn. I: Meijerbergs arkiv 8, 1952.
Skogsbrukets och bränsleförsörjningens ordförråd i sydbohuslänska dialekter.
(Meijerbergs arkiv 9, 1952.)
Ortnamn på Orust. I: Namn och bygd 42, 1954.
Ortnamn på Orust 2. I: Namn och bygd 43, 1955.
Bjäreföreställningen i Almqvists »Häxan i konung Carls tid». I: Svensk litteraturtidskrift 18, 1955.
Orden båg e. 'bluff' och båga v. 'bluffa'. I: Saga och sed 1955.
Svenskt dialekt-lexikon av Johan Ernst Rietz. 3. Register och rättelser. Upps.
1955.
Smålandshistorier. Upptecknade och utg. Eksjö 1956.
Historier från Småland. Upptecknade och utg. Eksjö 1960.
Svenska stinnnamn. I: Nysvenska studier 40, 1960.
Bohuslänska dialektord av efemär karaktär. I: Meijerbergs arkiv 11, 1962.
Småländska kärnkarlar. Eksjö 1963.
3, 14. En studie i ofli6,stbildningar. I: Nysvenska studier 43, 1963.
Busväder. I: Nysvenska studier 44, 1964.
Svenska dryckestermer. I: Nysvenska studier 44, 1964.
Två traditionsuppteckningar. Sägner om Nils Dacke. Traditioner om Pehr
Osbeck. [R6sum6 en frangais.] I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 87, 1964.
Dessutom ett stort antal tidningsartiklar m. m.1
i För kontroll och bibliografisk överarbetning av ovanstående förteckning tackar
red. arkivarie Rune Västerlund, Uppsala.
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Folke Ty&n
1889-1974

Den 14 januari 1974 avled i Halmstad f. lektorn vid därvarande läroverk,
fil. dr Folke Tyd6n i den höga åldern av 84 år.
Han var född 1889 i Ljung, Östergötland, där fadern var lantbrukare. Efter
studentexamen i Linköping 1907 tjänstgjorde han på riksgäldskontoret 190710, studerade sedan vid Uppsala universitet, där han 1917 blev fil, lic. i nordiska språk och 1924 fil. dr. Han tjänstgjorde tidvis vid Uppsala enskilda läroverk och privatgymnasium, vid folkskoleseminariet och vid Landsmålsarkivet i Uppsala. År 1926 blev han lektor i modersmålet och tyska vid högre
allmänna läroverket i Halmstad, varefter han 1954 gick i pension.
Dialekt- och folkrninnesarkivet i Uppsala, dåvarande Landsmålsarkivet, har
särskild anledning att hedra hans minne, eftersom han under åren 1917-22
tjänstgjorde där. Han var sålunda den förste, som tillsammans med arkivets
föreståndare Herman Geijer och hans medarbetare Torsten Ericsson anställdes
mer eller mindre fast, tidvis såsom expeditionsföreståndare, tidvis såsom vad
man då i all blygsamhet kallade »tillfällig arbetshjälp», dvs, extra medarbetare.
Hans uppdrag bestod bl. a. i att föra kassaböcker, sköta korrespondens, förteckna samlingar och instruera upptecknare. Vid flera tillfällen vikarierade
han för föreståndaren under längre eller kortare tid. Sålunda är dagboken för
hela året 1921 och en del av 1922 förd av hans hand. Att han trivdes med arbe-
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tet är otvivelaktigt, men de då för tiden osäkra anställningsförhållandena m. m.
gjorde, att han lämnade arkivet för att först och främst fullborda sin doktorsavhandling och sedan ägna sig helt åt lärarbanan.
Under sina »landsmålsår» ägnade han sig med liv och lust åt uppteckning
och bearbetning av östgötska folkmål, vilket var naturligt för en nordist, som
var född och uppväxt på den östgötska landsbygden. Medan han i Uppsala
sammanställde material framför allt rörande vokalerna, gjorde han under somrarna uppteckningar med början i Klockrike 1914. År 1917 efterträdde han
Elias Wess6n som sekreterare i Styrelsen för undersökning av Östergötlands
folkmål, som ekonomiskt och praktiskt understödde dialektuppteckningarna
i detta landskap. Undersökningsuppgifterna fördelades nu så, att Tyd6n skulle
behandla vokalismen, A. T. klander konsonantismen samt Einar Törnqvist1
formläran. Man skulle samarbeta vid undersökningarna i orten och ha rätt att
använda varandras insamlade material för egen vetenskaplig bearbetning. Ett
år (1919) deltog docenten Olof Gjerdman, som ju var fonetisk expert, i resorna.
Ofta reste man två och två tillsammans. Vid samtal med sagesmännen ledde
den ene huvudsakligen samtalet, medan den andre skrev allt vad han förmådde och givetvis gjorde ett och annat inpass. »Samtalen fördes ofta efter
frågelistor, som rörde vardagslivets genuinaste förhållanden och som kommo
våra meddelare, män och kvinnor, att under otvunget tal och så litet direkt
utfrågning som möjligt ge oss ett begränsat men ändå ej alltför ensidigt urval
av östgötskans allra vanligaste ord. Vi ville komma åt ljud och ordböjning i
östgötskan. ... Översättningarna fick alltså stå tillbaka. Vi räknade med att
ett för oss okänt ord skulle komma igen och dess betydelse då framgå av sammanhanget.»2
Beträffande förhållandet mellan upptecknare (utfrågare) och sagesman har
Tyd6n gjort några intressanta iakttagelser. »I Olof Gjerdmans uppteckningar
år 1919 i Östergötland, acc.-nr 470: 2-3 [i ULMA] äro icke genuint östgötska
böjningsformer vanligare än i mina egna anteckningar. På grund av tidsnöd
hunno sagesmännen ibland icke bliva tillräckligt obesvärade inför honom. Och
när Gjerdman för att bestämma uttalet av t. ex. vokalljud lät meddelaren läsa
orden i en paragraf i typordlistan var det naturligt att böjningsformen ofta
blev ordlistans riksspråksform.»8
Det var framför allt under åren 1917-22 som undersökningarna i landskapet
under Tydhns ledning bedrevos som intensivast. Sålunda besökte han år 1918,
ibland tillsammans med Ålander, ej mindre än 23 socknar och även de följande
åren ett stort antal socknar i olika delar av landskapet. Vid denna tid publicerade han ett par uppsatser om Östergötlands folkmål, den ena i Nordisk Familjebok, 3:e uppl. bd 34 (1922), den andra, helt kort i Sv. Turistfören:s Resehandböcker: 23. Östergötland (1923).
De följande två åren koncentrerade sig Tyden på utarbetande av sin doktorsavhandling, varvid han såsom ett delresultat av sina vokalstudier begränsade
ämnet till »Vok. u ock o i gammal kort stavelse i upp- och mellansvenska mål»,
som titeln lyder. Medan de flesta forskare på den tiden ansåg°, att den synnerligen vanliga växlingen u:å i t. ex. nsv. bud, änsv. o. dial. bå'd, duga:då'ga,
hug:håg, berodde på a-omljud, ville Tyd6n i sin avhandling i anslutning till
Hesselmans ståndpunkt visa, att i urspr. kortstaviga ord äfsv. u, utom i uddljudsställning och framför i eller u i följande stavelse, ljudlagsenligt utvecklat
1 Se

Sv. Landsm. 1960.
»Ur minnet», efterl. MS av Tyd6n (ULMA).
3 »Ur minnet», efterl. MS (ULMA).
2

84

Herbert Gustamon

sig till o-e i upp- och mellansvenska mål, med ty åtföljande konsekvenser för
motsvarande ljudkombinationer i riksspråket. Avhandlingen ventilerades tisdagen den 27 maj 1924 med docenten Erik Noreen som förste opponent.
Under sin lärartid fortsatte Tydiån att på lediga stunder utredigera och
lexikalisera sina egna och andra samlingar. Redan på 1920-talet hade han med
hjälp av sin mor skrivit av Törnqvists och Ålanders samlingar för att ej behöva
låna dem från arkivet och för att dessa forskare behövde dem för sina egna
forskningsuppgifter. Han exeerperade dessa samlingar på små ordlappar i formatet 8,8 x 3,1 cm. Att han valde detta minimala format berodde på att han
under sin tjänstgöring i Riksgäldskontoret anträffat det och sedan för sitt
eget ändamål funnit det lämpligt, därför att det tog liten plats och var lätt
att ordna och omgruppera ur olika synpunkter, lexikaliskt, betydelsemässigt
och geografiskt.
Sedan han pensionerats 1954, ägnade han sig med brinnande intresse åt
den fortsatta utredigeringen av sina egna och de andra avskrivna samlingarna.
Den sålunda utarbetade ordsamlingen uppgår till omkring 100 000 blad i det
omtalade lilla formatet. Hans handstil var ända till slutet redig och lättläst.
För arkivet, dit hans efterlämnade samlingar överlämnats, utgör ordsamlingen
en förträfflig ordbok över ett förnämligt dialektmaterial, som under nedan
omtalade diskussioner försetts med uppslagsord och översättningar, men vars
direkta användning i sitt nuvarande skick försvåras av det lilla formatet på
lapparna, av vilka åtskilliga äro skrivna även på baksidan. Detta problem
torde dock kunna tillfredsställande lösas, så att Folke Tydens grundliga, under
flera decennier mödosamt utförda arbete blir lättare tillgängligt för forskningen.
Efter att under ett par år efter sin pensionering ensam ha ägnat sig åt utredigeringsarbetet, fann han, att han borde rådgöra med någon av arkivets
medarbetare för att diskutera uppslagsord och betydelser. Eftersom undertecknad, förutom mitt egentliga område Gotland, även fått i uppdrag att sköta
östgötaundersökningen och gjort en del uppteckningar i landskapet, vände han
sig år 1957 till mig och föreslog, att vi skulle träffas i Norrköping, vilket
passade mig bra, då jag just höll på med uppteckningar i Östra Ryd. Vi sammanträffade första gången i sept. 1957 på ett hotell i Norrköping, där vi under
några dagar intensivt diskuterade uppslagsord och framför allt betydelser i
Tyd6ns material. »Vi översatte nämligen icke dialektmaterialet i primäruppteckningarna. Vi (jag och Ålander) visste eller trodde oss veta, vad orden
betydde. ... Att decennier efter sedan uppteckningen gjordes, veta vad ett ord
betyder är i bland inte så lätt»? Vårt gemensamma arbete avsåg att råda bot
på denna brist. Ibland fick jag uppdrag att i Ö. Ryd efterhöra vissa ord, ibland
att meddela uppgifter ur arkivets samlingar. På detta sätt och på samma plats
fortsatte vårt givande och intressanta samarbete under åren 1957-1971, med
endast ett par avbrott. Jag lärde då känna Folke Tydån inte bara som en
ytterst grundlig och samvetsgrann forskare utan även som en självständig personlighet med ett käckt och energiskt framträdande, en verklig gentleman av
gamla stammen med mycken inneboende godhet och själslig nobless.
Herbert Gustamon

Resume
M. Folke TycMn, docteur ås lettres et ancien professeur au LyeeSe d'Halmstad,
grandit dans une famille paysanne d'Oestergoetland. Il se consaera, dans ses
1 »Ur minnet», efterl. MS i ULMA.
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6tudes universitaires å Uppsala, aux langues nordiques, specialement aux
dialectes de sa provinee natale. Le sujet de sa these de doctorat, en 1926, est
la reekerche sur le developpement de certaines voyelles, en particulier u et o
en vieux su6dois. Il a 6t6, pendant ses ann6es d'etudes, l'un des premiers fonctionnaires de l'Institut de dialectologie et de folklore, fond6 en 1914. Au cours
de ses 30 ans d'enseignement au lyetle et apres sa retraite, il compl6ta ses
collections de dialectes d'Oestergoetland en collaboration avec l'auteur de eette
biographie, H. Gustavson, docteur å lettres, fonctionnaire de l'Institut. Les
collections sont maintenant l'Institut.

Petrus Envall
1889-1974

Den 23 april avled f. rektorn, fil. dr Petrus Envall efter en kort tids sjukdom.
Han var född i Falun den 12 oktober 1889. Efter studentexamen vid Falu
läroverk kom han 1908 till Uppsala universitet, där han 1913 avlade fil. ämbetsexamen och 1920 fil. lic.-examen. År 1930 disputerade han för fil. doktorsgrad.
Han kom 1913 som lärare till Tärna folkhögskola, blev 1926 rektor vid Fornby
folkhögskola och 1940 rektor vid folkskoleseminariet i Falun. Efter pensioneringen 1955 bosatte sig Envall i Uppsala.
När Envall efter sin studentexamen kom till Uppsala, började han genast
studera nordiska språk. Han fortsatte sedan med litteraturhistoria, historia,
geografi och pedagogik. Av lärarna tycks Adolf Noreen ha gjort det djupaste
intrycket på honom, och för Noreen skrev han också sin första vetenskapliga
uppsats Om gårdsnamnen i Envikens socken, Dalarna, publicerad i Meddelanden från nordiska seminariet (Uppsala universitets årsskrift 1911). Ingen har
tidigare så ingående som Envall undersökt gårdsnamnen i en svensk socken
och redogjort för principerna för namnskicket och för de olika namntypernas
bildning och formella utseende. Uppsatsen vittnar om en utmärkt förtrogenhet med materialet. Envall hade själv sina rötter i Enviken, och hans förfäder
hade där brukat jorden på egna gårdar så långt tillbaka kyrkböckerna kan
berätta.
Envalls intresse för fortsatta studier var nu väckt på allvar, och när ämbetsexamen väl var avlagd och hans försörjning tryggad genom anställningen på
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Tärna, dröjde det inte länge förrän han kunde återknyta kontakten med Adolf
Noreen. Han berättar själv i sin memoarbok Jag ser tillbaka, 1973, att han en
dag mötte Noreen på Sysslomansgatan. »Han kom fram till mig och hälsade
mig välkommen tillbaka till Uppsala. 'Jag har just väntat på magistern.' Därmed var saken klar, och jag var inne på den studiebana, som skulle bli hela
mitt livs» (s. 23).
Envall kom nu att dela sin verksamhet mellan skola och vetenskapligt arbete,
och så skulle det förbli under hela hans verksamma liv ända fram till
pensioneringen.
Som lärare var Envall utomordentligt väl skickad. Hans kunskaper och
intressen var vittomfattande, och han hade en utmärkt förmåga att levandegöra sina kunskaper. Han hade en starkt ideell läggning, var samtidigt utåtriktad och hade lätt för att få kontakt med ungdofnen. Det är inte svårt att
förstå att han med den läggningen kände en särskild samhörighet med folkhögskolan och att han tidigt drogs till ungdomsrörelsen och kände en lågande
hänförelse för den. Otvivelaktigt upplevde han läraryrket som ett kall, och han
tycks redan från början ha varit besjälad av tanken att bli en ungdomens
banerförare.
På Tärna folkhögskola kom Envall nog att stanna längre än vad han från
början avsett. Men från Tärna var vägen inte lång till Uppsala, och när vinterkursen varje år var avslutad, kunde Envall återvända till sina studier.
I Uppsala hade Landsmåls- och folkminnesarkivet just börjat sin verksamhet under Herman Geijers energiska ledning, och stora undersökningar av olika
bygde- och landskapsmål pågick eller planerades. Geijer hade fått Lars Levander
att ta sig an folkmålen i övre Dalarna och sökte nu förmå Envall att uppteckna
dialekterna i Dala-Bergslagen. Envall började med sin fädernebygd, och på
det material han där samlade in bygger hans licentiatavhandling Enviken—
Svärdsjömålets formlära, som förelåg färdig 1920. Det är en grundlig och gedigen undersökning, som behåller sitt värde genom de upplysningar den ger
om grammatiken i ett par centrala dialekter i Dala-Bergslagen. Den kommer
att utges postumt i Svenska landsmål.
Ett resultat av de följande årens dialektstudier var den lilla uppsatsen Ornäs.
En namnförklaring och en språkhistorisk lag (i: Dalarnas hembygdsförbunds
tidskrift 3, 1923, s. 97 f.). Med utgångspunkt i namnet Ornäs visar Envall övertygande att den fornspråkliga diftongen au i detta och en del andra ord har
utvecklats till ö precis som fallet är i övre Dalarna. Ornäs är sålunda att betrakta som en reliktform från en tid då dialekterna i Dala-Bergslagen visade
större överensstämmelse med målen i övre Dalarna. I sin doktorsavhandling
kom Envall senare att mera utförligt behandla hithörande frågor.
Under sommarlov och andra ledigheter från 1915 fram till de sista åren av
1920-talet samlade Envall ett omfattande dialektmaterial från hela DalaBergslagen och angränsande områden. Hela detta material ligger nu arkiverat
i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och utgöres främst av typordlistor,
ordsamlingar, morfologiska, fonetiska och syntaktiska anteckningar, notiser
av ord- och dialektgeografisk art samt av en del texter, som mest innehåller
ordspråk, ordstäv, sägner, trollformler och barnrim. I primäranteckningarna
lär man känna Envall som en ihärdig och samvetsgrann registrator, som utnyttjar alla tillfällen att berika sitt material. Sålunda kan man i en anteckningsbok (acc. 17905:1) plötsligt finna uppgiften: »Ombord på ångf. 'Marieberg' på
Runn. den 30/6 1922» och därefter ett par sidor ord och uttryck. Envall hade
verkligen en beundransvärd förmåga att få kontakt med olika sagesmän.
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När Envall 1926 tillträtt rektorstjänsten vid Fornby folkhögskola, kom han
att befinna sig mitt i sitt operationsområde. Men tjänsten var krävande, och
först våren 1930 kunde Envall disputera för graden på avhandlingen DalaBergslagsmålet. Dialekthistorisk och dialektgeografisk översikt. Det är ett imponerande arbete, som bygger på ett med väldig möda hopsamlat material.
Att Envall blivit tvungen att på något sätt begränsa sin avhandling, är lätt
att förstå. Som den nu föreligger, omfattar den första delen av en beskrivning
av dalabergslagsmålet. I de två första kapitlen redogör Envall för Dala-Bergslagens uppkomst och indelning och för dalabergslagsmålets utveckling från
medeltiden till modern tid. Envall menar, säkert med rätta, att många av de
drag i dalabergslagsmålet som nu är utmärkande för dialekterna i övre Dalarna,
till stor del försvunnit som en följd av språklig och kulturell påverkan söderifrån. I efterföljande två kapitel behandlar Envall dalabergslagsmålets accent
och kvantitet samt utvecklingen av de starktoniga vokalerna. Även här gör
Envall viktiga iakttagelser och visar prov på utomordentlig behärskning av
materialet. Hans teorier är ofta djärva men bygger som regel på ett solitt
underlag. Så t. ex. visar Envall (s. 88 ff.) att den uppsvenska stavelseförlängningen i tvåstaviga ord inte, såsom Sjövall och Solstrand menar, beror på
ändelsevokalernas kvalitet utan har sin förklaring i jämviktsaccentens upplösning (tillbakadragningen av accenten). Envall kommer i avhandlingen fram
till en helhetssyn på dalabergslagsmålets utveckling och dialektgeografiska
ställning, som kan sammanfattas på följande sätt (jfr s. 51 f., 281 f.). I dalabergslagsmålets historia kan fem perioder urskiljas: 1. den forndalska perioden,
tiden före gruvindustrien, då språket företedde stora likheter med de nutida
målen i övre Dalarna men samtidigt var utsatt för novationer från Uppland,
Sveaväldets centrum, 2. medeltiden, från gruvindustriens början till vasatiden,
då språket liknade nuvarande nedre dalmål och då götiska novationer trängde
in som ett resultat av stark kulturpåverkan, främst genom kristendomens uppkomst. Novationerna bröt snabbast fram i de trakter som odlats upp under
denna period, medan de gamla bygderna kring Dalälven var mera resistenta,
3. 1500- och 1600-talets språk, som starkt påverkats genom ökade förbindelser
med omvärlden, genom krig, genom utvecklingen av gruvindustrien vid Kopparberget och genom kulturella reformer, 4. 1700- och 1800-talets språk, som i stort
sett liknade nuvarande äldre dalabergslagsmål, 5. nutida dalabergslagsmål med
stark avslipning av dialekten och anpassning till riksspråket, ett resultat av
skolväsendets utbyggnad, bondekulturens upplösning och den moderna industriens framväxt. Under de tre sistnämnda perioderna har språket i Dala-Bergslagen varit utsatt för ett starkt inflytande från de uppsvenska målen, och dessa
uppsvenska novationer har till skillnad från de tidigare götiska gått tvärs
genom de gamla kulturbygderna vid Dalälven men i stort sett gjort halt vid
gränsområdet mot dalmålen, dvs, de från spridningscentrum längst bort belägna delarna av Dala-Bergslagen. Att novationerna så framgångsrikt kunnat
tränga igenom kulturområdena vid Dalälven, har enligt Envall sin förklaring
i de moderna kommunikationerna, som bäst utvecklas i de centrala kulturbygderna.
Ingen som har anledning syssla med dialekterna i Dala-Bergslagen kan gå
förbi Envalls banbrytande arbete. Att Envall avsett att offentliggöra ytterligare
minst en del av Dala-Bergslagsmålet, som bl. a. skulle omfatta konsonanterna,
antyds på flera håll i avhandlingen (t. ex. s. 117, noten). Av hans memoarbok
(s. 42) framgår att Hesselman på allt sätt uppmuntrade honom att fortsätta
med vetenskapligt arbete. Men uppgifterna på Fornby gav knappast andrum
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för forskning, och hans intresse för dialekterna i Dala-Bergslagen blev efterhand mera periferiskt. Under de återstående åren på Fornby utgav Envall
knappast mer än den lilla studien »Om sommaren sköna». »Dalavägvisaren» och
dess författare (i: Dalarnas hembygdsbok 1938, s. 8-48). Det är en filologisk
och kulturhistorisk utredning av stort intresse om moraprosten Anders Wallenius' kända 1600-talsdikt, som f. ö. finns avtryckt av Gustaf Eneström i
Svenska landsmål 11.11, 1884. Envall framlade också ett förslag till restaurering
av dikten, och då hans förslag väckte viss kritik, återkom han senare (i: Dalarnas hembygdsbok 1943, s. 123-130) till sitt textförslag och omarbetade det på
•
några punkter.
Särskilt under folkhögskoletiden gjorde sig Envall känd som en utomordentlig folktalare. Det hände att ungdom sommartid kunde cykla lång väg för att
få höra honom. Själv minns jag ännu vilket intryck Envall gjorde på mig, när
jag kring 1940 kom att besöka en hembygdsfest uppe vid Siljan vid midsommartiden. Många hade mött upp i det vackra sommarvädret, en stor del var nationalklädda. Det var fascinerande att se och lyssna på Envall, där han stod framme
i talarstolen, reslig och brunbränd. Hans lockar fladdrade sakta i den svaga
vinden, medan han talade kraftfullt, medryckande och med stor inlevelse.
År 1940 kom Envall som rektor till Falu folkskoleseminarium. Han hade nu
nått slutsteget i sin karriär och intog en aktningsvärd position i länsstadens
och länets kulturliv. Han borde ha känt en stor inre tillfredsställelse. Säkert
är också att han utförde ett plikttroget och hängivet arbete vid seminariet,
men han kom ändå att sakna de mindre och intima förhållandena i Fornby.
Som seminarierektor fick han allt mindre tillfälle till berikande kontakt och
samvaro med sina elever, han blev, såsom han själv framhåller (Jag ser tillbaka, s. 52), rätt och slätt expeditionschef. Det bidrog till att han snart på nytt
tog upp sitt vetenskapliga arbete.
De följande åren publicerade Envall flera mindre uppsatser, bl. a. den lilla
studien Några Karlfeldtstolkningar (i: Nysvenska studier 27, 1947, s. 71-82),
som vittnar om god inlevelse i Karlfeldts poetiska språk. I Havets viol och
solens gränd (i: Nysvenska studier 29, 1949, s. 172-183) återkom Envall till
detta ämne. Hans intresse hade emellertid alltmer kommit att riktas mot ortnamnen och de språkliga och bebyggelsehistoriska upplysningar som kan avvinnas dem. Det är ofta intrikata och svårbedömda frågor som Envall här tar
upp till behandling. Han kom nu att ägna sin återstående levnad åt denna
forskning, som han efter sin pensionering 1955 drev med allt större frenesi.
Han åstadkom på detta fält en rad uppsatser och större arbeten,1 som forskningen emellertid inte har kunnat godtaga och som här inte närmare skall
beröras.
Trots att Envall 1969 drabbades av en ögonsjukdom, som gjorde honom
praktiskt taget blind, förmådde han fullfölja sina forskningsuppgifter med en
okuvlig, man kunde säga oresonlig energi och entusiasm. Det är värt vår respekt.
Envall kompromissade aldrig med sig själv. Han var rättfram och självständig. Mot den som hade en annan mening var han alltid ridderlig. Mot sina
vänner var han trofast, generös och hjälpsam. Petrus Envall var en ovanligt
fin man, som vi länge skall minnas.
Hans H. Ronge
i I memoarboken Jag ser tillbaka, 1973, s. 59 if. finns en i stort sett fullständig
förteckning över Envalls i tryck utgivna skrifter.
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Resume
Le docteur ås lettres Petrus Envall, nå å Falun, a consacrå ses åtudes des langues
nordiques å Uppsala aux dialectes de son pays natal : la basse Dalåcarlie. Le
patois y est d'un type plus råcent que dans la haute Dalåcarlie, rågion linguistique la plus archalque de Suede. Les dialectes de la basse Dalecarlie, « parler
du Dala-Bergslag », ont 6t6 åtudiås par Envall dans sa thåse de doctorat en
1930, un travail qui fait åpoque, fait observer dans sa biographie le docent
Hans H. Rolige. L'industrie du cuivre autour de Falun a jolle un grand r6le
dans le developpement vers la modernisation de ces dialectes. Envall a publik
plusieurs &rits sur la Dalåcarlie, ses dialectes et sa culture populaire. Pendant
de nombreuses annees dans l'enseignement scolaire, il fut directeur de cliffårentes åcoles et faisait fig-ure de chef de file pour les jeunes et d'orateur populaire
orientation idåaliste, &tant enthousiasmå par la richesse de la culture populaire. Cela ressort dans ses niåmoires, entre autre : « Je me souviens » en 1973.
Dans les derniåres annåes il publia un nombre d'åtudes sur les noms de lieux
qui n'ont pas pu etre utilisåes par la recherche. Ses collections de dåcouvertes
ont åtå donnåes å, 'Institut de dialectologie et de folklore.
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Oskar Bandle, Die Gliederung des Nordgermanischen. Basel och Stuttgart 1973.
117 s. + 23 kartor. (Beiträge zur nordischen Philologie, 1.)

Det är väl känt, att nordisk språkforskning utanför Norden har ett av sina
starkaste fästen i Schweiz. Den senaste bekräftelsen på detta ger den nystartade serien Beiträge zur nordischen Philologie, utgiven av Die Schweizerische Gesellschaft fik skandinavische Studien. Första numret i denna serie
är det arbete av Oskar Bandle, professor i nordisk filologi vid universiteten
i Zilrich och Basel, som här skall recenseras.
Bandle vill med sitt arbete ge ett bidrag till lösningen av »das in der Forschung
bisher oft vemachlässigte Problem der sprachgeographischen Gliederung des
nordgermanischen. (skandinavischen) Sprachraums», och detta »von einem
möglichst umfassenden Gesichtspunkt aus und mit Hilfe der von der neueren.
Sprachgeographie entwickelten Methoden» (s. 11). Han finner anledning understryka, att diskussionen hela tiden gäller »die rein mundartliche Sprachebene»
(s. 17).
Arbetet är inte i första hand avsett för en nordisk läsekrets; anledningen
skulle vara att det på många punkter innehåller »fin den Nordisten skandinavischer Herkunft allzuviel Längstvertrautes» (s. 11). Dock vänder det sig enligt
förf. också till nordiska forskare i så måtto, som det från delvis nya utgångspunkter vill ge en sammanfattning av mer än 100 års »Detailforschung» och
sätta in resultaten av denna forskning i ett större språkgeografiskt sammanhang.
De av olika forskare framförda förslagen till indelning av de nordiska dialekterna har hunnit bli ganska många, vilket enligt Bandle beror på att »verschiedene Zeiten zum Tell recht verschiedenartige Grenzen ausgebildet haben,
von denen man dann meist einseitig die ein.en oder andern beriicksichtigte»
(s. 22). Själv har Bandle haft som mål *eine sprachgeographische Gliederung
welche die mundartlichen Entwicklungen verschiedes Nordgerrnanischen.
dener Zeiten gleichermassen beriicksichtigt» (s. 110); han vill alltså nå fram till
en helhetsbild som »sowohl der historischen. Entwicklung wie den Verhältnissen
in den heutigen Mundarten gerecht wird» (s. 22).
Arbetet är disponerat på följande sätt. I ett inledande avsnitt redogörs för
nordgermartskans »Son.derbeziehungen» med östgermanskan (gotiskan) och västgerman.skan (eller delar av denna) samt för dess indelning enligt en tidigare
forsknings förslag. I fyra särskilda kapitel behandlas därefter novationer av
skilda slag — och av äldre och yngre datum — inom olika delar av det
nordiska språkområdet. Ett kapitel ägnas åt de nordiska »randdialekterna»:
isländskan och färöiskan, finlands- och estlandssvenskan samt gotländskan.
I ett avslutande kapitel, kallat »Ergebrtisse», framlägger och motiverar Bandle
sitt eget förslag till indelning av de nordiska dialekterna.
Bandle föreslår en indelning av det nordiska språkområdet i tre »Grossräume»: det västskandinaviska, det sydskandin.aviska och det nordskandin.a.
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viska. Det sistnämnda indelar han i sin tur i a) »ein nordskandinavisches (lebiet
im engern Sinn», omfattande norra Sverige, östra och norra Norge samt i visst
avseende även de svensktalande delarna av Finland, b) »das Ostschwedische», i
östra delen av det centrala Sverige (Svealand med angränsande områden) med
avläggare i Finland, Estland och i viss mån även på Gotland (märk att Bandle
använder termen »östsvensk» i en vidare bemärkelse än den gängse), samt e)
»das Götische», som »vor allem das westliche Zentralschweden (mit Zentrum in
Västergötland und Verbindungen bis nach Ostnorwegen hinein) urnfasst und
das insbesondere als tbergangsgebiet zwischen Nord-, Säd- und Westskandinavischem, z.T. aber auch als Kerngebiet fik eigene Entwicklungen in Erschein.ung tritt» (s. 113).
Detta förslag till indelning av de nordiska dialekterna får, menar Bandle,
stöd av vissa företeelser av mera allmän kulturgeografisk art liksom av Nordens
politiska historia. Han pekar bl. a. på att det råder stor överensstämmelse
mellan hans språkliga »Grossräume» resp. deras underavdelningar och den utbredning av olika skandinaviska gårdstyper som Sigurd Erixon redovisar i
Svenska kulturgränser och kulturprovinser (1945). Slutligen hänvisar Bandle
till att de nordiska skriftspråken (och de i anslutning till dem utvecklade talspråken) utan svårighet låter sig infogas i dessa »Grossräume». Han skriver
härom (s. 117): »Wenn auch die Grenzon im einzeln.en stark auseinandergehen,
so lässt sich doch leicht ersehen, dass die dänische Schriftsprache dem Slidskan.dinavischen, die schwedische dem Nordskandinavischen, das Islärtdische,
Färöische und das Nynorsk trotz z.T. starken Verschiedenheiten vor allem
in grammatischem System und Wortschatz dem Westskandinavischen zugehören, während das n.orwegische Bokmål seiner Herkunft gemäss ein nach dem
Nordskan.dinavischen umgefärbtes und umgebildetes Dänisch ist.»
Oskar Bandle har som vanligt gått till verket med föredömlig noggrannhet.
Hans litteraturkännedom är imponerande. Endast i några få fall saknar man
hänvisning till för ämnets behandling relevant litteratur. Då han s. 15 deklarerar,
att det fortfarande saknas »eingehende Studien» rörande »den wortgeographischen Zusammenhang zwischen Nord- und Nordseegerm.», har han uppenbarligen ej observerat Ernst Löfstedts arbete »Beiträge zur nordseegerrnanischen
und nordseegermanisch-n.ordischen. Lexikographie» (i: Niederdeutsche Mitteilungor]. 19/21, 1963/65, s. 281-345; 22, 1966, s. 39-64; 23, 1967, s. 11-61; 25,
1969, s. 25-45). Och när han s. 33 med hänvisning till Bengt Hesselman och
Herbert Markström hävdar, att den norrländska typen lödu, ludu osv. 'lada' <
*(h)laöu företer exempel på yngre u-omljud, har han av allt att döma inte
uppmärksammat en motinstans i form av Gösta Holms uppsats »Yngre u-omljud eller tilljämning?» (i: Festskrift till Olav Ahlbäck 28.3. 1971, s. 108 ff.).
Enligt Holms mening är utvecklingen *(h)1a6u >lödu osv. »ett resultat av
medeltida eller nysvensk tim ä mnin g, inte av urnordiskt eller vikingatida
u-omljud» (s. 110). Att Bandle inte nämner Natan Lindqvists kända arbete
Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning (1. Text, 2. Kartor; 1947) vid
sidan av Bennike-Kristensen, Kort over de danske Folkemål (1898-1912), och
Sven Benson, Slidschwedischer Sprachatlas (1965-1970), då han redogör för
hittills publicerade »Sprachatlanten får das Gebiet der nord. Sprachen» (s. 23
not 29), uppfattar jag som en ren lapsus. Han hänvisar nämligen till Lindqvists
arbete på några andra ställen i boken (ss. 62 not 61, 78, 94 f.).
Vid redogörelsen s. 18 ff. för olika forskares förslag till indelning av de
nordiska dialekterna hade Einar Haugen,s uppsats »The Language History of
Scandinavia: A Profile of Problems» (i: The Nordic Languages and Modern
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Linguistics. Proceedings of the International Conference of Nordic and General
Linguistics ... Reykjavik July 6-11, 1969, s. 41-79) enligt min mening varit
värd större uppmärksamhet än Bandle låter den komma till del. Han nämner
uppsatsen mera i förbigående s. 22 not 25 (jfr även s. 112 not 3). Den övergång yr- >br-, som Bandle s. 43 not 81 anför från Dalarna, är känd även från
flera andra delar av det svenska språkområdet, vilket hade varit värt ett omnämnande i sammanhanget (se om denna övergång t. ex. min avhandling
Nordiska ord på äldre kåk- och kä(k)s-, 1967, s. 87 med i not 124 a,nf. litt.).
När det gäller ordgeografiska spörsmål bygger Bandle — åtminstone för det
västnordiska områdets vidkommande — i stor utsträckning på sin framställning i det stora och viktiga arbetet »Studien zur westnordischen Sprachgeographie. FIaustierterminologie im Norwegischen, Isländischen und Färöischen»,
utkommet 1967. Mot en del av de dialektgeografiska resonemangen i detta
arbete har jag riktat vissa anmärkningar i en recensionsartikel med titeln
»Husdjursterminologi och västnordisk språkgeografi», publicerad i årg. 96 (1973)
av denna tidskrift, till vilken jag här generellt hänvisar. Ett fall må dock
beröras i detta sammanhang. S. 61 i det arbete som nu recenseras betraktar
Bandle mig(a) 'urin från husdjur' som en östlig novation, vilken trängt västerut och nått östra Norge »noch vor der Auswanderung nach Island ..., da es
allem Anschein nach von ostnorwegischen Siedlern dorthin mitgenommen
wurde». Jag har för min del svårt att tro, att Bandle här har träffat det rätta.
Det synes mig sannolikare, att mig(a) har gammal hemortsrätt i Norge vid
sidan av det synonyma land (fvn. hland). Bandle medger också f. ö. (Studien,
s. 163), »dass wir grundsätzlich mit der Möglichkeit rechnen mässen, dass
beide Wörter seit alters in ganz Norwegen nebeneinander existierten, jedoch
ursprtinglich nicht völlig bedeutungsgleich verwendet wurden».
Som Bandle själv framhåller, är det en vansklig uppgift att företa en indelning av de nordiska dialekterna på ett sätt som är i alla avseenden invändningsfritt. Att han trots detta velat ge sig i kast med problemet har nordisk språkforskning all anledning att vara honom tacksam för. Hans bok är ett välkommet tillskott till litteraturen på området, och hans inlägg i diskussionen
om hur det nordiska språkområdet lämpligen bör indelas väger enligt min
åsikt tungt. Till det goda intryck boken ger bidrar — det skall också sägas —
de 23 språkkartorna, som är välgjorda och som utgör ett värdefullt komplement till texten.
Oskar Bandle har nu i två betydelsefulla arbeten haft sitt intresse riktat
på stora sammanhang i nordisk språkutveckling. Förvisso måste detta betecknas som någonting mycket positivt. Hans kritiska konstaterande i den bok
som här har recenserats, att »Mundartforschung in Skandinavien bis heute
stets viol mehr im Rahmen der einzelnen Nationalsprachen als auf gesamtnorclischer Basis betrieben worden ist» (s. 21), har helt visst fog för sig, även
om det samtidigt måste framhållas, att det också finns klara och trots allt inte
så få undantag från sådan »nationellt bedriven» dialektologi (och dialektgeografi).
Lennart Elmevik

Resume
M. Lennart Elmevik, professeur å l'universit6 de Stockholm, rend compte d'un
ouvrage de Oskar Bandle, titulaire de la chaire de philologie nordique aux universit6s de Zurich et de Båle. Ce livre paru en 1973 a pour titre: «Die Gliede.
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rung des Nordgermanischen». Il est le premier d'une nouvelle serie: Beiträge
zur nordischen Philologie, publiee par Die Schweizerische Gesellschaft fär
skandinavische Studien. Bandle trouve insuffisant, pour diverses raisons, im
projet anterieur de recherche sur la division des differents dialectes par regions
linguistiques nordiques. Il propose, pour sa part, un groupement en trois
grandes regions (»Grossräume»): une scandinave de l'ouest, une scandinave
du sud et une du nord (la derniere se subdivisant å son tour en trois zones).
Ce groupement tient compte, selon Bandle, aussi bien de l'evolution historique
des patois d'aujourd'hui que de leur situation.
Le compte rendu est, dans son ensemble, tres positif. Son auteur estime que le
livre represente im apport interessante pour la litteratur° specialisee et qu'il
apporte une contribution d'un grand poids la discussion sur la fa9on de partager au mieux les regions linguistiques nordiques.

Carsten Bregenhej, Etnologisk interviewteknik. Khvn 1971. 88 s. III., titt.
(Dansk historisk fwllesforenings håndboger.) ISBN 87-7423-046-8

Med den moderna bandinspelningsapparaturen har vetenskapsmännen fått ett
smidigt och lätthanterligt hjälpmedel för registrering av tal, sång och musik.
Inspelningstekniken — på grammofonskiva och ljudband — har delvis förändrat förutsättningarna för traditionsforskarnas och språkmännens insamlingsarbete jämfört med äldre tider. Det inspelade stoffet kan sparas under
en lång tid framåt. För detta krävs dock att inspelningarna görs på ett så bra
sätt som möjligt.
Det är främst bandtekniken som kommit att användas för inspelning av
folkligt traditionsgods genom särskilt intresserade personers och traditionssamlande arkivinstitutioners försorg. Under mitten av 1950-talet började bandspelare komma till användning hos en bred allmänhet och sedan dess har bandspelare, särskilt kassettbandspelare, blivit var mans egendom. Vid denna tid
började även sådana institutioner som systematiskt insamlat traditionsmaterial
av språkligt och etnologiskt intresse att övergå till inspelning på band. Så
gjorde man även vid Fonogramavdelningen vid Dialekt- och folkmirmesarkivet
i Uppsala, dock väl medveten om de vanskligheter som kunde vara förbundna
med den teknik som ljudbanden erbjöd. Hur länge kunde ljudet hålla sig kvar
på bandet, var en av de frågor som då ställdes och som ännu är aktuella. Det
är trots alla påkostade undersökningar ovisst om banden har samma lagringsbeständighet som exempelvis de lackskivor Dialektarkivet alltsedan 1935 använt för sina ljudupptagningar, men som nu fått ge vika för de smidigare ljudbanden.
Beträffande allt för vetenskapliga ändamål insamlat material av språk och
tradition har krav ställts på en noggrann planering av inspelningarna och att
dessa göres på ett i tekniskt hänseende godtagbart sätt. En tekniskt dålig inspelning har stor förmåga att ställa till förtret för den som avlyssnar bandet
och inspelningen ger ej maximal information.
Det är mot bakgrunden av den ökade användningen av bandspelare för uppteckning av traditioner och språk som Carsten Bregenhoj sammanställt en handledning för planering av inspelningar och för handhavande av bandspelare.
Etnologisk interviewteknik har utgivits i serien Dansk Historisk Fwllesforenings
Håndboger, 1971, och vänder sig främst till »lokalhistoriker» eller vad vi kan
kalla hembygdsforskare. Sina erfarenheter från eget fältarbete med bandspelare delger författaren sina läsare på ett tämligen omständligt sätt. Han vill
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särskilt inpränta att planläggningen skall göras noga och att den som gör utfrågningen bör vara väl insatt i det ämne han tänkt fråga om. Här kan i
många fall de traditionssamlande arkivens omsorgsfullt utarbetade frågelistor
komma väl till pass. En självklarhet är att det mellan sagesman och utfrågare
(intervjuare) måste föreligga ett nära förtroligt, avspänt förhållande. Författaren vill betona det önskvärda i att inspelningar över lag göres på likartade
bandspelare och med lika bandtyper som bl. a. tillgodoser kraven på maximal
lagringsbeständighet. Bregenhoj betonar även att det kan vara värdefullt för
en enskild samlare eller för en hembygdsförening, som planerar en större inspelningsaktion i sin bygd, att i förväg kontakta någon institution med större
erfarenhet från traditionsinsamling. Många dyrbara misstag på området kan
då undvikas.
Tyvärr är de korta och instruktiva handledningar som finns i tryck ej många
eller lätt åtkomliga för den intresserade. Från svensk sida har några skrivits
av Folke Hedblom — tidigare ledare för Fonogramavdelningen vid Dialektoch folkminnesarkivet i Uppsala — bl. a. den för professionellt bruk avsedda
The Tape Recording of Dialect for Linguistie Sound Arehives (tryckt i SvLm
1961), samt Om inspelning av folkmål och folkminnen. Några erfarenheter och
råd (tryckt i Dalarnas Hembygdsbok 1959) och Om inspelning och arkivering
av ljudband (tryckt i boken Folkbildning och forskning, red. av S. Leander
1970, omtryckt i reviderat skick i andra uppl. av samma bok 1974), de båda
senare riktade till intresserade amatörer. Huvudsynpunkterna i Bregenhojs
skrift stämmer bra med Hedbloms handledningar som förf. också nyttjat. En
skillnad är att den förre utgår från etnologens behov, den senare tänker i första
hand på de krav som språkforskning och fonetik måste ställa på banden.
Wolter Ehn

Resume
Cet ecrit est un guide #31ementaire pour la technique d'interview sur le terrain
ethnologique å l'aide du magnetophone. Le livre s'adresse en premier lieu aux
amateurs interesses du Danmark. M. W. Ehn archiviste, qui en a fait le compte
rendu, fait remarquer quo l'auteur recommande en grand, les memes methodes
et procedes quo l'Institut de dialectologie et de folklore utilise depuis le milieu
des annees 1930 et quo Folke Hedblom a decrits, entre autre, dans l'annuaire
de cette revue en 1961, å l'usage des archivistes professionnels et de amateurs.

Heeg, Ove Arbo, Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge
1925-1973. Universitetsforlaget 1974. aslo-Bergen-Tromse. 751 sidor.
Den som vill skaffa sig uppgifter om nordiska växtnamn har under de senaste
femton åren fått tre utmärkta hjälpmedel. 1959-61 kom Johan Langes Ordbog over Danmarks Plantenavn.e i tre band, 1966 Sven-Bertil Vides Sydsvenska
växtnamn och nu i år ett verk som skulle kunna ha titeln Norges plantenavne,
om det inte vore så, att det innehöll så mycket mer än bara växtnamn. Jag
har i recensioner av Langes och Vides arbeten haft tillfälle att framhålla vikten
av att just de dialektala växtnamnen i Norden görs tillgängliga — inte bara,
som i August Lyttkens' stora verk Svenska växtnamn, namnen i äldre tryckt
litteratur. Nu har vi alltså fått ordböcker över de dialektala växtnarnnen i
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Danmark, Norge och Sydsverige. Nu saknas bara en sådan ordbok för de
svenska dialekterna utanför södra Sverige!
Men Ove Arbo Hoegs verk Planter og tradisjon är inte bara en växtnanansordbok. Större delen av arbetet innehåller uppgifter om vad växterna har använts till i äldre tid och om folktro förknippad med växter. Att ha ett rikt
material från båda dessa områden, det etnologiska och det språkliga, samlat i
ett och samma verk är ytterligt givande. Sambandet mellan ord och sak framträder på så sätt tydligt. Det utomordentligt rika etnologiska materialet har
jag givit en presentation av i en anmälan i tidskriften Arv. Här kommer därför
framför allt det språkliga materialet att granskas.
Det rika material som redovisas i detta arbete på 751 sidor är praktiskt
taget helt och hållet samlat av författaren själv under åren 1925-73. Bokens
undertitel är ju Floraen i levende tala og tradisjon i Norge 1925-1973. Endast
ibland, och då ofta av särskilda skäl, meddelar han namn ur andra, i regel
äldre källor. Sakuppgifter om vissa växter har han någon gång hämtat ur
Norsk Etnologisk Granskings samlingar. Eftersom han, som han säger i inledningen, »nesten helt [har] ignorert eldre stoff som finnes i litteraturen og arkivene», måste man, om man vill nå allt tillgängligt material, fortfarande gå till
dylika källor, t. ex. ordböcker som Aasen och Ross och samlingar som Norsk
Målforearkiv. Men sannolikt blir fångsten av kompletteringar sällan rik. Det
mesta — men kanske inte alltid det allra äldsta — torde ha fastnat i förf:s tätmaskiga garn. Ett konkret exempel kan få belysa situationen. Då jag vid mitten
av 50-talet samlade dialektala belägg på det norska växtnamnet ister(vidje)
o. I. (Salix pentandra, sv. jolster) lyckades jag finna 8 st. Förf. meddelar 22
belägg från olika orter. Men av mina 8 saknar förf. 5. 3 av dem bidrar inte
mycket till att ytterligare klargöra utbredningen, men 2, Aasens i,stervier från
Östfold och Ross' vistervider från västra Östfold, talar om för oss, att ordet
— bl. a. i en form med initialt v, som har paralleller i Dalsland — har funnits
även i denna sydöstliga del av Norge. Här ger alltså Aasens och Ross' ordböcker flera uppgifter. Att förf. saknar belägg på namnet från Östfold beror
säkert helt enkelt på att det inte levde kvar där under den period, från vilken
hans material härrör, nämligen 1925-73. Växter med svag förankring i det
folkliga medvetandet har lätt att bli namnlösa.
Förf. har dels arbetat metodiskt med en frågelista, dels samlat in allt som
kommit i hans väg. Frågelistan har besvarats mer eller mindre utförligt av drygt
800 personer, rätt jämnt fördelade över landet. De inkomna svaren har granskats ingående och kompletterats; det visar följande uttalande, som kunde ingå
i en dokumentationens katekes: »En sporreliste som er kommet tilbake, selv
om den er godt utfylt, må folges opp med nye sporsmål. Om ikke det blir
gjort, går en som regel glipp av det mest verdifulle.»
Materialet redovisas i en »Generell del» (s. 9-111) och en »Spesiell del» (s. 113682). I den generella delen finner man bl. a. kapitelrubrikerna »Plantenes livsformer, vegetasjonstyper» och »Morfologiske og anatomiske begreper». Här får
språkmannen en förnämlig sammanställning av det folkliga botaniska ordf örrådet, indelat i begreppskategorier. Ett par exempel. För den vegetationstyp
vi kallar ris finns i norska dialekter orden lyng och ris. För lyng meddelas
först uttals- och genus-uppgifter och sedan betydelseuppgiften: »familiene
Ericacem (viktigste art i denne forbindelse er Calluna, rosslyng) og Empetracew
(Empetrum, krelding); de aller flest° er det botanikerne kaller dvergbusker.»
För det botaniska begreppet blomställning som är så vidsträckt att — påpekar
förf. — dialekterna saknar en sammanfattande synonym, anför han ett tretti-
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tal dialektala termer, vilkas olika betydelser noggrant anges. Ämnen av detta
slag, där det är fråga om ofta ganska fin botanisk analys, behandlas bäst
av en botanist, som är förtrogen med dialekter. Och Ove Arbo Hoeg är botanist
— han har varit professor i botanik vid Oslo universitet — och genom sitt insamlingsarbete har han blivit väl insatt i de norska dialekterna.
Även när man läser den stora speciella delen, är man tacksam att en botanist har haft hand om materialet och fört pennan. Först därför att man i denna
del har fått, som inledning till varje artikel, utomordentligt välskrivna små
karaktäristiker av varje växt. Men framför allt därför att en botanist bäst löser
den besvärliga identifieringsfrågan. I den speciella delen behandlas varje botanisk art för sig — arterna följer i bokstavsordning efter det vetenskapliga
(latinska) namnet. Men den vetenskapliga botaniken indelar inte växtvärlden
på samma sätt som den folkliga botaniken. Risken med det redovisningssätt
förf, har valt — det förekommer f. ö. även i Lyttkens' och Langas ordböcker
— är ju att man till en bestämd art hänför ett namn som i själva verket avser antingen en viss typ av växter eller kanske en bestämd växt endast i ett
visst åldersstadium. Men förf. upplyser på ett insiktsfullt sätt om de inte så
få fall, då skillnader mellan betydelsefält föreligger. Behandlingen av gräsen
(se Graminse), ormbunkarna (se Dryopteris) och kvannen (se Angelica) är goda
exempel härpå.
Skillnaden mellan mossa och lav är inte densamma i vetenskaplig och folklig
botanik. I många svenska dialekter används lav (eller lave) bara om lavar som
hänger fritt ned från träd eller bergväggar, »skägglavar». Allt annat är mossa.
Av Hoegs framställning inhämtar man, att samma fördelning finns i Norge,
men endast i de östligaste delarna.
Men om det på denna punkt måste vara en fördel att vara botanist, då man
utarbetar en växtnamnsordbok kan det då inte i andra avseenden vara en
nackdel att inte vara språkman av facket? Jag vet inte hur Ove Arbo Heseg
har känt det, men jag kan som läsare och nyttjare av boken säga att han har
löst de flesta uppgifter på ett för språkmannen fullt tillfredsställande sätt.
Uttalet återges, som rimligt är, rent fonetiskt utan att — annat än i undantagsfall — relateras till de enskilda dialekternas ljudsystem. En grov beteckning används. Uttalsuppgifterna kan ibland tyckas vara rätt summariska, men,
noga lästa, ger de ofta åtskillig information.
Genom det rika etnologiska materialet och tack vare sin botaniska fackkunskap har förf. kunnat belysa hur åtskilliga av namnen har uppkommit.
Av värde är också att han ofta citerar de förklaringar som hans meddelare ger.
De kan bl. a. belysa de folketymologiska ombildningar som namnen har undergått. Men etymologiska uppgifter lämnas inte konsekvent för varje namn. Det
är en klok begränsning, då många växtnamns etymologier är svåra och omtvistade och en sammanfattning av diskussionerna skulle kräva stort utrymme.
Torps Nynorsk etymologisk ordbok tar upp många namn. Kanske kunde förf.
genomgående ha haft en enkel hänvisning dit, t. ex.: (Etymologi se Torp). Då
hade uppgiften under förut nämnda Salix pentandra, »Navnet ister, eventuelt
i sammensetninger, sikter til at bladene er blanka, likesom fete», utgått. Ordet
har en helt annan etymologi, som meddelas av Torp.
Men verkets syfte är att redovisa ett rikt etnologiskt och språkligt material.
Litteraturhänvisningar av den föreslagna typen — till Torps ordbok eller till
annan relevant litteratur — kan därför sägas ligga utanför arbetets ram. Men
hänvisningar finns, t. ex. till Rolf Nordhagens fina växtn.amn.sundersökningar.
Däremot har utomnorska undersökningar, som rör norska växtnamn, inte så
7-742403 Sv. Landsmål 1974
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ofta registrerats. Bengt Hesselmans stora undersökning av namnkomplexet
gråbo, gråbuna, h,wrbun,a, (tidigast i Nysv. stud., 2, 1922), där han bl. a. ingående behandlar det fno. hwrbuna, kunde ha nämnts under burot (Artemisia
vulgaris), där dialektformer som bu, gråbu och gråbonde redovisas. Bland de
ordgeografiska kartorna finns en som visar de norska dialekternas namn på
Vaccinium uliginosum, sv. odon. Här hade läsaren haft nytta av en hänvisning
till Karl-Hampus Dahlstedts kartläggning av bärnamnet i norra Norrland och
angränsande delar av Norge och till hans behandling av namnen, av vilka flera
finns på båda sidor om gränsen. (Det sv. Vilhelminamålet, 1, 1950.) På samma
sätt kunde kanske en hänvisning till min undersökning av de olika formerna
av trädnamnet al (Alnus) i Sverige, Norge och Danmark varit till nytta. (Nysv.
stud., 37, 1957.) När vi arbetar med språkligt (eller etnologiskt) material i
Norden får vi inte stanna vid riksgränserna.
Goda språkliga iakttagelser — t. ex. att en sammanblandning ofta har skett
mellan orden fno. vi Oja och vidir (s. 43) — och många för växtnamnsforskaren
värdefulla synpunkter — t. ex. frågan, vilka latinska växtnamn som har trängt
in i dialekterna (s. 76) — finner man i boken. I ett avslutande kapitel, Tilbakeblikk, lämnar förf. intressanta frekvensuppgifter, t. ex. om antalet växter som
urskiljs med namn i en dialekt och om hur många olika namn en växt kan ha
i norska dialekter. Att boken dessutom innehåller ett material av utomordentligt värde för dialektgeografen, borde kanske inte särskilt behöva framhållas.
En antydan härom ger redan förf. dels i ett kort avsnitt Ordgeografi (s. 690 f.),
dels och framför allt genom de tjugo utbredningskartorna.
I samband härmed en praktisk detalj. De norska fylkesnamnen förkortar
förf, effektivt med högst två bokstäver på ett sätt som även icke-norrmannen
bör kunna hålla i huvudet (V =Vestfold, SF = Sogn och Fjordane). De många
herredsnamnen skrivs i regel ut fullständigt. Men lokaluppgifterna består nästan
alltid av bara herredsnanmet, vilket gör det svårt åtminstone för den som
inte är norrman (men förmodligen också för många norrmän) att placera beläggen utan att ibland bli tvungen att gå till en uppslagsbok. Om fylkesnamnet
hade fått komma med, hade svårigheten varit undanröjd. I stället för t. ex.
»Fjellrug N. Aurdal, V. og 0. Slidre; Hensedal, Nore;» osv, hade tillägget av
fylkesnamn: »Fjellrug N. Aurdal, V. og 0. Slidre (0); Hensedal, Nore (B);»
hjälpt läsaren att orientera sig.
De ordgeografiska kartorna är naturligtvis av alldeles särskilt intresse för
språkmannen. Här presenteras materialet på överskådligast möjliga sätt med
den metod som arbetats fram inom dialektgeografin. De tjugo kartorna, som
redovisar lika många växters skiftande namn och namnformer i Norge, kunde
ge anledning till många och långa betraktelser, men här skall bara några fä
synpunkter utifrån svenskt namnmaterial läggas.
Kartan över Filipendula ulmaria (sv. älggräs) visar att mjedurt och därmed
sammanhängande former dominerar på Västlandet, medan Östlandet uppvisar
en rad olika namn med begränsad utbredning. Eftersom mjödört även tycks
ha haft en stark ställning i Västergötland' och Danmarka och kan spåras i
Småland och Skåne,3 torde det ha varit den gamla benämningen på Filipendula
inom ett stort sydskan.dinaviskt område.
J. Götlind i Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, 2, 1939, s. 71 f. Götlind
anför ett fsv. ortnamnsbelägg från Västergötland, Miodyrtgeciali (dat.), ur Vidhemsprästens anteckningar.
J. Lange, Ordbog over Danmarks Plantenavne.
8 S.-B. Vide, Sydsvenska växtnamn.
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Orden rönn (no. rogn) och en (no. einer) har i norra Norrland former som
utgår från äldre *röyni m. och *eini m.1 Av dessa båda ordformer ansluter sig
*eini m. mycket väl till nordnorska dialekter, medan *röyni m. helt saknar
anknytning i Norge, om man bortser från några orter i Tröndelag vid gränsen
mot Jämtland. Detta framgår av Hoegs kartor över dessa båda ord. Det är ett
påfallande förhållande. Den diskussion som har förts om de avledda träd- eller
busknamnen fvn. einir, elrir 'al', reynir, viåir, 'vide' och Pyrnir 'törne' (alla
maskulina)2 har inte löst det problem som ordbildningen i nordiska dialekter
utgör. Men Hoegs båda kartor kommer att bli till god hjälp för den som vill
behandla problemet.
Även den som vill ta itu med den spännande uppgiften att reda ut de
skiftande namnen på mjölke (Chamwnerion angustifolium, no. geitrams) kommer att ha nytta av en av de ordgeografiska kartorna. Jag tänker då särskilt
på den grupp av namn som utgörs av sammansättningar, vilkas senare leder
leder egentligen bara har det gemensamt att de börjar på na, och innehåller ett
k. Från svenska dialekter kan nämnas almiek, almoek, illermjölk, imjölke, eldmärke, ållenmärke, och på förf:s karta över växtens norska namn finner man
t. ex. annmjölke, eldmerkje, einmjölke, illmilkje alla tillhörande delar av Östlandet och Tröndelag. Att alla dessa svenska och östnorska dialektformer låter
sig återföras på en och samma ursprungsform är väl högst tvivelaktigt. Det
torde vara fråga om flera olika förleder, men att efterleden är en bildning till
ordet mjölk är tydligt och har ofta framhållits. Fråga är om inte sammansättningen är så gammal, att efterleden har utgjorts av en ia-avledning, -milki <
*-melukia (jfr fvn. illgresi 'ogräs' till gras 'gräs'), som sedan ofta har bytts ut
mot -mjölk(e) o. 1. Från ett -milki kunde bl. a. -märke, -merkje utgå. Tydligt
är att detta växtnamn — som så många andra — har utsatts för mycket starka,
ofta folketymologiska ombildningar. Kartor av det slag förf, har gett oss
hjälper oss att få en överblick över det brokiga materialet.
Det är ett imponerande en.mans-arbete som ligger bakom denna bok. Dels
insamlingen av ett material från hela Norge, som i bokform fyller 750 sidor,
och dels redigeringen av detta material, så att det lätt kan överblickas. Det
skall vilja till en okuvlig energi i förening med organisationsförmåga, ett vidsträckt kunnande och — inte minst — en sann kärlek till ämnet för att ensam
genomföra ett sådant verk.
Sigurd Fries

R esume
M. Sigurd Fries, professeur å l'universit6 d'Umeå, rend compte d'un ouvrage
de Ove Arbo Heeg, botaniste norv(Sgien de renommee.
Le livre contient un matiSriel tres riche dans le domaine de l'ethnologie et de la
linguistique. L'auteur a rassemble, depuis 1925, des informations provenant
de toute la Norvege sur l'utilisation des plantes et leifr place dans la croyance
populaire d'une part, et sur leur nom de l'autre. Le compte rendu examine
avant tout les noms dialectaux de plantes. (On trouvera une pr(Ssentation du
matt5riel ethnologique dans la revue Arv.)
Le matiåriel est dhcrit dans une « Section gånkrale » (100 pages env.) et dans
une « Section sp6ciale » (570 pages env.). Le premier volurne comprend, entre
1 Se
2

t. ex. Seth Larsson, Subst-böjningen i Västerbottens folkmål (1929), s. 53.
Se S.Yries, Stud, över nord. trädnamn (1957), s. 236 ff., o. där eit. litt.
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autre, im classement du vocabulaire botanique populaire group6 d'apr6s le
sens des mots. Le second tome rend compte de chaque espbce s6par6ment, de
son importance pour l'homme et de son nom en clialecte. Le mat6riel, d'une
richesse exceptionnelle, est jug6 de fagon excellente sur presque tous les points
et se pr6sente avec clart6. L'ouvrage prend fin avec vingt cartes de g6ographie
linguistiques d'un grand int6rAt.

Mats Thelander, Grepp och begrepp i sprdksociologin. ISBN 91-44-10541-X.
Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 6. Lund 1974. 98 s.

Språksociologin har på många sätt betytt en nyorientering inom språkvetenskapen. Strukturalismens försök att finna de invarianta enheterna har efterträtts av en vilja att ta sig an hela den enorma variation som språket — inklusive två- eller flerspråkighet — erbjuder. Försöken att komma till rätta med
all denna mångfald har redan hunnit avkasta en mängd praktiska och intressanta resultat men naturligt nog inte lett fram till någon sammanhängande
teori. Greppen på det väldiga undersökningsområdet blir skiftande, begreppen
likaså.
Språksociologins framväxt har accentuerat behovet av en introducerande
framställning som någorlunda allsidigt belyser problemen. Thelanders bok vill
fylla det behovet och kommer säkert att visa sig användbar. Förf. ger en
mycket kunnig och klok orientering i ämnet. Som titeln utsäger kan boken
delvis ses som en systematisk begreppsutredning. Thelander har noga granskat
begreppen och sökt föra in dem i ett fungerande sammanhang. Det arbetet
är desto värdefullare som språksociologins termer är både många och ibland
diffusa — naturligt nog om man betänker den ofta oklart strukturerade verklighet de vill fånga.
Förf, förutsätter i princip inga förkunskaper hos läsaren. I praktiken vänder
han sig nog huvudsakligen till den läsare som har en rätt bred språklig orientering och vill anknyta den till språksociologisk teori. Framställningen är för
koncentrerad för att vara lättillgänglig men välfunna exempel hjälper till att
föra ned den på en konkret nivå. En utmärkt illustration ger referaten av tre
redan klassiska språksociologiska undersökningar: Blom-Guxnperz' redovisning
av förhållandet mellan bokmål och dialekt i Hemnesberget, Bernsteins engagerande teorier om den begränsade och den utbyggda koden i språket och
slutligen Labovs mångfasetterade studier av New York-språket. Den i ämnet
oerfarne kommer kanske lättast in i problematiken via dem.
Även om Thelander i stort sett ser som sin uppgift att referera och utreda
ger han i sin framställning också ibland egna grepp och begrepp. Den intressantaste egna insatsen torde vara hans modell av talsituationen som vill demonstrera hur det destilleras fram ett för varje individ och situation adekvat
språkbeteende ur en till språksociala regler och roller knuten språkrepertoar.
Modeller bör prövas innan de bedöms. Åtminstone i teorin har i varje fall förf.
på ett tilltalande sätt lyckats knyta samman det klassiska motsatsparet langue
och parole.
Det finns utan tvivel goda skäl för dialektologen att ha god kontakt med
språksociologin. Även om den klassiska dialektologin fortfarande erbjuder
mängder av problem. ter sig en nyorientering i språksociologisk riktning mycket naturlig. Att språksociologisk forskning knappast kan undgå att dra in
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dialekter i vid mening i sina undersökningar är ganska självklart. Läsningen
av Thelanders bok aktualiserar undersökningsområden där dialektologin går in
i språksociologin och vice versa.
Ett gemensamt intresseområde är rimligtvis mötet mellan standardspråk
och dialekt. I vilka fall talar man dialekt och i vilka fall talar man standardspråk? Vad i en situation utlöser en förändring i ena eller andra riktningen?
Vilka nackdelar kan det ev. ha att växa upp i en dialekttalande miljö men
mötas av samma krav som ställs på riksspråkstalande personer? Det pågår en
forskning på dessa områden men fältet är stort och behovet av ytterligare insatser påtagligt.
En annan viktig fråga: hur mycket kan man lita på uppgifter som meddelare
själva lämnar om sitt språk. Tydligt är att det finns en skillnad mellan självrapporterat och observerat språkbeteende. Människor vet alltså ofta inte hur
de talar. Det språkbruk som de rapporterar tycks å andra sidan väl spegla
den norm som de uppfattar som sitt samhälles. Ytterligare ett problem som
både dialektologer och språksociologer står inför: hur får man fram ett naturligt och vardagligt språk i en inspelningssituation? Den som har erfarenhet
av dialektinspelningar har nog ofta i praktiken löst problemet: man trevar sig
fram till sådana samtalsområden där det är naturligt för meddelaren att använda dialekt. I allmänhet för man väl raskt samtalet in på gamla tider.
Närmare kunskaper om språkväxlingens mekanik skulle dock i all synnerhet
när det gäller yngre meddelare kunna vara till stor hjälp. Labov fick fram det
vardagliga språket genom att fråga sina meddelare om de någon gång varit i
livsfara. Antagligen skulle det löna sig att leta fram några sådana starkt
engagerande frågor — som samtidigt måste vara någorlunda väl anpassade till
intervjusituationen.
Vad som är praktiska problem för dialektologen är tydligen ofta teoretiska
problem för språksociologen. I inte ringa utsträckning går dialektologi och språksociologi om lott. Trots sin knapphet kan således Thelanders bok säkert bidra
till att skapa större medvetenhet om metoder och undersökningsområden som
också berör dialektologin.
Gun Widmark

Resume
Le livre dont rend compte le professeur Gun Widmark, Uppsala, est une introduction aux nouvelles tendances de la linguistique appelhe sociolinguistique et
eonnue, entre autre, par les travaux sur le langage de W. Labov å New York
City. L'auteur donne une orientation sur la thdorie sociolinguistique et fait
une enquiSte syst6matique sur ses differentes conceptions et termes varihs.
Mme Widmark trouve quo le propre modåle de description de la locution et
de ses riches variations par l'auteur est sp<Scialement int6ressant. Elle souligne
l'importance d'une collaboration entre dialectologie et sociolinguistique. Ces
sciences ont beaucoup de points communs et beaucoup å apprendre l'une de
l'autre. Elles possixlent une sphere commune d'int<Sråt lä ah se rejoignent langue
officielle et dialecte. Autre est la question de savoir comment obtenir dans les
enregistrements une 6locution naturelle du langage quotidien de la part du
parleur. Le sociolinguiste peut ici tirer grand profit de riches exp6riences pratiques du dialectologue pour sa thoSorie.
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Simon Nerström, Det gamla glasbruket på Liljedahl. Utg. av Liljedahls hembygdsförening. Karlstad 1973. 331 s., al.
Denna skildring av Liljedahls glasbruk i Eds socken i Värmland har på hembygdsföreningens vägnar i allt väsentligt redigerats av redaktör Manne Ståhl.
Bortsett från inledningen, en översikt av glasbrukets historia och ett tillägg
om dagens Liljedahl, tillhopa 42 sidor, består den av en utgåva av Simon
Överströms uppteckningar om glasbruket, dess folk och verksamheten där, i
Dialekt- och folkrninnesarkivet i Uppsala. Överström, som var lärare i Storfors, började i samråd med undertecknad att nedskriva sina uppgifter om
bruket åren 1949-51. Först åren 1955-56 fullbordade han manuskriptet till
sin skildring efter besök på Liljedahl för insamling av äldre fotografier och
antecknande av kompletteringar till sina egna minnen. I fullständigt skick
kom hans material att omfatta ej mindre än. 507 blad i kvarto, 52 foton och
teckningar samt en översiktskarta av hela bruksanläggningen.
Glasbruket som flyttades från Mässvik i Bro socken till Liljedahl år 1781
hade sin storhetstid drygt ett sekel senare som ett av landets ledande buteljglasbruk. I sin redogörelse för det historiska bakgrundsmaterialet utnyttjar
Överström i stor utsträckning redovisade tryckta källor. I övrigt bygger han
huvudsakligen på egna minnen från sin tid som hyttpojke vid bruket, där hans
far var glasblåsare, och ger i en saklig och ledig framställning en skildring av
arbetet och tillvaron i en äldre bruksmiljö, som i noggrannhet och insikt söker
sin like. Hans redogörelse för glashyttan som medelpunkt i samhällets tillvaro,
de olika arbetarnas speciella uppgifter, detaljerna i arbetsmomenten, livet och
levnadsförhållandena i bruksstugorna och den sociala miljön bär prägel av
självsyn och skarp iakttagelse. I stora stycken skildrar han en helt försvunnen
samhällsform och lämnar därmed även stoff för studier ur många aspekter.
Tack vare den klara belysningen av strukturen under ett viktigt skede i brukets
existens kan man i många företeelser följa kulturförändringarnas förlopp eller
fixera bakgrunden till kommande processer i utvecklingen. Den initierade och
allsidiga skildringen, där knappast något förhållande av vikt vid bruket synes
vara försummat, ger en utmärkt inblick i ett brukssamhälle, som i mångt och
mycket utgör en övergångsform bland många mellan ett äldre, statiskt jordbrukssamhälle och våra moderna, starkt mobila samhällsformer.
Överström för fram sin redogörelse förbi det bittra slutet år 1917, då glasblåsarna för sista gången ställde undan sina redskap och det oåterkalleligen
för alltid var slutblåst. Bruket lades ner, hyttor och ugnar revs, och förödelsen
gick snart också fram över arbetarnas bostäder. Det var, för att citera Överströms egna ord, »inte endast ett bruk som upphörde att finnas till. Det var
ett yrke som av tekniken bragtes till att upphöra.»
Intrycken från en snabb genomläsning synes ge vid handen, att utgåvan av
Överströms uppteckningar förtjänar ett gott betyg. Den formella bearbetningen
har knappast gjort några påtagliga ingrepp i upptecknarens text; den har däremot avlägsnat ljudbeteckningarna på redskapsnamn, facktermer och dialektala ord och uttryck. Tryckfelen är få och föga störande. Ett missöde har emellertid drabbat arkivets namn, som fått benämningarna »Landsmålsarkivet»
och »Dialekt- och forn.minnesarkivet».
Richard Broberg
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Resume
La description par Simon Överström de la verrerie de Liljedahl dans la paroisse
de Ed, en Värmland, est la publication des recherches å l'Institut de dialectologie et de folklore d'Uppsala sur la verrerie, son personnel et l'activitfå de
celui-ci. överström a, pour le compte de l'Institut, accompli ce travail pendant
les ann6es 1949-51 et 1955-56. La verrerie qui s'iftait (Stablie å Ed en 1781,
(Stait devenue un säde plus tard une des principales fabriques de bouteilles
du pays. överström se base essentiellement sur ses propres souvenirs de la
verrerie °ii son 'Are (Stait souffleur de verre. Sa description du travail, des
conditions de vie et du milieu social dans une usine n'existant plus depuis
1917, temoigne d'un vif don d'observation et peut are difficilement Egal& du
point de vue de l'exactitude et de la comp(Stence.

Arvid Ernvik, Att resa i Värmland. 1. Vägarna under 1000 år. 496 s., ill.;
2. Gästgiveri och skjutshåll under 500 år. 400 8., ill. Trelleborg 1974. Generalstabens litografiska anstalts förlag.
Vägarnas historia hör intimt samman med och speglar bygdens utveckling.
Vägen är en produkt av bygdens framväxt men utgör samtidigt en förutsättning för dess erövring av ny mark och dess fortsatta utveckling och möjligheter till samfärdsel och kontakt med andra bygder. Vägnätet, så som det
framträder på kartor från olika tidsavsnitt, är ej blott en spegling av de topografiska förutsättningarna. Det avslöjar framför allt bebyggelserörelsernas inriktning och orienteringen mot omvärlden för materiellt och andligt kulturutbyte.
För ett landskap som Värmland, beläget som en brygga mellan väst och
öst på den skandinaviska halvön, med en särpräglad natur som ett skogsområde med bebyggelserna koncentrerade till floddalar och sjöstråk, är insikt
i vägväsendets utveckling ytterst viktig för förståelsen av landskapets historia
och folkliga kultur. Bristen på litteratur för ett studium härav har emellertid
länge varit besvärande. De framställningar som kommit till synes i sockenbeskrivningar och annan hembygdslitteratur har begränsat sig till hembygdens
vägar, vanligen med bristande kringsyn och ofta utan stöd av arkivalier.
Georg Samuelsons 36 sidor långa artikel om kommunikationsväsendet i Värmland (i En bok om Värmland, del 3, 1921) är den enda översikt av hela landskapets vägväsen som stått till buds. Dess egentliga värde hänför sig för övrigt
företrädesvis till redogörelsen för kommunikationerna under slutet av 1800talet och början av vårt århundrade. För äldre skeden har Fernows Beskrifning öfwer Wärmeland (1773-79) fått utgöra den allmänt anlitade källskriften.
Arvid Emviks mäktiga historik med dess imponerande mängd av noggrant
redovisat källmaterial kommer därför utan tvekan att fylla ett länge känt
behov som uppslagsbok och handledning vid studier av landskapets vägväsen.
I den första delen ger Ernvik inledningsvis en utförlig och instruktiv översikt av källorna för värmländsk vägforskning. Som bakgrund till sin redogörelse för det värmländska vägväsendet behandlar han också i stora drag dess
förutsättningar, dvs, landskapets bebyggelsehistoria och utveckling alltifrån
förhistorisk tid. Anknytningen till de historiska och kulturhistoriska aspekterna
utmärker också hans framställning i fortsättningen. Gång efter annan återkommer han i sin skildring till verksamma faktorer av dylik art eller meddelar
värdefulla upplysningar och notiser ur bygdernas liv och odlingshistoria.
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Huvuddelen av vägboken utgöres av tre större avsnitt. I det första av dessa
presenterar han ur vägväsendets rätts- och förvaltningshistoria allmänna bestämmelser om väghållningen alltifrån de medeltida landskapslagarna till automobilförordningarna i början av 1900-talet. De följande avsnitten ägnar han
dels åt en redogörelse för Värmlands vägväsen i historisk och geografisk be lysning fram till genombrottet vid 1600-talets mitt i och med tillkomsten av
de första riktiga körvägarna, dels åt en skildring av det värmländska vägnätets
utveckling härad för härad. Detta sistnämnda avsnitt, som omfattar 280 av
bokens 496 sidor, inrymmer ett mycket omfattande och väl verifierat arkivmaterial av största värde för den värmländska lokalhistorien. Skildringen föres
här fram till år 1935, då de sista gästgiverierna och skjutshållplatserna drogs
in, en åtgärd som Ernvik låter sätta punkt för sitt verks bägge delar.
Av mera allmänt intresse torde man få räkna Ernviks diskussion av de
äldsta historiskt antydda vägarna och pilgrimernas genomfartsleder under
medeltiden. Vissa vägsträckningar har i varje fall sedan länge beståtts en vetenskaplig debatt mera trägen än framgångsrik och betydligt vidlyftigare än det
snäva underlaget givit fog för. I all synnerhat gäller detta beträffande den s. k.
Edskogsleden över gränsskogen mellan Glavsfjordsbygden och östnorge, som
jämte en del sidovägar även utgjort en viktig färdväg för pilgrimer till Olof
den heliges grav i Nidaros. Ernvik räknar med tvenne huvudleder över skogen,
en sommar- och en vinterväg. Sträckningen av dessa söker han spåra med tillhjälp av färdbeskrivningar från tidiga isländska och norska resenärers överfarter. Uppgifterna i dessa källor sammanställer han med terrängförhållanden
och ortnamnens vittnesbörd. Huvudstråket för vintervägen utstakar Ernvik
på så sätt frän Vinger över Eidskog och Midskog i Norge till Morast och Ås i
Eda och vidare söderut efter Bysjön—Nysockensjön eller Hugn—Ränken fram
till Sulvik vid Glavsfj ordens nordände. Det var den väg Egil Skallagrimsson
valde på sin skatteindrivningsfärd till Värmland vid mitten av 900-talet; denna
väg förde också Håkon Hå,konsson sina män på det krigståg till Värmland som
han företog vintern 1225. Sommarvägen anser Ernvik att den isländske skalden
Sigvat Tordsson färdades på den diplomatiska resa till Svithiod år 1018, som
han skildrar i sina Austrfararvisur. Denna led tog av från vintervägen vid Midskog och fortsatte till Högsäter vid riksgränsen i Skillingmark. Därifrån gick
den vidare genom denna socken till Saxebyn i Järnskog, där den vek av österut över skogen förbi Edskogsviken i Älgsjön till trakten av Fröbol vid Glavsfjorden. Samma väg anser Ernvik, att konung Olov Haraldsson tio år senare
av allt att döma färdats över Edskogen på sin flykt från Norge till sveakonungen.
Uppdelningen av Edskogsleden i sommar- och vintervägar har fog för sig.
Vid passage över skogs- och ödemarker har man ända till sen tid under vintern
valt tämligen raka och lättframkomliga vägar över sjöstråkens isar och frusna
kärr- och myrmarker, medan sommarens slingriga vägar uppsökt fasta hedoch skogsterränger. Den antagna vintervägen över Edskogen uppfyller väl
nämnda fordringar, den stöds även av ortnamnen (Magnora rast, Morast osv.)
och dess sträckning är än i dag huvudled till Norge. Beskrivningen av sommarvägen är icke lika starkt men dock övertygande underbyggd. Av vikt är härvid vägens senare funktion som pilgrimsväg liksom de egenartade och starkt
koncentrerade ortstraditionerna kring ett medeltida kapell vid Eskoleia på
vägen mellan Saxebyn och Älgsjön, vilka Ernvik utförligt redogjort för i andra
sammanhang (Olof den helige och Eskoleia, 1955, och Folkminnen från Glaskogen, I, 1966) och som man icke kan underlåta att ta hänsyn till. En arkeo-
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logisk undersökning av tomtplatsen vid Eskoleia vore för övrigt med hänsyn
till folktraditionen och gjorda fynd av värde för den vetenskapliga diskussionen
av problemen kring Edskogsleden och pilgrimsvägarna.
Till de äldsta värmländska vägarna hör Edskogsledens fortsättning söderut utefter Glavsfj ordens västra strand ned till Gillberga. Färdmän som ämnade
sig till Västergötland fortsatte härifrån söderut till Värmlandsnäs och båtledes
över Vänern till Lurö och närmaste västgötastränder. Om målet för resan var
landskapets centralbygder, tog man av åt öster över skogen till Grums, Nor
och Tingvalla. För resande vidare österut mötte här den gamla Redvägen, som
utefter Vänern ledde till Varnum och Visnum. Där fortsattes den av Letstigen,
som var förbindelseled över till Närke och utgjorde den sydligaste delsträckan
av den långa samfärdsleden från Norge till Mälarprovinserna och det gamla
Sveariket.
Det var denna färdled österut som Sigvat skald enligt Ernviks framställning
utnyttjade efter övergången av Edskogen. I motsats till de flesta uttolkarna i
den livliga diskussionen om Sigvats resa, vilka menar, att han tog vägen över
Vänern för att besöka Ragnvald jarl i Skara, anser Ernvik som säkert, att
han fortsatte till lands till Svithiod. Den hagtorrismo som omnämnes i en strof
och av en forskare förlagts till västgötastranden av Vänern var enligt Ernvik
Törnmon invid byarna Norra och Södra Törne i Nor och Segerstads socknar.
Där lär förr ha växt nyponros i stora mängder och denna växt liksom kornell
har förr även benämnts hagtorn, ibland enbart torn eller törne. Även om man
ingenting kan veta om växtnamn och förekomst på denna lokal på tusentalet
och ortnamnet Törnmon kan vara relativt ungt såsom benämning på en mo
tillhörande byarna Törne — ett ortnamn som anses vara ett vin-namn — så
kan denna hypotes vara lika god som någon annan mera vidlyftig. Detta så
mycket mera som Ragnvald jarl troligen inte vistades i Västergötland utan i
Uppsverige. Det enda man med säkerhet vet om resans mål är för övrigt Sigvats egna ord, att han sändes österut på en lång resa till Svithiod — och den
enda väg som ledde till Uppland från Värmland var Redvägen och Letstigen.
Vid sidan av traditioner, helgonbilder i kyrkorna m. m. utgör, som ovan
antytts, ortnamnstyperna viktiga hjälpmedel för klarläggandet av vägarnas
sträckning. I dessa sammanhang påtalar Ernvik riskerna för den som icke är
fackman att behandla ortnamn, i synnerhet då äldre skriftliga belägg saknas.
Han finner sig emellertid nödsakad att framlägga sitt material till skärskådande
för att ortnamnsbeståndet utefter dessa vägar någonsin skall bli föremål för
sakkunnig undersökning. Ävenledes framhåller han nödvändigheten av att tillgripa hypoteser och refererar ett uttalande av Eli F. Heckseher, att hypoteserna har stort värde, även om de är felaktiga, emedan de påvisar luckor i
vårt vetande och i lyckliga fall bereder väg för riktiga eller sannolikt riktiga
lösningar.
Naturligtvis kan detta i mångt och mycket vara riktigt, men det får inte
som princip drivas alltför långt. Ernvik är också ganska försiktig i sina bedömningar. Detta hindrar dock inte, att anmärkningar ibland kan föranledas, något
som icke är förvånansvärt, när det gäller ett så rikt material. För lokaliseringen
av vintervägen över Edskogen anför han sålunda ett ortnamn Allergot, numera
benämning på en kulle men enligt Ernvik ursprungligen avseende ett vägnamn
med betydelsen 'allas väg, vägen som alla färdas' En närmare granskning av
namnet ger anledning att betvivla riktigheten av denna tolkning. Även om
man till nöds skulle kunna ge det denna innebörd i enlighet med värmländska
språkförhållanden, medger de på norskt område uppträdande namnen knappast
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en sådan tolkning, varken ifråga om form eller uttal. Med Rygh (Norske Gaardnavne 1, 99; 2, 194 o. 322; Inledn 39 f.) torde man därför böra hänföra det till
en grupp av yngre, nedsättande namn med betydelsen 'aldrig gott' el. dyl.
åsyftande mark av sämre värde (jfr även det norska ortnamnet Allerno med
betydelsen 'aldrig något'. Rygh 1, 373). I Ernviks framställning är det f. ö.
överflödigt som vägkriterium och synes dessutom ha råkat bli hänfört till
vintervägen i stället för till sommarvägen. Ifrågavarande kulle är belägen invid älven mellan sjöarna Björklången och Vadjungen i Skillingmark och anföres också av Ernvik som samhörande med sommarvägen i hans bok Olof
den helige och Eskoleia.
Mycket stort intresse ägnar Ernvik pilgrimsvägarna och för dem utmärkande
ortnamnstyper, såsom namn på Pilgrim-, Munk-, Kors- och Rast- m. fl. En
karta på sid. 129 ger en åskådlig bild av deras koncentration till just de två
pilgrimsvägarna genom Värmland, Näset-Edskogsleden och färdvägen norrut
genom Klarälvdalen. Kors- och Rast-namnen dominerar efter den förstnämnda
och dess sidovägar, Munk-namnen utefter Klarälvens dalgång. Kors-namnen
kräver självfallet noggrant avskiljande av de många ortnamn, som icke har
med pilgrimsvägarnas ortnamnsbestånd att skaffa, en svårighet som Ernvik
också har uppmärksammat. Dock vill jag sätta ett frågetecken för namnet
Krusmon i N. Ny socken. Dess av Ernvik antagna motsvarighet till Korsmon
synes mig osäker med tanke på de Krus-namn i norra Värmland (t. ex. Krusberg, Krustorp, Krusen, Krusfallet m. fl.), som icke kan ha något samband
med pilgrimsvägar. Rast-namnen utsäger givetvis ingenting om de vägfarande,
de endast utpekar en färdled och medger ibland beräkning av dess längd. En
rast var benämning på en vägsträcka så lång som man kunde gå utan att
behöva vila och varierade givetvis efter terrängens beskaffenhet. I skogsområdet mot Norge synes dess längd ha varit en dryg halvmil, och den motsvarade
sålunda den gamla skogsmilen. Den skog som den tolv raster långa Edskogsleden genomkorsade kallades därför även Tolvmilaskogen, en benämning för
vilken Ernvik anger 1690 som tidigaste beläggsår. För en nordligare del av
gränsskogen finns emellertid tidigare belägg. I Tönnes Langmans nedsättningsbrev av den 20/5 1653 för den förste finske nybyggaren vid Medskogen i Södra
Finnskoga meddelas sålunda, att denne begynt upptaga "Ett Torpeställe mett
på Tolffmijleskogen Miskogh be:dt, hwilket Torpeställe ligger Sex mijhl ifrån
alla byar».
Munk-namnens innebörd är ganska klar och vållar inga allvarliga gensagor.
I sin redogörelse för denna namngrupp får Ernvik även tillfälle att lämna
viktiga upplysningar om klostrens beröring med Värmland. Ej mindre än elva
säkert belagda kloster ägde sålunda tillhopa 180 gårdar i häradena utefter
Vänern, däribland också ett flertal laxfisken. Samtidigt företar han en välbehövlig granskning av de många klostertraditionerna och påvisar, att de går
tillbaka på minnen om pilgrimshärbergen och att följaktligen inga kloster funnits i Värmland, en upplysning nyttig och beaktansvärd för författare av hembygdsböcker.
De äldsta vägarna genom landskapet var stigar och ridvägar. Först omkring
mitten av 1600-talet började en förändring till det bättre. Hur bedrövliga
vägarna var framemot denna tid och vilka strapatser den resande fick utstå
lämnas i rikt mått upplysningar om i de omdömen som Petrus Magni Gyllenius i sin bekanta dagbok (1622-1667) antecknar från sina oavlåtliga färder
genom landskapet till fots, båtledes eller på hästryggen. Försök att förbättra
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vägarna hade visserligen gjorts tidigare, främst av Karl IX, men planerna
hade ofta strandat på grund av allmogens fattigdom och ovillighet. Till de förhållanden som påskyndade förbättrandet av vägarna räknar Ernvik, säkerligen
med rätta, de många och långa krigstiderna under 1600-talet. Därtill kom
näringslivets utveckling, framför allt den allt livligare bruksrörelsen, med krav
på vägarnas utbyggnad för transporter och övrig samfärdsel. Ytterligare en
viktig omständighet påverkade kraftigt förbättrandet av vägarna och i särskilt hög grad tillkomsten av skapliga körvägar, nämligen gästgiverierna och
skjutshållen, vars utveckling skjuter fart under 1600-talet. Körvägar och gästgiverier utvecklas i mycket jämsides med varandra.
Den andra delen som handlar om gästgiverierna och skjutshållningen är i
verklig mening ett pionjärarbete utan motsvarighet för någon svensk landsända. Dess disposition är likartad med den första delens. Den inleds med en
historisk översikt av skjutsväsendets äldre historia. Utförligt skildras Vasakungarnas försök att organisera skjutsning och gästning utefter vägarna och
åtgärder för att förhindra våldgästningen och lindra tunga och besvär i övrigt
för allmoge och prästerskap. I ett avsnitt redogöres för Värmlands äldsta gästgiverier och krogar, varefter följer en framställning av skjuts- och gästgiverihållningen från 1734 års gästgiverionlning fram till avvecklandet 1935. Efter
ett par kapitel om kronoskjutsen och metoderna för dess fördelning lämnas i
bokens huvudavsnitt på omkring 300 sidor en utförlig redogörelse häradsvis
för gästgiveri- och skjutsväsendets historia i Värmland, grundad på ett synnerligen omfattande primärmaterial och belyst med många värdefulla kulturhistoriska bidrag och notiser. För de läsare som söker en mindre detaljerad och mera
översiktlig framställning av ämnet ges till sist en sammanfattning på ett 20tal sidor, även den med en fördelning häradsvis.
Till vardera delen av detta stora verk finnes en noggrann notapparat och
utförliga innehålls- och litteraturförteckningar. Personregister saknas tyvärr,
likaså förteckning av bildmaterialet, som i stor utsträckning är nytt för detta
arbete. Kartorna, tillhopa 8 stycken, är åskådliga tillbehör till texten.
Ernviks »Att resa i Värmland» är resultatet av ett unikt och krävande forskningsarbete, tålmodigt fortsatt genom en lång följd av år. Det är ett verk som
fyller en besvärande lucka på ett viktigt område av Värmlands historia, men
som bör kunna intressera även andra än värmlänningar genom den kulturhistoriska inriktningen, anknytningen till rikshistoriska sammanhang och inte
minst genom de inblickar i vägväsendets roll i en bygds utveckling som förmedlas vid studiet av dess framväxt i en relativt ung landsända.
Richard Broberg

Resume
Aprås de nombreuses armees de recherches, M. Arvid Ernvik, docteur ås lettres,
a laisse un compte rendu detaille sur le developpement de la voirie, de l'hotellerie et des relais de poste du Värmland en deux volumes d'environ 900
pages. Son exposé se base sur une grande quantite de materiaux originaux.
Dans la premiåre partie, il donna un apercu instructif sur les sources relatives
å Petude de la voirie en Värmland ainsi que, dans les grandes lignes, l'histoire
de l'etablissement de cette province en partant de la periode prehistorique
pour decrire le developpement de la voirie. Dans une section importante il
presente des rågles generales dans l'histoire des lois sur la voirie et dans celle
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de son administration depuis les råglements provinciaux du moyen åge jusqu'å
nos jours. Les voies les plus anciennes, connues depuis l'an 900 et le debut
du moyen åge, passant å cöte de Glavsfjorden et traversant la forät qui forme
la frontiåre avec la Norväge (appelee Edskogsleden) sont expliquees en details
å l'aide de noms de lieux et de leur situation topografique. La route des
pelerinages s'etablit måme par la suite sur de terrain, suivant l'etroite vallee
du Klarälven vers le nord jusqu'å Nidaros, l'ancienne route de Redvägen vers
l'est par la plaine du Väner et sa prolongation Letstigen encore plus loin vers
l'est jusqu'en Närke et Svearike. Le developpement de la voirie, et de co fait
son importance comme facteur historique, commercial et local, est decrit de
fa9on detaillee canton par canton; å la fin, on trouve im resumé dispose de la
måme fa9on pour ceux qui desirent une v-ue d'ensemble sur le sujet.
Le deuxiåme volume de cet ouvrage suit la meme disposition quo le premier;
d'abord im aper9u historique suivi d'une description sur le developpement
dans la province, de l'hotellerie et des relais de poste par eantons et pour terminer, un resumé. La description debute par la premiåre initiative d'organisation des relais de poste et hotelleries, dåe å Eric XIV et Johan III dans la
derniåre partie du XVI' siåcle. La suite decrit le developpement du mouvement
de l'hotellerie au XVI' siecle en mäme temps quo celui des routes et leur
reglementation definitive par la formation d'une corporation propre depuis les
lois de 1734 sur l'hotellerie. L'expose va jusqu'å l'armee 1935, epoque oit les
derniåres hotelleries et relais de poste furent supprimes. Cette armee mot done
aussi le point final å l'ouvrage dans son entier, lequel comble une åerieuse
lacune dans im domaine important de l'histoire du Värmland majs qui, par
la richesse de son materiel et de ses rapports avec l'histoire culturelle, devrait
couvrir un champ d'interät bien plus vaste que l'histoire locale.

Per Nyquist Gravedt, Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Folden-området
1350--1450. III. Språkhistorisk oversikt. aslo-Bergen-Tromse 1974. 372. 8. (Universitetsforlaget). Skrifter frå Norsk Mållorearkiv ved Olav T. Beito. XXVIII.
Dr. philos. Per Nyquist Grotvedt, tidlegare lektor i den hogre skulen, har ein
vidfemnande produksjon, og han er ein av dei store målsoge-granskarane i
Noreg. Alt medan han var lwrar, var han forviten etter å studera målhistoriske
emne, og i 1939 kom «Lydverket i lovhåndskrifter fra Borgartingslag 1300-1350*
som er doktorarbeidet hans. Grotvedt er målhistorikar i rette tydingi av ordet,
og han har skrivi ei vyrdeleg rekkje vitskaplege utgreiclingar, serleg med emne
frå millomnorsk.
Den millomnorske tidbolken reknar ein grovt frå ikring 1350 til ikring 1525,
og det er serleg hundreåret 1350-1450 som Grotvedt gjer språkleg greide for
i boken° sine. Men han har og teki fore seg tidlegare og seinare bolkar i målsoga.
No har me fått ei ny bok av honom, «Skrift og tale i mellomnorske diplomer
fra Folden-området 1350-1450. III» med tillegget «Språkhistorisk oversikt»
under hovudtitelen, og med dette vert sluttsteinen lagd for eit langt og trottug
arbeid med å finna fram til kjernen i målvoksteren på den tid.
Som kjent er =gripet «millomn.orsk» nytta um den målformi som veks fram
av klassisk gamalnorsk i åni etter Svartedauden. Då er me inne i ein lang tidbolk då målet brigdar seg frå si gamle form til den noverande talemåten. Men
denne voksteren kan nok ikkje ha voni fullford alle stader på same tid, og i
Telemark t. d. kan det henda at utbygdemålet ikring Skien fekk si millom-
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norske form tidlegare enn målet i Fyresdal, Mo, Vinje og Rauland. Det kan
me få ein tanke urn når me jamforer med ljodverk og boygningar i desse fjellbygdemåli som soleis står =are gamalnorsken.
I band III som i I og II set Grotvedt seg som mål å syna tilhovet millom
tale og skrift i millomnorsk tid, og som tilfang nyttar han gamle brev frå 13501450 som er utferda på skinn eller papir med innhald av ymist slag. Det tridje
og siste bandet som no er utkomi, kan nyttast som eit framhald av Didrik
Arup Seip si gamalnorske målsoge, «Norsk språkhistorie til omkring 1370»
(1955), for eit mindre strok av landet, og boki har store domesamlingar med ein
rikdom på detaljar. Som I og II kan me og kalla band III for ej målhistorisk
finkjembing av eit avgrensa umkverve og ein avgrensa tidbolk, og det stroket
Grotvedt har sett seg ut til arbeidsmark, er Sud-Austlandet i Noreg. Dette
valdet femner um fylki Austfold, sudluten. av Heidmark (Solor og Odal), Akershus (Romerike og Follo), nedre Buskerud (Hurum, Royken, Lier og Sandsver),
heile Vestfold og Sudaust-Telemark (Sauherad, stroket ikring Skien og Bamblebygdene). Dessutan gjer Grotvedt greide for målet i Båhuslen-brevi frå same
tidbolken, og for heile Folda-stroket har han henta tilfang frå ikring 1200 brev
som han har arbeidt inn i desse tri utgreidingane. I 1969 kom fyrste boki med
same namnet som III: «Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Foldenområdet 1350-1450», då med tillegget «Nordre og Ostre Folden (med Båhuslen)» under hovudtitelen. I 1970 kom band II, likeeins med same namn og med
tillegget «Vestre og Indre Folden», og alle tri boken° er utgjevne i «Skrifter
frå Norsk Målforearkiv ved Olav T. Beito» (21, 22 og 28).
I 1951 kom «Norsk målsoga» av Gustav Indrebo (posthunat), og her står det
eit kapitel han kallar «Millomnorsk» s. 154-276. Til denne bolken hjå Indrebo
er band III saman med I og II no vorti eit stort og verdefullt tilskot der Grekvedt går i djupni i si gransking.
I «Skrift og tale» III fylgjer uppsetjingi av dometilfanget stort sett same
skjemaet som i kvar bolk i I og II, soleis: vokalar, konsonantar, substantiv,
adjektiv, pronomen, sterke og linne verb — for å nemna det i grove drag.
Fremst i bolkane står eit avsnitt um skriftmiljo, som og kjem fora vokal- og
konsonantverket i band III. Her gjer Grotvedt greide for kven som har eller
kan ha ferda ut dei gamle brevi med klårleggjing av dej krinsane der dej skrivekunnige fekk si upplwring, m. a. domskulen i Oslo. Dej ulike skriftmiljoi speglar
seg av i meir eller mindre tradisjonell målform i det millomnorske kjeldetilfanget frå 1350-1450 som han tek upp til dryfting. Men kyrkjeleg dateringsmåte i fleire brev kan syna at del utferda i geistlege krinsar. Den nye boki
har vidare eit kapitel som beint fram heiter «Skrift og tale», og so har ho ein
bolk um ordlaging. Annstad i III finn me eit stykke med namnet «Ordformer
fra andre grammatiske kategorier» med underbolkar unn talord, konjunksjonar
og preposisjonar, og siste avsnittet i tridje bandet gjev ej skildring av korleis
norsk skriftmål gjekk i upploysing i slutten av millomalderen.
I det fylgjande skal eg berre nemna sumt frå domesamlingane i dej tri bokene
Grotvedt har fullfort. I II t. d. gjer han greide for målet i lagmannsbrev frå
Skien-sysla og tok fore seg m. a. brevi etter lagmann Harald Håkonsson som
skreiv mindre tradisjonelt enn det prestane var vande med frå domskulen i
Oslo (s. 172). Etter honom har me eit skriftstykke frå 1402 der den gamle aendingi vart skrivi
soleis haldw, bann, heyriv, ridwre og bortkasttedh (II s.
176). No er me og so heldige at band 21 av Diplomatarium Norvegicum kom
ut for ikkje lenge sidan, og der finn me 2 brev frå 1408 um garden Austad i
Sleimdal. (D. e. Siljan 1 grensa mot Vestfold.) Her syner det seg at lagmann
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Harald Håkonsson likeeins var med då desse brevi vart skrivne. Målet i dej hover
godt med det Grotvedt dreg fram i «Skrift og tale» II s. 176, og me lagg merke
til same w-endingi for gamal -a i skriftstykki frå 1408, t. d. Reidh,mr, Gunnwr,
htennwr (hennar) og vndwn. Det ser soleis ut som brevi frå 1402 og 1408 har
same upphavsmannen.
Eit anna drag som kjem fram i dometilfanget hjå Grotvedt, er assimilasjon
av konsonantsambandet id >11, t. d. halda > halla, og denne tilburden synest
vera i framvokster i Foldastroket på den tid. Men sambandet nd ser ut til å
ha haldi seg samstundes i denne luten. av Austlandet, og i «Skrift og tale»
nemner Grotvedt tilhovet, t. d. i I s. 168, II s. 146 og III s. 92. Rett nok gjev
han upp sume denne med assimilasjonen nd >nn, men det er helst i tilfelle
der d-en stod i trykkveik etterstode i samansetjing eller i midstode i trikonsonantisme, soleis lxighlenninge < -lendingr (etterstode) og lannaam <lanulncim
(trikonsonantisme) etter II s. 84 og 185. Men elles synest det stort sett vera
nd i hovudstavingar, soleis land og lende på Sud-Austlandet i millomnorsk tid,
medan gamal id var assimilert til 11 (halla) samestad. I Ovre Telemark er dette
eldre yvergan.gstilhovet enno levande i målfori, og i so måte står talemålet her
framleies på det millomnorske steget. Me har t. d. Seljord der me hoyrer ludden
d i land, sand, blande, ende og vxnde, men kvell, balle, ell, kjelle og sjella med
assimilasjon av gamal id >11. I utbygdene ikring Skien er det assimilasjon i båe
have i målforet no, soleis lann, sann osb. og kvell osb. som elles i Folda-stroket
i våre dagar.
I det heile er bokene til Grotvedt naykje upplysande når det gjeld eldre måltilhove etter klassisk gamalnorsk tid. Tilfanget hans ber vitn.emål um at visse
talemålsdrag som me kjenner dei frå våre bygdemål, er i ferd med å veksa
fram på 1300-1400-talet. I den samanhengen er det nok enno meir som kurme
nemnast og kommenterast, men i denne artikkelen er det ikkje rom til det.
Ein kunna kanskje ha venta at forfattaren hadde lagt rtoko meir vikt på å
få med det som kan kallast det «normale» i millomnorsken, for det er no som
oftast registreringar av undantak frå ljod- og formreglane i det dometilfanget
han tok upp til dryfting. Men det hadde voni vol mykje å krevja av bokskrivaren, for dersom han hadde dregi endå meir tilfang inn i desse bokene, hadde
nok arbeidet vorti so langt at utgjevingi kom til å venta lenge på seg. Når ein
tek umsyn til det store umkvervet Grotvedt har valt som arbeidsmark, lyt ein
segja at han har funni fram til ei hoveleg avgrensing av emnet. Og det er so
sant eit ord som Goethe segjer: «In der Beschränkung zeigt sich erst der
Meister».
Um n.okon t. d. fann på å gjera greide for alle ord i brevi frå 1350-1450 og
«vega kvar form på gullvikt» etter originalane frå heile Folda-stroket med
Båhuslen, ja — då vil eg tru den granskaren skulle få arbeid! Men um ein
gjorde krav på ei 80 systematisk etterrokjing, laut det nok koma ei lang rekkie
utgreidingar frå ulike kantar av dette umkvervet frå fleire vitskapsfolk. Som
bokene til Grotvedt no er vortne, gjev dej eit fullnogjande bilwte av målvoksteren i millomnorsk tid på Sud-Austlandet i Noreg, og det hadde visseleg voni
til hinder for både klårleik og yversyn uxn han hadde loti draga inn so ovleg
mykje utyver det han alt har dryft i dette verket.
Grotvedt har voni inne på tanken um at det burde verta meir grunnarbeid
innan granskingi av norsk målsoge på den måten at landet vart uppdeilt i
fleire luter, og at kvar landslut fekk eit arbeidslag av granskarar som hadde
til uppgåve å gå gjenom gamle kjeldeskrifter frå sitt umkverve. Han segjer
elles at det skulle ha levt ein «norsk Skautrup» som kunne ha von''. leidar av
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slike tiltak. I Danmark har me den kjende målhistorikaren Peter Skautrup
som i åni 1944-68 har gjevi ut «Det danske sprogs historie», eit verk på 4 drjuge
boken Vidare kan nemnast det store granskararbeidet til Johannes BrondumNielsen, og i Sverike har me grunnleggjande verk av folk som Adolf Noreen,
Otto von Friesen, Knut Söderwall, Axel Kock og Bengt Hesselman. Når det
gjeld målhistorisk grunnarbeid i Noreg, er det uppgåvor nok i åni frametter
for gran.skarane, men ein lyt segja at sers mykje alt er gjort i det storverket
som Grotvedt sjolv har lagt ned.
Attum dei 3 bandi me no har framfore oss, ligg årelange studiar av brevi
frå 1350-1450, prenta i Diplomatarium Norvegicum. Og det har so visst ikkje
voni snargj ort å koma gjenom alt det kjeldetilfanget. Her har Grotvedt hatt
eit langt og tidkrevjande arbeid attåt si skulegjeming forutan å ha strmvet
med å skriva og setj a upp eit slikt ruvande verk. Men på den måten har det vaksi
fram barker av stort verde for norsk og nordisk målvitskap. I dei bolkane av
utgreidingane der han ikkje berre raknar upp målhistoriske dome, og der han
gjev storre utsyner og skildringar i ei lengere tekst, kan me sjå det personlege
draget som sermerkjer stilen hans. Det Grotvedt skriv, kjem liksom so godt
og stodig fram, og han legg for dagen ein stor givnad som kåseri., ikkje minst
i dei stuttare utgreidingane sine i blad og tidsskrift.
Forutan boki um lovhandskriftene frå Borgartingslag har Grotvedt skrivi
2 andre utgreidingar som byggjer på kjeldeskrifter frå Oslo. Den eine ber
namnet «Studier over målet i lagmannsbrev fra Oslo 1350-1450» (1948) og den
andre «Skriftspråktradisjon ved Hallvardskirken og Mariakirken i Oslo 13501450» (1954). Som ein skynar, er det skrifter frå stader innetnfor Folda-stroket
Grotvedt gjer greide for i dei sist nemnde bokene. I foreordet til tridje bandet
av «Skrift og tale» segjer han at granskingi hans er ford vidare heilt til reformasjonstidi i eit mindre arbeid som heiter «Språket i drapsbrevenes vitneprov
fra norsk senmiddelalder» (ANF 1970). Denne utgreidingi byggjer på brev frå
tidbolken 1419-1547, og her syner han korleis skriftmålet vert mein og meir
dansk, medan talemålet hjå ålmugen framleies har si rot i eit upphaveleg
norsk grurmlag.
I artikkelen «Den kulturelle og språklige bakgrunn for biskop Jens Nilssons
(og Oluf Borgessons) forfatterskap» (Maal og Minne 1971) går han so langt
fram som til 1593, og her segjer han (s. 53): «Etterat den mellomnorske språkperiode er undersokt på grurmlag av diplomer fra det sorostnorske område,
ligger det nr å ta språket hos de etterreformatoriske forfattere opp til nrmere undersoke1se». I denne utgreidingi har Grotvedt slegi inn på noko nytt,
og ein kan segja det liksom ber i seg eit bod um det når han skriv mot slutten
av «Skrift og tale» band III (s. 232): «Skildringen av de språklige brytninger i
reformasjonstiden vil sikkert ytterligere kunne vise hvorfor det var vanskelig
reise et nytt skriftspråk på norsk grunn». Han tek fore seg målet i dagboksuppskrifter frå visitasreisa til Fritzer som Jens Nilsson gjorde i 1593, og det
var biskopen sin famulus, Oluf Borgesson, som forde palmen. Frå Grotvedt si
hand er det gles komi andre mindre utgreielingar og artiklar som kurare vera
verdt å n.emna, men her er ikkje staden til å gå inn på dei.
Som vitskapsmann har bokskrivaren eit kjent namn både i Noreg og i utlandet, og dr. Ingeborg Hoff nemner arbeidet hans i utgreidingi «Norwegische
Mundartforschung» (i festskrift til Walther Mitzka 1968, s. 432). Dej tri bandi
som no er utkomne, er nettupp det arbeidet ho peikar på der. Og det kjem visseleg til å gjeva eit sannare Mixt° av gamalt Austlandsmål enn det som har voni
til denne tid. Me har og i minne at Folda-stroket ligg innåt Sverike, og dei
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resultat Grotvedt har nått fram til i si grartsking, vert og forvitnelege når ein
ser dej i eit storre nordisk relieff. Verket hans gjev eit stodare grunnlag til
samanlikning med svensk målsoge i samtidi. For oss verb dette ein spegel
der me kan sjå det store myn,steret, og då kan me lettare denna um målvoksteren i vårt eige land.
Johan Anthon Schulze

Resume
L'auteur du compte rendu, M. Schulze, Oslo, pense qua, par la publication du
volume III de son important ouvrage sur le developpement de la langue ecrite
et pari& dans les diplömes norvegiens de la periodos, 1350-1450, le docteur
Grotvedt a mene å bien une recherche importante en profondeur sur la linguistique su6do-norvegienne. Le premier volume a paru en 1969. L'auteur etudie
la periode capitale de 1350 å 1450, quand le vieux norvegien du nnoyen ägo
commenca son evolution vers la langue parlee actuelle dans differentes variantes geographiques. Il se cantonne dans les limites geographiques du sud-est
de la Norvöge qu'il appelle « Folden » et qui se trouvent å la frontikre de la
Sukele, englobant möme la province suedoise du Bohuslän.
M. Schulze trouve qua l'auteur a travaille en profondeur et a passö « au
peigne fin » tous les diplömes conserves de nos jours. L'auteur decrit bur
milieu d'origine les escoliers et leurs &oks et (Studie en details revolution
des voyelles et consonnes, les differents groupes de mots, etc. Il fait apparaitre
que certains traits de la langue parlee, en norvegien moderne et dans les dialectes
suedois voisins, se sont developpes aux XIV° et XV' siöcles. M. Schulze enumöre pour terminer nombre de travaux de Grotvedt qui traitent de sujets
rapproches. Le travail de Grotvedt nous donne une image plus exacte qu'auparavant de revolution linguistique dans eette region frontikre nordique. Il est
admirable qu'il ait pu mener de front, å la fois ses recherches et son travail
d'enseignant.

Karjalan kielen san,akirja (Karelsk ordbok). Lexica Societatis Fenno-Ugricae
XVI. Del II: K. 591 s. Huvudredaktör: Pertti Virtaranta. Helsinki 1974.
Första delen av den karelska ordboken, som utkom 1968 och omfattade bokstäverna A-J, anmäldes i Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1969. Orden
med begynnelsebokstaven K har visat sig vara så många att de har kunnat
fylla hela den andra delen, som nu har utkommit och visar att ordboksarbetet
fortskrider planenligt och framgångsrikt.
Bo Wickman

Resume
Le professeur Bo Wickman, Uppsala, fait porter å notre connaissance que le
volume II du grand dictionnaire de la langue carelienne vient d'ktre publie
sous la redaction du professeur P. Virtaranta, Helsinki, Finlande. Le compte
rendu detaillk du premier volume est paru dans l'annuaire de rannee 1969 de
cette revue aux pages 129-130. Les mots commencant par la lettre K sont si
nombreux qu'ils remplissent le volume II tout entier.
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Alf Torp, Gamalnorsk ordavleiding. Nyutgåva med rättelser och register ombesörjd av Gösta Holm. Scripta Minora Regis Societatis Humaniorum Litterarum
Lundensis. Studier utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
1973-1974: 2. Lund 1974..10,5 8.
Torps klassiska fornvästnordiska ordbildningslära, av 1909, har för nordisterna varit lika oumbärlig som sin svenska motsvarighet, inledningskapitlet i
första upplagan av Hellquists Svensk etymologisk ordbok 1922. Även Torps
framställning utgjorde inledning till ett lexikon, Gamalnorsk ordbok; Med åren
allt mer svåråtkomlig. Professor Holm har därför gjort alla sina medforskare
en betydande tjänst genom sin nyutgåva. Denna har dessutom gjorts vida mer
hanterlig än originalet genom ett ordregister upptagande ungefär hälften av
häftet, utarbetat av fil. kand. Lars Wollin. I texten har desslitom rättelser införts, både Torps egna och några nya.
Folke Hedblom.

Resume
Le precis classique d'Alf Torp sur la formation des mots dans le vieux norvegien du moyen åge fut imprime en 1909, en guise de preface å son dictionnaire
de cette langue « Gamalnorsk ordbok ». Co precis a ete reimprime separement
par le professeur de •Lund G. Holm. Celui-ci y a ajoute, en outre, im vocabulaire detaillee.
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Undersökning av
svenska dialekter och folkminnen
1972-73
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Årsberättelse för budgetåret 1972/73
Av Folke Hedblom

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. KnomNow 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 och Bo WICKMAN, Uppsala, samt arkivchefen, som är ordförande. Nämnden har sammanträtt den 18 juni.

I. Ekonomi och personal
Arkivets stat för budgetåret 1972/73 fastställdes av K. Maj:t i regleringsbrev
den 7 juni 1972 och genom beslut av styrelsen för DOVA. Till förvaltningskostnader (B. 21) anslogs 1 057 000 kr och till insamlingsverksamhet m. m.
(B. 22) 166 000 kr. Av medel till DOVA-styrelsens disposition erhölls ett bidrag av 15 000 kr till förvaltningskostnader och 4 000 kr till insamling m. m.
— Till biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens tryckmanuskript
har Kopparbergs läns landsting även detta år lämnat ett anslag av 10 000 kr.
Arkivets kassa- och bokföringsarbete har under året omlagts till databehandling av all medelsredovisning. Från den 1.7.1972 är arkivet anknutet till redovisningscentralen i Riksarkivet.
Personal:
Arkivehef

Professorn fil. dr FOLKP HEDBLOM är sedan den 1.7.1967 förordnad att vara
arkivchef, tidigare i Ag 30, sedan 1.1.1971 i Bg 6.
Ordinarie tjänsteman

Fröken A.-L.

BORG,

förordnad som arkivassistent, se nedan.
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C. Övriga tjänstemän
Förste arkivarier i lönegrad Ae 29: fil. dr RICHARD BROBERG, arkivchefens
ställföreträdare, föreståndare för språkliga avdelningen och expeditionen; docenten fil. dr STIG BJÖRKLUND, redaktör för Dalmålsordboken; fil. lic. ASA
NYMAN, föreståndare för folkmiimesavdelningen. — Tjänsten som föreståndare
för fonogramavdelningen är enligt K. Maj:ts beslut vakant så länge prof. Hedblom är förordnad som arkivehef.
Arkivarier i lönegrad Ae 25: fil. dr GusTEN WIDMARK och fil. lic. WOLTER
EHN (tjänstledig med C-avdrag 28.8-8.9 och 2.10-20.10).
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. kand. RuNE VÄSTERLUND.
Arkivarie och teknisk assistent i lönegrad Ae 22: ingenjör TORSTEN
ORDRUS.
Amanuens i lönegrad Ae 20: fil. mag. MARGARETA JOHANSSON (tjänstledig med C-avdrag 18.8-21.12).
Arkivassistenter i lönegrad Ae 15: fröken ANNA-LISA BORG och fröken
HELEN EBRELL.
Kansliskrivare i lönegrad Ae 13: fru INGA= DRUVASKALNS (tjänstledig
för barnsbörd till och med 28.10, tjänstledig med C-avdrag 29.10-8.12 och,
med halv tjänstgöring, 12.1-30.6).
Kontorist i lönegrad Ae 11: fröken EVA BERGSTRÖM. (T. f. Ae 13 1.7-8.12
och, med halv tjänstgöring, 12.1-30.6. T. f. Ag 10 tiden 1.7-30.11 fil. kand.
NILS ÖSTLUND.)
Expeditionsvakt i lönegrad Ae 11: fru CHRISTINA DAHLBERG (intill 1.2;
tjänstledig för barnsbörd 24.7-19.1); i lönegrad Ae 12: fil. kand. Nils Östlund
(från och med 1.2. T. f. tiden 1.12-31.1).
Extra medarbetare. Såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönad arkivarbetare
har herr JEAN KROUTHÅN tjänstgjort. Pensionerade förste arkivarierna docent
MANNE ERIKSSON, fil. dr HERBERT GUSTAVSON, fil. dr NILS TIBERG och fru
DAGMAR HoLmxvisT har fortsatt sitt medarbetarskap i arkivet, de tre förra
med i regel daglig tjänstgöring. (Fru Holmkvist avled den 27.6. Hon hade då
tjänstgjort vid arkivet i mer än 52 år.) Fil. dr G. HASSELBRINK har (huvudsakligen som frivillig medarbetare) hela året tjänstgjort vid Lapska avdelningen.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika
avdelningar.

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

lexikaliska ordsamlingar 8 bl. A4 och 4:o, 219 bl. 8:o, 42 153 bl. 16:o
(därav excerpter 14 350 bl. 16:o och efterledshänvisningar 13 701 bl. 16:0).
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkmirmesuppteckningar 2 585 bl. fol. och A4, 2 727 bl. 4:o, 74 bl. 8:o, 109 bl. 16:o, 8 bl. växl.
format samt 16 band och häften.
utskrifter av text från ljudband och grammofonskivor 1 094
bl. A4 och 1 356 bl. 4:o.
grammatiska anteckningar 800 bl. fol. och A4, 1 328 bl. 4:o, 539 bl.
8:0, 23 bl. 16:o, 37 band och häften samt 14 tabeller.
primäranteckningar 3 häften.
melodier 12 blad av växl. format.
teckningar och skisser 141 st. och 63 kartor.
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8. fotografier 547 st.
Därtill kommer vissa samlingar som vid årets utgång ännu inte hunnit accederas.
F onogr amarkiv et har under året tillförts 216 st. nyinspelade originalband
om tim. speltid och 44 st. band om 1 tim. speltid, vartill kommer 22 band
från Argentina och Brasilien med växlande speltid, För utskrivare samt utomstående institutioner och personer har 162 kopieband framställts. Därtill kommer arbetskopior som framställts för bruk inom institutionen.
Referensbiblioteket har under året ökat med 1 275 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. Ett tiotal band har nybundits eller reparerats jämte 35 band tillhörande handskriftssamlingarna.
Antalet antecknade besök av forskare ej tillhörande institutionens personal
har varit 4 084 (därav i Fonogramavdelningen 724).
Lån av handskrifter utanför institutionen har beviljats i 29 fall, varvid 465
nr utlånats. Inom institutionen har 2 759 lån av handskrifter beviljats. Till
forskare har i 35 fall utlämnats 2 117 blad kopior ur 1 271 accessionsnummer.

III. Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt

Expedition och kansli har föreståtts av BROBERG med VÄSTERLUND som
närmaste medarbetare beträffande expeditionella ärenden. I det administrativa
arbetet och dataredovisningen har Broberg biträtts av fröken BORG, som
huvudsakligen svarat för den närmaste förbindelsen Med redovisningscentralen
beträffande löner, in- och utbetalningar m. na. samt för handläggningen av
sjukvårds-,och andra personalärenden. — Den centrala accessions- och katalogföringen har åvilat fröken EBRELL. I vissa frågor, särskilt rörande de äldre
samlingarna, har hon samarbetat med fru HormirvisT. Under året har 282
enheter införts i accessionskatalogen. Ebrell har vidare uppordnat Lisa Flodströms efterlämnade samlingar av språkligt material från Falun och omgivande
bygd (acc. 15092). Fru DRUVASKALNS har från och med den 9/12 varit arkivchefens sekreterare och har svarat för utlåning av handskrifter samt för lager
och distribution av arkivets publikationer. Fröken BERGSTRÖM har deltagit i
sekreterararbetet och har vidare utfört skilda göromål inom expeditionen,
samlingar och bibliotek samt renskrivit ordboksmanuskript (se nedan under
Gotland). Fru DAHLBERG, som slutade sin tjänst som expeditionsvakt den 31.1,
hade dessförinnan på grund av tjänstledighet endast i ringa utsträckning kunnat taga del i göromålen inom expeditionen. ,Hon efterträddes i tjänsten från
och med 1.2 av ()STUD-HD, som utfört ordningsarbeten i samlingarna och arkivets
lager, biträtt med framtagning och återställande av lånade arkivalier och i övrigt svarat för allehanda göromål som expeditionsvakt. Förutvarande kontorsbiträdet fru CARIN HEDBLOM har tidvis utfört vissa administrativa m. fl. uppgifter.
Under året har 2 058 brev och 1 088 andra försändelser avsänts från expeditionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad.
Referensbiblioteket har föreståtts av VÄSTERLUND som svarat för inköp, byten, katalogisering, bindning m. m. I accessions- och katalogiseringsarbetet har han biträtts av ÖSTLUND. Under året har stora restantier, uppstått
genom förvärv av bl. a. omfattande särtryckssamlingar, som krävt mycken
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tid för katalogisering. En av DAHLBERG påbörjad särkatalogisering av uppsatser i tidskrifter och seriepublikationer har måst avbrytas, sedan hon slutat
sin tjänst vid arkivet.
Om sakregistret och de landskapsvis bedrivna ordregisterarbetena se
nedan under Folkminnesavdelningen och landskapsundersökningarna. Excer-,
peringen för det särskilda registret över växtnanm har under året fortsatts av
fil. mag. U. LÖFVENHAMN i samverkan med prof. S. FRIES, Umeå, såsom vetenskaplig rådgivare. Detta register har därigenom tillförts 1 211 blad 16:o.
De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har fortsatt
i huvudsak enligt tidigare riktlinjer.
Dalarna. BJÖRKLUND har varit ledare för Dalmålsundersökningen och
redaktör för Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. I maj utkom ordbokens
häfte 12 av trycket. Det utgör tredje häftet i ordbokens band 2 och omfattar
partiet gälma— hejd. Vid årets utgång förelåg häfte 13 i spaltkorrektur fram till
och med artikeln hemöver och beräknades kunna utkomma under hösten 1973.
I manuskript- och korrekturarbete har liksom tidigare doc. E. 0. BERGFORS
biträtt och därvid självständigt utarbetat ett stort antal artiklar. Ordboksartiklarnas huvudbetydelser har översatts till engelska av universitetslektor
TINA PIERCE-SAMULLSON, Stockholm. — Björklund har vidare handlett forskare och studerande i frågor rörande språk och folkliv i Dalarna, svarat för
korrespondens, granskning av uppteckningar, excerpering och registerföring.
Under året har man främst excerperat Björklunds egna kompletteringsuppteckningar från sommaren 1972, Anders Nygårds viktiga men ofta svårtydda
anteckningar huvudsakligen från Leksand, Mora och Venjan, gjorda på 1920och 1930-talen, samt fil. lic. Niss Hr. MATSSONS (död 27.2) tilläggsmanuskript
till ordbokens artiklar från Malung, Lima och Transtrand. Dessa delvis mycket
arbetskrävande excerperingar jämte hänvisningar till ordbokens huvudregister
har utförts av fru GUN BJÖRKLUND och fil. mag. RUT BosTRifim. Genom dessa
excerperingar har ordbokens register under året ökat med 7 000 blad 16:o. —
Herr A. SÖDERSTEN har utarbetat en beskrivning av kölslåtter i Älvdalen omkring sekelskiftet. — För ordregistret för socknarna i Dala-Bergslagen har
under överinseende av JOHANSSON fil. kand. LENA JoHANssoN excerperat 3-betygsuppsatser i nordiska språk, varigenom registret ökats med 1791 blad 16:o.
Dalsland. Redaktör T. HEIMER har fortsatt den sedan flera år pågående
utredigeringen av sina äldre uppteckningar från nordvästra Dalsland.
Gotland. Tryckningen av Ordbok över Laumålet på Gotland av Mathias
Klintberg och Herbert Gustavson har under året fortsatts. Dat första häftet
förelåg färdigtryckt i september, det andra i december och häfte 3 var vid årets
slut under tryckning, samtidigt som spaltkorrektur till det därpå följande hade
framförts till och med artikeln föttra. Korrekturarbetet har främst åvilat
GUSTAVSON, som biträtts av forskardocent I. OLssoN, Stockholm, ERIKSSON,
JOHANSSON (frän och med våren 1973) och HEDBLOM. Den sistnämnde har bl. a.
även svarat för förbindelserna med tryckeriet. Kontroll och slutlig justering
av manuskriptet har av Gustavson förts fram till och med artikeln slav, och
fröken BERGSTRÖM har fortsatt maskinskrivningen till verbet sätta. Liksom
tidigare har anslag till tryckningen beviljats av Humanistiska forskningsrådet.
Vissa bidrag har även lämnats av Gotlands kommun.
Gästrikland. Musikdirektör G. THYRESTAM i Gävle har under året fortsatt utredigeringen av sin ordsamling från Hedesunda sn. Hans arbete har letts
av HEDBLOM med biträde av WIDMARK och JOHANSSON vid granskningsarbetet. Ordsamlingen uppgick vid årets slut till ca 3 400 blad 16:o.
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Hälsingland. JOHANSSON, VÄSTERLUND och EHN har granskat inkomna
uppteckningar företrädesvis från Bergsjö och Järvsjö snr. WIDMARK har utskrivit efterledshänvisningar till äldre ordsamlingar.
Jämtland. JOHANSSON har fullföljt uppordningen och katalogiseringen av
prof. H. Geijers efterlämnade anteckningar. Doc. S. SÖDERSTRÖM har excerperat språkligt material från Hällesjö sn. Inkomna språkliga och folkloristiska
uppteckningar har granskats av VÄSTERLUND och NYMAN.
Lappland. Fru SIGNHILD JOHANSSON har under VÄSTERLUNDS ledning
fortsatt sin utskrivning av fonogram från Dorotea och Vilhelmina med ett
resultat av 686 s. 4:o i handskrift. Västerlund har även granskat inkomna uppteckningar samt gjort en utskrift jämte översättning och kommentar till en
inspelning från Vilhelmina. Fil. stud. S. JoNssoN har skrivit ut och kommenterat en inspelning från Fatmomakke kap. Fil. kand. EVA PULE0 har under
ledning av JOHANSSON excerperat prof. K.-H. Dahlstedts primäranteckningsböcker från södra Lappland, varigenom ordregistret för detta landskap ökats
med 3 089 blad 16:o. WIDMARK har utskrivit efterledshänvisningar till äldre
ordsamlingar.
Norrbotten. Författarinnan ANNA RÖNNQVIST har fortsatt sin utskrivning
av fonogram från Nederkalix sn. Doc. S. SÖDERSTRÖM har granskat språkligt
material från Norrfjärden. Inkomna uppteckningar har granskats av JOHANSSON och VÄSTERLUND.
Småland. Fil. kand. C.-G. THORNSTRÖM har på grundval av egna undersökningar utarbetat en socialantropologisk uppsats från Misterhults sn om utvecklingen från naturahushåll till avsalufiske i glesbygden Strupö. WIDMARK
har granskat språkliga och BROBERG vissa folkloristiska uppteckningar från
Misterhult.
Södermanland. Medarbetarna vid FUMS (Forskningskomm. i Uppsala för
modern svenska) ANNA ANTESSON, INGER LINDELL, EVA LINDEROTH och DAGMAR NORDBERG har utskrivit fonogram från Eskilstuna, som tillförts arkivets
samlingar.
Uppland. ERIKSSON har liksom tidigare fortsatt sin utredigering av egna
och sin broders äldre ordsamlingar från Östervåla sn. Han har även under
detta år handlett ortsmeddelaren SARAH OHLSSONS uppteckningsarbete i Nora
sn och fortgående granskat och färdigställt hennes stora ordsamling från socknen. MIN har haft hand om insamlingsarbetet i övrigt genom ortsmeddelare
och granskat av dem inlämnade uppteckningar. Fil. kand. BIRGITTA OLSSON
har under JOHANSSONS ledning excerperat frågelistsvar för det uppländska
ordregistret samt påbörjat komplettering med efterledshänvisningar av f. folkskollärare J. Westins ordsamling från Möja.
Värmland. Kand. J. JACOBSSON, som avled den 13.8, hade vid sitt frånfälle i det närmaste fullföljt sin kontroll av de värmländska ordsamlingarna
och registreringen av uppslagsorden. Hans arbete har under BROBERGS ledning
fortsatts och i stort sett slutförts av fil. kand. EVA OHLSSON, som därefter
excerperat texter och frågelistsvar för det värmländska ordregistret. Detta
har härigenom under året ökats med 3 075 bl. 16:0. För en uppsats i svenska
har hon även transkriberat och kommenterat en inspelad dialekttext från
Visnums sn. Fil. mag. U. LÖFVENHAMN har för växtnamnsregistret excerperat
värmländska växtnamn (1 211 blad 16:0). Broberg har under året utvecklat
det tidigare påbörjade samarbetet med universitetsfilialen i Karlstad. Härigenom har arkivet fått del av ett flertal språkliga undersökningar som gjorts
i samband med undervisningen i svenska, bl. a. en uppsats av fru LISA MAT-
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THIASSON om verben i Dalbymålet och en undersökning av fil. stud. C. HAGLUND rörande vissa morfologiska varianter i Sunnedialekten. Från en under Brobergs överinseende arbetande studiecirkel har herr G. PERSSON inlämnat samlingar
av dialektord och uppteckningar rörande syntaxen i folkmålet på Hammarön.
Västerbotten. En dialekttext från Degerfors sn har utskrivits och kommenterats av fil. mag. GunsuN BORGLUND för en uppsats i ämnet Svenska.
Västergötland. Folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, har såsom frivillig
medarbetare fortsatt sin utskrivning och kommentering av fonogram, som inspelats under hans medverkan (192 s. A4 maskinskr.). Utskrifterna har kontrollerats av HEDBLOM. Fil. stud. Å. LJUNGSTRÖM har delvis på grundval av
egna uppteckningar utarbetat en uppsats om språket i Mariestad.
Västmanland. F. folkskollärare R. SVEDSKOG, Fellingsbro, har fortsatt sin
utskrivning av fonogram (564 blad A4 i maskinskrift) från 9 socknar i landskapet. Inkomna uppteckningar har granskats av WIDMARK.
Ångermanland. Ur Prof. H. Geijers samlingar har doc. S. SÖDERSTRÖM
för ordregistret excerperat dialektord från Graninge, Stigsjö, Säbrå och Viksjö, och fil. kand. YVONNE HAGSTRÖM-LINDE har excerperat fil. dr T. Buehts
primäranteckningsböcker. Ordregistret har därvid ökats med 2 486 blad 16:0.
Yvonne Hagström-Lindh har vidare på grundval av inspelningar i arkivet utarbetat en 3-betygsuppsats i Svenska »De låga vokalerna i Tåsjödialekten».
Doc. C. ÅNEMAN har påbörjat revision av uppslagsorden i E. J. Dahlbergs
ordsamling från Högsjö. Inkomna uppteckningar har granskats av JOHANSSON
och VÄSTERLUND.
Östergötland. F. läroverksadjunkt P. AGGEMARK har under året utskrivit
fonogram från 13 socknar i landskapet (543 s. 4:o i handskrift).
Estland och Gammalsvenskby. TIBERG har såsom undersökningsledare
utfört fortlöpande kontroller och kompletteringar och även excerperat egna
anteckningar till den estlandssvenska ordboken. Förutom granskning av medarbetares och estlandssvenska meddelares arbeten har han själv även gjort
uppteckningar från samtliga orter inom undersökningsområdet. Fil. kand.
ANNE-MARIE CRONSTRöM har fortsatt sin excerpering för kortordboken in 8:o,
för ord- och sakregistren samt för de smärre registren över ortnamn, djur- och
växtnamn m. m. Fru INGRID TIBERG har excerperat till ordregistret och registrerat rubriker och ämnen i uppteckningsmaterialet. Ordboken har under
året tillförts ca 2 200 nya kort in 8:o, och genom excerperingsarbetena har
beläggstätheten väsentligt ökats på kortordbokens drygt 70 000 oktavkort.
Fil. stud. INGRID MICKELIN har på grundval av arkivets inspelningar utarbetat
en uppsats »Sång och musik i Estlands svenskbygder» och fil. stud. GUDRUN
UTAS har skrivit en 3-betygsuppsats över två texter på gammalsvenskbymål.
Svensk. Amerika. HEDBLOM har fortsatt sin bearbetning av inspelningar
på hälsingemål. Han har vidare för publicering granskat ett större manuskript
om amerikasvenskans grammatik av prof. N. HASSELMO, Minneapolis,
Fil. kand. EVA LOKANDER, Örebro, har såsom 10-poängsuppsats transkriberat
och kommenterat en inspelning från Nebraska.
Sydamerika. De bandinspelningar som under året gjorts i Argentina och
Brasilien (se nedan under Resor) har kontrollyssnats och katalogiserats av
HEDBLOM.
Folkminnesavdeln.ingen har föreståtts av NYMAN med DIN som närmaste medhjälpare. Vid realkatalogen har fil. kand. ANNA-KARIN NYSTRÖM
från och med den 28.8 och fil. kand. Nus MAasus ERIXSSON från och med
den 24.4 varit anställda mot timarvode.
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Verksamheten vid avdelningen har i likhet med föregående år huvudsakligen
gällt insamlingsarbetets fortsättning, främst genom instruktion av upptecknare,
korrespondens med ortsmeddelare samt granskning av inkommet material.
Uppteckningar har influtit från ett 50-tal personer, bland vilka 15 utgjort
en fast stab av aktiva ortsmeddelare. Liksom under de närmast föregående
åren har allt större vikt måst läggas vid förändringsprocesserna i det nutida
samhället. Sålunda har intresset inriktats företrädesvis på 1900-talet, varvid
nya ämnen för upptecknande t. ex. förändringar i bostadsförhållanden, nutida
kosthåll, ungdomens nöjesliv, gåttraditioner hos skolbarn etc., samt andra
geografiska områden och miljöer än tidigare upptagits till undersökning. —
Handledning av besökande forskare och av studerande, framför allt i ämnet
Etnologi, samt demonstration av avdelningen och dess arbetsmetoder har ställt
betydligt större krav än tidigare på tjänstemännens arbetstid. Detta gäller
även utlåning av folkminnesmaterial till besökande forskare eller till andra
institutioner.
Arbetet vid realkatalogen har fortsatts under ledning av Nyman med biträde
av NYSTRÖM och ERIKSSON. Under året har 3 337 nya registerkort utskrivits
och insorterats i respektive grupper. Katalogen omfattade i slutet av maj
1973, 246 492 kort, korshänvisningar och ledkort oräknade. En översättning
till engelska av katalogens ämnesrubriker har under året bearbetats med
sikt på en planerad publicering. Vid diskussioner av registreringssystem har
denna engelska upplaga redan mottagits med stort intresse och även kommit
till användning på flera håll.
Det under året till avdelningen inkomna uppteckningsmaterialet representerar
de flesta landskap och uppgår till 4 030 blad 4:o, 2 570 blad A4 och 546 foton.
Därav utgör 631 blad 4:o och A4 svar på frågelistor. Större delen av A4materialet utgöres av seminarieuppsatser (57 stycken), delvis innehållande
primärmaterial.
F on o g r am a vdeln.ingen. HEDBLOM har haft tillsyn över avdelningens
verksamhet i stort och handlagt vissa viktigare ärenden. Huvudparten av
arbetet har dock utförts av ORDEUS, som gjort alla resor med inspelningsbilen,
svarat för arkivering, katalogisering, kopiering, vård av apparatur och samlingar samt för hjälp åt besökande forskare och studerande, enskilt eller gruppvis. Han har dessutom i stor omfattning anlitats som konsult i inspelningsfrågor av universitetsinstitutioner, hembygdsföreningar m. fl. Tidvis har också andra tjänstemän, främst VÄSTERLUND, DIN och JOHANSSON, medverkat
inom avdelningen. Västerlund har i Hedbloms och Ordeus' frånvaro svarat för
verksamheten. Resorna har under året gällt sammanlagt 88 byar i Dalarna,
Hälsingland, Härjedalen, Närke, Småland, Uppland och Östergötland. I Uppland har en med stöd av donationsmedel genomförd djupundersökning i Väddö
sn fortsatts av Ehn och Ordeus. Se vidare nedan under Resor.
Utskrivning av fonogram har under året intagit en framskjuten plats inom
arkivets verksamhet och har främst utförts av följande personer: Anna Rönnqvist (Norrb.), Signhild Johansson, Sven Jonsson och R. Västerlund (Lapp!.),
Anna Antesson, Inger Lindell, Eva Linderoth och Dagmar Nordberg (Eskilstuna), Ragnar Svedskog (Västm.), Sixten Bengtsson (Västerg.), Per Aggemark
(Österg.), Gudrun Utas (Gammalsvenskby), Eva Lokander och F. Hedblom
(Sv.-Amerika). Sammanlagt uppgår utskrifterna till 1 094 s. A4 och 1 365 s. 4:o.
Avdelningen har bl. a. besökts av 26 studiegrupper, främst från ämnena
Nordiska språk och Folklivsforskning/Etnologi. Antalet antecknade besök var
724.
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Lapska avdelningen. HASSELBRINK har under året fortsatt att författa
ordartiklar till Sydlapsk ordbok, sedan transkriptionsmetoden i huvudsak fastställts och den mödosamma sovringen och normaliseringen av källmaterialet
slutförts. Manuskriptet omfattade vid årets slut nära 700 blad A4. Renskrivningen har utförts av ÖSTLUND. - Prof. Bo WICKMAN har varit avdelningens
vetenskapliga rådgivare och har bl. a. deltagit i utformningen av ordboksartiklar, transkription m. m.
Utgivningsv erk s amhet en. Av tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt
Folkliv har av årgång 95 utgivits årshäftet för 1972 (h. 296 fr. början, Upps.
1973, 155 s.). Av arkivets skriftserie A har utgivits del 122, Ordbok över Umemålet av Pehr Stenberg (1804). Utgiven med inledning och kommentar av
Gusten. Widmark. 2. Kommentar (Upps. 1972, 112 s. och 4 kartor. — Även som
akad. avh., se nedan Widmark.) Vidare har av skriftserie D: 1, Ordbok över
folkmålen i övre Dalarna, utgivits häfte 12, Gälma - Hejd (Upps. 1973, s. 791870). Dessutom har av skriftserie D: 2, Ordbok över Laumålet på Gotland, de
två första häftena utgivits under året, häfte 1, förord och inledning samt ordartiklarna A - Brake (Motala 1972, s. r-xx o. 1-60) och häfte 2, Brakt - Egentligen (Motala 1972, s. 61-140).
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
HEDBLOM har planlagt och lett institutionens verksamhet i samråd med dess
medarbetare. Han har haft daglig mottagning och har handlagt ärenden rörande
personal, ekonomi, organisation och arbetsprojekt inom arkivet och ute i bygderna. Den påbörjade publiceringen av ordboken över Laumålet på Gotland
må särskilt nämnas bland mera tidskrävande ärenden. Om Hedbloms verksamhet vid Fonograrnavdelningen och landskapsundersökningarna se ovan. Han
har varit redaktör för Svenska Landsmål och ledamot av Forskningskommitt6n
för modern svenska. — Under tiden 12-20 febr. var Hedblom gästföreläsare
vid universiteten i Bern, Basel och Zilrich.
Vid sidan av tjänsten har Hedblom under höst- och vårterminerna givit
kurser i dialektkännedom inom ämnet Blocksvenska (8 tim.) och ämnet Folklivsforskning/Etnologi (16 tim.). — Han har under året publicerat »Bishop Hill
Swedish after a century» (I: Studies for Einar Haugen. Edited by E. Scherabon
Firchow m. fl. The Hague (Mouton) 1972), »Place-Names in Immigrant Communities. Concerning the Giving of Swedish Place-Names in America» (I: The
Swedish Pioneer Historical Quarterly, October 1972), »Landsmålsrörelsen
100 år», »Jöran Sahlgren 1884-1971» samt »Dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala. Årsberättelse 1970/71» (I: Svenska Landsmål 1972).
BROBERG har varit föreståndare för språkliga avdelningen. Han har haft
överinseendet över expeditionen och den automatiska dataredovisningen samt
varit arkivchefens ställföreträdare. Han har vidare deltagit i petitaarbetet och
handläggningen av förvaltningsärenden, svarat för förbindelser med skilda
myndigheter, haft ansvaret för samlingarnas vård och övervakat låneverksamheten m. m. I frågor rörande komplettering av arkivets lokaler har han som
arkivets representant fört underhandlingar med Kungl. Byggnadsstyrelsen. I
språkliga avdelningens ärenden har han bl. a. hållit kontakt med Sveriges
veterinärförbund angående veterinärmedicinsk terminologi och med universitetsfilialerna i Karlstad och Örebro, varifrån uppsatser i dialektämnen tillförts
arkivet. Se vidare ovan under landskapsundersökningarna. — Av trycket har
han utgivit nekrologerna »Jacob Jacobsson 1911-1972» och »Otto Blixt 19041971» (I: SvLm 1972).
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Broberg promoverades den 5 juni till fil, dr h. c. vid Uppsala universitet.
BJÖRKLUND har varit ledare för Dalmålsundersökningen och redaktör för
Dalinålsordboken, se ovan.
Vid sidan av tjänsten har han liksom tidigare svarat för program och organisation vid de av K. Gustav Adolfs Akademien anordnade kulturdagarna i
Bonäs bygdegård, Mora, den 26-28 juni. över de där hållna föredragen över
temat »Poeter, färdmän och folkdans i Dalarna* har han redigerat en rapport
som utgivits i akademiens serie Hembygdsskildringar VIII, häfte 6 (Upps. 1973).
På uppdrag av Zornstiftelsen har han även sammanställt och publicerat en
etnografisk beskrivning över Anders Zorns allmogesamlingar i Mora med titeln
»Anders Zorn, hembygdsvårdaren» (22 s. + 62 planscher med kommentar,
Malung 1972). Av trycket har han vidare utgivit »Kommentar till gudertanmshalvare 'kollektslant'» (I: SvLm 1972).
NYMAN har varit föreståndare för folkminnesavdelningen.. Om hennes arbete
vid avdelningen se ovan.
Vid sidan av tjänsten har Nyman vid Uppsala universitet givit kurser och
hållit föreläsningar inom ämnet Etnologi (28 tim.). Hon har liksom tidigare varit
medarbetare i »Encyklopädie des Märchens», Göttingen, och har sammanställt två
textsamlingar, en svensk och en färöisk, med inledning och kommentar för
publicering i »Skandinavische Volksmärchen» i utgåva av Universitetsforlaget i Oslo. Hon har vidare bl. a. representerat arkivet vid den 19:de folklivsoch folkminnesforskarkongressen i Sönderborg, Danmark, den 22-26 augusti
och under tiden 2-4 april som gästföreläsare vid Oslo universitet hållit föreläsningar om valda ämnen inom etnologi och folklore.
Om WIDMARKS arbete inom skilda landskapsundersökningar se ovan. Han
har dessutom upprättat en förteckning över folkliga namn på sjukdomar och
sjukdomssymptom samt utarbetat en frågelista om flottning och flottleder.
Av trycket har han i arkivets skriftserie utgivit »Ordbok över Umemålet, 2.
Kommentar* (Upps. 1973). Se ovan under Utgivningsverksamheten. — Han
promoverades till fil, dr i Uppsala den 5 juni.
DIN har åtnjutit tjänstledighet med C-avdrag 28.8-8.9 och 2.10-20.10. Om
hans verksamhet vid de språkliga landskapsundersökningarna, särskilt Uppland, samt Folkminnesavdelningen och Fonogramavdelningen se ovan. Han
har i betydande omfattning handlett forskare och studenter, särskilt inom
ämnet Etnologi, i arkivets samlingar. Han har givit instruktion vid utarbetandet av seminarieuppsatser och sammanställt särskilda frågelistor i olika ämnen
för kompletterande fältarbeten. — Ehn har vid Uppsala universitet inom
ämnet Etnologi under v.t. givit kurser för 1 och 2 betyg (50 tim). Han har
även lett en kurs i arkivkunskap och handskriftsläsning i samarbete med Kursverksamheten och NEFA i Uppsala (30 tim.). — Av trycket har han utgivit
»Lövtäkt på Gräsö, Uppland» (I: SvLm 1972) och »Några drag ur folklivet
i Norra Trögd» (I: En bok om Norra Trögd, 1972).
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 utarbetat kapitlet Resor. — För SvLm 1972 har han redigerat avd. »Insänd
litteratur».
Om ORDEUS' verksamhet se ovan under Fonogramavdelningen.
JOHANSSON har åtnjutit tjänstledighet med C-avdrag 18.8-21.12 för fortsatta studier vid Lärarhögskolan i Stockholm. Under året har hon bl. a. ord-
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nat professor H. Geijers efterlämnade samlingar från Jämtland och Ångermanland och påbörjat en uppordning av fil. dr P. Envalls språkliga material från
Dala-Bergslagen. Mot slutet av arbetsåret har hon även deltagit i korrekturläsningen av Ordbok över Laumålet på Gotland. Vidare har hon vid olika tillfällen demonstrerat arkivet och dess samlingar för studerande i ämnet Nordiska
språk samt andra grupper av in- och utländska forskare och studerande. Om
hennes arbete i övrigt se ovan under landskapsundersökningarna.
Om ERIKSSONS arbete vid Upplandsundersökningen se ovan. Han har vidare
varit redaktionssekreterare för Svenska Landsmål och deltagit i handläggningen av övriga publiceringsfrågor samt besvarat frågor och gjort utredningar
om dialektord för Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund. Han har
under året publicerat en artikel »Växtnamnet valna» samt recensioner i SvLm
1972.
Om GUSTAVSONS redigerings- och publiceringsarbete se ovan under Gotland.
Han har vidare besvarat frågor från Svenska Akademiens ordboksredaktion
rörande dialektord samt arbetat på en kommentar till Säves gotländska sägner.
Om TIBERGS arbete se ovan under Estland och Gamnnalsvenskby.
Om HASSELBRINKS arbete med en sydlapsk ordbok se ovan under Lapska
avdelningen.

IV. Resor och uppteckningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen)
Dalarna. BJÖRKLUND gjorde den 5.7-17.7 och 21.7-27.7 resor för dialektuppteckningar och studium av vissa enskilda arkiv m. m. och besökte därvid
11 socknar i Ovansiljan och Västerdalarna. Den 27.10-28.10 besökte han Mora
och Älvdalen för undersökning av dialekt och runinskrifter i byarna Åsen och
Brunnsberg. Den 6.4-8.4 besökte han Malung samt höll i Mora och på Sollerön föredrag om dalmålet och dalmå1sundersökningen. Den 11.5-12.5 överlade
han i Malung med framlidne fil. lic. Nias Hj. Matssons sterbhus och med representanter för Malungs kommun om arkivets förvärv av Matssons efterlämnade
västerdalska ordregister och andra manuskript. BROBERG besökte den 11.7 fru
GRETA BLIXT för genomgång av skogsförman 0. Blixts efterlämnade samlingar
och överläggningar om materialets uppordning. ORDtUS gjorde dialektupptagningar med inspelningsbilen den 11.7-15.7 i Leksands och Siljansnäs snr tillsammans med docent E. 0. BERGFORS samt den 17.7-22.7 i Sundborns och
Säfsnäs snr, i den senare socknen tillsammans med fil. kand. M. WAHLBERG.
Den 23.9 gjorde Ordems inspelningar i Mora sn och den 1.10 i Nås sn.
Dalsland. Redaktör T. HEIMER har gjort fortsatta etnografiska och folkloristiska uppteckningar från skilda snr.
Gotland. HEDBLOM och GUSTAVSON besökte Visby den 3.12-4.12 för att
till landshövdingen i Gotlands län och till andra myndigheter och personer överlämna första häftet av Ordbok över Laurnålet på Gotland samt för överläggningar om fortsatt ekonomiskt stöd för tryckningen. Herr J. HJORTER har
fortsatt sina uppteckningar av folkliga traditioner från Fide sn.
Gästrikland. Musikdir. G. THYRESTAM har upptecknat dialektord i Hedesunda sn.
Hälsingland. I samband med en resa till Ångermanland besökte HEDBLOM
den 24.5-25.5 Bergsjö och Forsa snr för överläggningar med ortsmeddelare

124

F. Hedblom

och inspelningar. CnuAtrs gjorde bandupptagningar av dialekt och folktraditioner den 17.9-22.9 och 24.9-30.9 i Los, Voxna och Ytterhogdals mir under medverkan av herr P. LiNntN, Edsbyn, och fru TIDE JOHANSSON, Ytterhogdal.
Fru SIGNE Wrononm och fru SIGNE HALL har fortsatt sina folkminnesuppteckningar i Bergsjö sn och leg. sjuksköterskan BRITA HERMANSSON har upptecknat dialekt i Järvsö sn.
Härjedalen. Under tiden 24.7-29.7 gjorde ORottrs tillsammans med fil.
kand. A. Lööv dialektinspelningar i Hede, Linsälls, Storsjö och Tännäs snr samt
den 27.9-29.9 i ÖverhogdaLs sn där herr 0. MOHAGE medverkade. Fil. kand.
BIRGITTA HAMMARBERG har på grundval av insamlat material utarbetat en
uppsats i etnologi om fäbodar och fäboddrift inom Linsälls sn.
Jämtland. Fil. lic. V. REINHAMMAR gjorde den 21 och 24-26 juli dialektinspelningar i Ströms sn. Herr E. J. LINDBERG har gjort fortsatta uppteckningar från Ragunda sn huvudsakligen gällande folkminnen.
Lappland. VÄSTERLUND och EHN gjorde den 16.4 bandupptagningar med
sagesmän från Stensele och Vilhelmina snr bosatta i Enköping och Fjärdhundra. Rektor N. ERIKSSON har upptecknat folkminnen från Vilhelmina, och
herr A. NILSSON har fortsatt sina omfattande språkliga, folkloristiska och etnologiska uppteckningar från Fredrika sn. Pastoratsadjunkt Bo LUNDMARK har
gjort lapska uppteckningar från Jukkasjärvi sa, och fil. kand. ULLA. OSTENSSON och fil. kand. T. NORUM har som tjugopoängsuppsats i svenska vid Umeå
universitet tillsammans skrivit ut och kommenterat egna inspelningar från
Lycksele sn. Fil. kand. S. JANSSON har gjort utskrifter av egna bandintervjuer
från Jokkmokks sn för en uppsats i etnologi om laxljustring i Lule älv.
Norrbotten. Folkskollärare E. LUNDBERG har besvarat frågelistor rörande
dialekt och folkminnen i Norrfjärdens sa.
Närke. Tiden 4.7-7.7 gjorde ORDEUS en resa i Lännäs sn för bandupptagningar av dialekt på Vinön tillsammans med fil. kand. MARIANNE LoNmEtoun.
Småland. ORDEUS och docent H. RONGE besökte med inspelningsbilen den
2.8-9.8 Angerdshestra, Bottnaryds, Kärda, Mulseryds, Värnamo och Ölmestads
snr för dialektupptagningar. Herr G. SKOGSMARK har besvarat folkminnesfrågelistor från Misterhults sn.
Stockholm. Den 14.6 gjorde ORDEUS en bandupptagning av Stockholmsmål på Söder i Stockholm.
Uppland. HEDBLOM och ERIKSSON besökte den 3.8 arkivets ortsmeddelare
i Nora sn för instruktion och för kontroll av dialekttext från Amerika. Den
11.10 reste Hedblom till Väddö för att förbereda kommande dialektinspelningar i socknen, i vilka han senare deltog den 25.10. EHN och ORDEUS påbörjade en djupundersökning av dialekt och tradition i Väddö sn genom inspelningar i skilda byar den 18.10-20.10, 24.10-27.10, 31.10-2.11, 27.3, 29.3,
4.4-6.4, 13.4, 17.4-18.4, 25.4-26.4, 15.5-16.5, 23.5 och 6.6-8.6. Herr A. ANDERSSON har i samarbete med folkmirmesavdelningen insamlat minnen av
»dansbanefröjder» i Uppsala-trakten på 1940-talet. Fil. kand. ELSE-MARIE
LUNDBERG har gjort uppteckningar för en uppsats om gårdar vid Övre Slottsgatan i Uppsala. Fil. kand. TH. BRYLLA har gjort en gåtsamling från Malmaskolan i Uppsala, och fil. kand. 0. FIOLMQVIST har upptecknat barnhistorier i
Uppsala-skolor. Herr A. BJÖRKMAN har fortsatt sina folkminnesuppteckningar
i Söderfors sn.
Värmland. BROBERG har gjort resor till skilda socknar i landskapet den
11.7-16.7 och 28.4-5.5 för instruktion av meddelare, kontroll av dialektmaterial, överläggningar angående eventuella kommande undersökningar, till-
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varatagande av befintliga samlingar m. m. Fil. kand. INGER VENNERSTRÖM
har utarbetat en uppsats i etnologi, »Finska traditioner idag i Värmlands finnbygd». Herr S. LARSSON har fortsatt sina folkminnesuppteclmingar i Gustav
Adolfs sn och redaktör T. HEIMER har upptecknat folkminnen från Säffle.
Västergötland. Den 31.8 besökte HEDBLOM Skövde för genomgång av
S. BENGTSSONS utskrifter av inspelningar och för överläggningar med denne
om arbetets fortsättning. Fr. INGA PETTERSSON har gjort etnologiska uppteckningar från Utvän.gstorp sn.
Västmanland. Folkskollärare R. SVEDSKOG har i viss utsträckning fortsatt sina språkliga uppteckningsarbeten i Medåkers sn vid sidan av sin utskrivningsverksamhet. Fil. kand. BARBRO BURSELL har för sin doktorsavhandling samlat uppgifter om smeder och deras arbetsförhållanden i Ramnäs sn.
Ångermanland. Vid besök hos prosten G. BERGFORS i Sollefteå dagarna
21.5-24.5 tillvaratog HEDBLOM en del av dennes samlingar rörande språk och
folldore och gjorde därvid även en bandupptagning av hans minnen. Språkliga
frågelistor har besvarats av herr E. GENBERG för Anundsjö sn, fru MÄRTA
KIHLGREN för Eds sn och herr M. NILSSON för Vibyggerå, sn. Folkskollärare
F. BERGVALL har fortsatt sina uppteckningar av folklore och dialekt i Edsele sn.
Östergötland. Dagarna 9.10-11.10 gjorde ORDhUS och läroverksadjunkt
P. AGGEMARK dialektinspelningar i Häradshammars, Kvarsebo, S:t Anna och
Tåby snr samt i Söderköping.
Estlandssvenskarn a. Den 25.10 gjorde TIBERG en resa för uppteckning
och komplettering av estlandssvensk dialekt hos estlandssvenskar boende i
Stockholm och dess omgivningar. Den 22.1-23.1 reste han till Målilla i
Småland för uppteckningar hos herr J. Bruus. Den 22.2 besökte Tiberg Baltiska
Arkivets utställning i Riksarkivet i Stockholm samt deltog i en konferens angående lån av arkivalier från Tartu (Dorpat).
Svensk -Amerika. HEDBLOM deltog i sammanträde i Emigrantinstitutet i
Växjö den 13.8 och överlade därvid om samarbetsfrågor. Prof. C.-E. MIWE,
Anchorage, har på arkivets uppdrag fortsatt sina inspelningar av svensk dialekt
i Alaska.
Sydamerika. De inspelningar inom de svenska bosättningsområdena i
provinsen Misiones i Argentina och angränsande trakter i Brasilien som oavbrutet pågått sedan 1968 genom pastor S.-A. FLODELL och hans maka fil. mag.
GUNVOR FLODELL i Oberå har under året fortsatts och avslutats. Hr och fru
Floden har sommaren 1973 återvänt till Sverige.

Compte rendu
e

des recherches dirigåes par l'Institut de Dialectologie et de Folklore d'Upsal
pendant les anntSes d'exercice 1972-73. Par FOLKE HEDBLOM.
I. Organisation, budget, direction. et collaborateurs.
II. Accroissement des archives et utilisation des collections.
III. Travaux dans les archives, 61aboration des materiaux.
Apergu gånåral; publications de l'Institut.
Travaux des employiSs.
IV. Voyages et enqu'åtes dans les provinces.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
Årsberättelse 1972/73
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 myndighetens arbete har gällt av Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 utfärdad instruktion (ändrad 1971) och för de enskilda arkivens verksamhet av
styrelsen den 20 aug. 1970 fastställd arbetsordning (ändrad 27 maj 1971, 16
nov. 1972, 25 jan. 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 ingått professorerna NilsArvid BringiSus, Bertil Ejder, Bertil Malmberg och Jerker Rosån samt arkivchefen. Nämnden har sammanträtt två gånger under året.
För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under året har
följande belopp disponerats:
Förvaltningskostnader 395 428 kr.
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 79 900 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 (Be 6), fil. dr Sten-Bertil Vide, arkivarie (Ae 25), fil. lic. Göran
Hallberg, arkivarie (Ae 22, bef.-gång), fru Eva Nordin, assistent (Ae 15), fröken
Britt-Marie Lundin, kontorist (Ae 11, bef.-gång) och fru Amy Ruborn, kontorist (Ae 13, bef.-gång). (Lönegrader vid arbetsårets utgång.)
BENSON har lett och övervakat arkivets arbete och själv 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 samt avgivit yttranden i namngranskningsärenden.
För genomgång av arkivmaterial och instruktion av medarbetare samt inspelning av dialekt har Benson under året besökt följande orter: Osby den
12 juli, Växjö den 15 febr., Kallinge den 16 febr., öljehult den 28 febr. Han
åtnjöt tjänstledighet med bibehållen lön den 1-4 juli för deltagande i elfte
internationella namnforskarkongressen i Sofia och föreläste därvid den 1 juli
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över ämnet Namengebung und Namentypologie. Han deltog vidare i ortnamnssymposier i Oslo den 28-29 okt. rörande ortnamnsnomenklatur och i Köpenhamn den 28-29 april rörande ADB-behandling av ortnamn samt i ett symposium i Uppsala den 9-11 april rörande dialektordböcker. Den 9 april besökte
han därjämte Nordiska museet för överläggning med dess tjänstemän om fotografering av etnologiskt och terminologiskt intressanta föremål. Benson var
närvarande vid sammanträden med styrelsen för DOVA den 16 nov., den 25
jan., den 4 april och den 7 juni samt vid långtidsutredningens sammanträden
den 24 jan. och 3 april. Efter att på sensommaren 1972 ha väckt förslag om
en form för reglering av de svenska naturnamnen har Benson under våren som
ordförande lett tre sammanträden inom en arbetsgrupp med deltagare från
ortnamnsarkiven, lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kartverk, sjöfartsverket,
riksantikvarieämbetet, statens vägverk och statens planverk. Gruppens arbete
utmynnade i ett uttalande att det är önskvärt att FN:s resolutioner av år 1967
och 1972, att alla ortnamn i ett land bör fastställas av en och samma myndighet, förverkligas. Gruppen förordade vidare att berörda myndigheter skulle
verka för att en förordning utfärdas av Kungl. Maj:t av innebörd att lantmäteriverket skall fastställa ortnamn som icke enligt gällande författningar
eller instruktioner fastställes av annat verk eller annan myndighet. Före beslutsfattandet skall lantmäteriverket därvid höra en rådgivande nämnd, kallad
ortnamnsnämnden. Den 26 jan. deltog Benson tillsammans med arkivcheferna
Lindberg och Pellijeff samt representanter för lantmäteristyrelsen i en överläggning med riksantikvarieämbetet rörande s. k. kollisionsnamn. Den 5 april
uppvaktade han tillsammans med riksarkivarie Kromnow och arkivchef Bengt
Jonsson riksdagens lagutskott rörande viss sekretessbeläggning av fonogram
inom DOVA. Den 20 maj deltog han tillsammans med riksdagsman Svanström,
överlantmätare Elmrud, museilektor Cullberg och företrädare för kommunala
myndigheter i en debatt i Båstad om ortnamnen och jordregisterreformen.
Utom tjänsten har Benson hållit 3 gästföreläsningar vid Oslo universitet
och 4 föreläsningar vid av UKÄ anordnade kurser. Han har därjämte besökt
universitetet i Louvain för studier av den där bedrivna ADB-behandlingen av
ortnamn. Kostnaderna ersattes till en mindre del av Vetenskapssocieteten i
Lund.
Benson har under året publicerat Sibbcerp, Sonarp och Gö, några identifieringsproblem, och Namngivning och namntypologi (SOÅ 1972) samt Litteraturkrönika 1971 (ANF 87, tillsammans med prof. B. Ejder och doc. B. Pamp).
Han har därjämte redigerat årshäfte 1972 av Sydsvenska ortnamnssällskapets
årsskrift och på uppdrag av redaktionen för Arkiv för nordisk filologi ombesörjt utgivandet av ANF 87.
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
också avlyssnat och katalogiserat ca hälften av de inspelningar som arkivet
fått i gåva av Arvid Anderssons sterbhus (se nedan). Han har även redigerat
arbetsband för utskrivning av fonogranitexter och granskat dessa texter liksom excerpter ur kvartosamlingar och utskrifter av äldre primäruppteckningar
samt instruerat medarbetare. Han har deltagit i arbetet med mikrofilmning
samt utfört vissa excerperings- och registreringsarbeten.
För inspelningar m. m. har han gjort resor till Gårdstånga, Löberöd, Västerstad och Östraby den 25 och 26 juli, Loshult den 1 augusti och Ö. Göinge
den 25-26 sept. Under olika perioder har han tjänstgjort som t. f. arkivchef
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sammanlagt 48 dagar. Utom tjänsten har han haft 2 timmars lektorsundervisning för studerande i etnologi.
Vide har under året publicerat En besvärjelse från Moadal i Västra Torsås
(i Kronobergsboken 1972, tillsammans med Bengt Andersson).
HALLBERG har lett insamlingen av skånskt dialekt- och ortnamnsmaterial,
excerperat skånska ortnamns- och dialektkällor, 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 namnlistor och kartmanuskript från
rikets allmänna kartverk samt förberett arkivchefens yttranden i namnfrågor.
Hallberg har vidare färdigställt manuskript och korrektur till Skånes ortnamn
A: 16 (Rönnebergs härad och Landskrona stad; utkom i mars 1973). I samband
med detta arbete besökte han den 14 sept. Axelvolds godsarkiv, den 16-17 april
lantmäterikontoret i Malmö och vid ett flertal tillfällen landsarkivet i Lund.
Han har även kontrollerat namnformer i historiska institutionens filmarkiv
över medeltida diplom (RAP) och i universitetsbibliotekets avdelning Collectio
Rönbeckiana. Han har påbörjat manuskriptet till Skånes ortnamn A: 11
(Ljunits härad). För inspelning av dialekt besökte Hallberg den 17-21 juli olika
orter i Sydskåne. Han bevistade den 28-29 april en konferens i Köpenhamn
rörande ADB-behandling av ortnamnssamlingar samt deltog den 31 juli-18
aug. utom tjänsten i en språkexkursion till Färöarna arrangerad av institutionen för nordiska språk i Lund. Under två dagar har han vikarierat på arkivchefstjänsten. Hallberg var den 7 maj-8 juni tjänstledig med B-avdrag för
krigsförbandsövning.
Hallberg har under året publicerat Skånes ortnamn, serie A, bebyggelsenamn,
del 16, Rönnebergs härad och Landskrona stad, Bolshus och ägonamnselementet bol i Skåne (SOÄ 1972), Församlingsnamnen i Svalövs kommun (Kommunal information. 5:e årg. nr 1, Svalöv 1973) samt tillsammans med A. Rostvik,
H. Ståhl, C. E. Thors och S.-B. Vide medverkat i den svenska årsbibliografin
i ONOMA (vol. XVI: 3 1973).
Utom tjänsten har han hållit en föreläsning och visat arkivet vid en av
UKÄ anordnad kurs för norska och danska studenter samt besvarat ortnamnsfrågor i radio och dagspress.
Benson, Vide och Hallberg har handlett tillfälliga medarbetare och besökande
forskare samt besvarat förfrågningar från institutioner och enskilda.
EVA Norr= har handhaft registrerings-, expeditions- och redovisningsarbetet samt personalärendena. Hon har vidare excerperat ortnamn ur jordregisternamnlistor och dialektord ur kvartosanilingar samt renskrivit manuskript och brev på tyska och engelska. Tillsammans med kontorist Lundin har
hon utfört huvuddelen av mikrofotograferingen.
BRITT-MARIE Lubrnrx har renskrivit brev och manuskript av olika slag, biträtt assistenten i expeditionsarbetet, fortsatt sakregistret till fonogrammen
och deltagit i mikrofilmningen och ordnandet av filmade sed6ssamlingar. Under
38 dagar har hon vikarierat på assistenttjänsten.
AMY RITBORN, som under hela året åtnjutit partiell tjänstledighet med tjänstgöringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och ordnat samlingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slag av excerperingsarbete.
Tillfälliga medarbetare. Skriftställare Helge Andersson har excerperat
ortnamn ur danska riksräkenskaper från tiden före 1658. Fru Brita Vide har
excerperat dialektord ur arkivets samlingar i kvartoforrnat. Fil. mag. Barbro
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Svensson har gjort bandinspelningar i norra Småland. Fil. mag. Harriet Nilsson, fil. mag. Mona Blomgård, fil. stud. Claes Ringdahl och fil. stud. Solveig
Andersson har skrivit ut fonogram. Solveig Andersson har därjämte liksom
fil. stud. Arne Lind ordnat sedfåssamlingar.

3. Samlingarnas tillväxt
Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande material:
673 bl. 4:o (Bl. 30, Hall. 160, Sk. 45, Sm. 436, Ög. 2), 51 609 bl. 16:o (Hall.
15 479, Sk. 33 493, Sm. 2 618, Öl. 19), 8 130 bl. A4, 19 bl. fol., 40 bl. 12:o.
Av detta material utgöres 13 134 bl. 16:o, 1 bl. 4:o och 2 bl. A4 av ortnamnsexcerpter ur äldre källor samt 438 bl. 16:o och 17 bl. A4 av dialektala ortnamnsformer (Hall. 316 bl. 16:o, 17 bl. A4, Sk. 66 bl. 16:o, Sm. 56 bl. 16:0).
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, 5 003 bl. fol.,
101 073 bl. 4:o, 4 901 bl. 8:o, 40 bl. 12:o, ca 3 674 100 bl. 16:o, 40 546 bl. A4
och 186 bl. i växlande format. Beträffande uppteckningar och utskrifter se
vidare nedan under 5.
Fonogramavdelningen har under året utökats med 126 band motsvarande ca 258 timmars speltid. Av dessa tillhör 90 st, motsvarande ca 223
speltimmar, de bandinspelningar arkivet fått av bonden Arvid Anderssons
sterbhus. (Jfr årsredogörelsen 1971-1972.) Bandantalet är nu 734. Antalet
grammofonskivor är oförändrat, 4 334 original och 1 050 kopior.
Inspelningar har gjorts av Benson i Ronneby lfs., Bl., Hallaryd, Sm., av
Hallberg i Björka, Brandstad, Ö. Kärrstorp, Långaröd, Lövestad, Onslunda,
Sövestad, Tolånga, Tryde, Vanstad, S. Åsum, Sk., samt Nölsoy, Färöarna, av
Vide i Ö. Broby, Holmby, Loshult, Revinge, Vollsjö, Östraby, Sk., av fil. mag.
Barbro Svensson i Bälaryd, Tranås, Sm. Vidare har inspelningar ställts till
förfogande för kopiering av polymag. Per-Axel Hylta, Uppåkra, från Ö. Broby, Hjärsås, Sk., av fil. lic. Torsten Karlson, Hässleholm, från Hässleholm,
Sörby, Tottarp, Sk. Originalinspelningar har överlämnats till arkivet av fru
Märtha Pihl, Falkenberg, från Morup, Hall., samt av Gårdsby sockens hembygdsförening från Gårdsby, Sm. De under året katalogiserade inspelningarna
ur gåvan från Arvid Anderssons sterbhus är från Elleholm, Bl., Gunnarp,
Kinnared, Torup, Hall., Glumslöv, Loshult, Riseberga, Sk., Anderstorp, Berga,
Bolmsö, Bosebo, Bredaryd, Burseryd, Båraryd, Dannäs, Dörarp, Femsjö, Forsheda, Fryele, Fröderyd, Frödinge, Färgaryd, Gnosjö, Gryteryd, Gränna, Göteryd,
Hagshult, N. o. S. Hestra, Hultsjö, Hånger, Jälluntofta, Jönköping, Kalvsvik,
Korsberga, Kulltorp, Kållerstad, Källeryd, Kärda, Kävsjö, Lekeryd, Lidhult,
S. Ljunga, Ljungby, Långaryd, Mistelås, Moheda, Mulseryd, Näsby, Näshult,
Nöttja, Reftele, Rydaholm, Skirö, Stenberga, Stengårdshult, Tofteryd, Torpa,
Torskinge. S. Unnaryd, Valdshult, Villstad, Vireda, Vittaryd, Vrå, Våthult,
Våxtorp i Östbo hd, Värnamo, Åker, Ås, Åsenhöga, Öreryd, Sm., Håcksvik,
Sjötofta, Vg., Gammalkil, Nykil, Sjögestad, Skärkind, Veta, Ög. 90 band av
Arvid Anderssons samling återstår vid arbetsårets slut att katalogisera och
accedera.
Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels
genom gåvor från följande: arkivchef Sven Benson, Lund, ingenjör Harry
Bergenblad, Huskvarna, fil. dr Birgit Falck-Källquist, Svedala, arkivarie
Göran Hallberg, Eslöv, arkivarie Ingemar Ingers, Lund, lektor Bo Magnusson,
Kalmar, fil. kand. Christina Mattsson, Stockholm, rektor Alvar Neander, Lund,
9-742403 Sv. Landsmål 1974
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fil. kand. Lage Nilsson, Kolding, förf. Hallvard Tveiten, Eslöv, arkivarie StenBertil Vide, Dalby, samt Burlövs kulturnämnd, Gislaveds kommun, Eftra
hembygdsförening, studiecirkeln Byakistan i Moheda och Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt.
Mikr of ilma v delning en har genom filmning av de under det senaste
decenniet inkomna sed6ssamlingar och samtliga belägg på dialektalt uttal av
ortnamn utökats med 102 rullar film. Under året har också största delen av
arkivets originalfilmer av dialektsamlingar av säkerhetsskäl deponerats i bergrum i Riksarkivet medan kopior därav förvaras inom DAL.

Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning
Allt vid arbetsårets ingång oaccederat handskriftsmaterial och hälften av det
vid arbetsårets ingång oaccederade fonogrammaterialet har accederats under
året.
Inkommande material har granskats av Benson, Vide eller Hallberg.
Skånska ortnamn har excerperats ur mikrofilmer av danska räkenskaper
från tiden före 1658. Dialektord har excerperats ur kvartosamlingar. Ett stort
antal fonogram har skrivits ut på A4. Sakregistret över fonogrammen har fortsatts.
Av lektor Gösta Sjöstedts arbete Ordbok över Västra Göinge härads dialekter har avsnittet a-styra lämnats in till arkivet för renskrivning och slutredigering. Arbetet skall ingå i den planerade serien Skrifter utgivna av dialektoch 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 1972 utgivits av arkivchefen.
Följande arbeten pågick vid årets slut: arkivchef SvEx BENSON, Blekingska
dialektstudier 2, Blekingsk ordbok, Bebyggelsenamnen i Harjagers härad; professor BERTIL EJDER, Ortnamn på -ryd; arkivarie GÖRAN HALLBERG, Bebyggelsenamnen i Ljunits härad; f. d. arkivarie INGEMAR INGERS, Skånska drag i
texten i Lunds stifts landebok, Skolslang och akademisk slang i Lund; fil. kand.
STIG ISAKSSON, Bebyggelsenamnen i Onsjö härad; f. d. lektor GÖSTA SJÖSTEDT, Ordbok över Västra Göinge härads dialekter; arkivarie STEN-BERTIL
VIDE, A. J. Krögers dialekttexter; docent ANNE MARIE WIESELGREN, Bebyggelsenamnen i Villands härad.
Antaler besök har under året uppgått till 1 465.

Uppteckningsarbetet 1972173
I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren, därpå uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För flertalet orter har
arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidigare undersökningar.
Översikten upptar jämväl äldre uppteckningar, som utredigerats under året
samt excerpter och texter från fonogram. Förkortningen st.-c. betyder studiecirkel och hänför sig till det studiecirkelmaterial som av Södra Sveriges skogsägares förbund överlämnats som gåva till arkivet.
Blekinge
Bräkne hd. Manfred Magnusson, Asarum 7 bl. 4:o; st.-c., Ringamåla 23
bl. A4.
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Listers hd. St.-e., Kyrkhult 43 bl. A4.
Medelstads hd. Ture Andersson, Ronneby lfs. 23 bl. 4:o; st.-c., Edestad
4 bl. A4, Eringsboda 41 bl. A4, Fridlevstad 17 bl. A4, Listerby 10 bl. A4,
Ronneby lfs. 31 bl. A4, Sillhövda 110 bl. A4, Tving 16 bl. A4.
Östra hd. Eric Petersson, Sturkö 7 bl. A4; st.-c., Augerum 116 bl. A4, Jämjö
13 bl. A4, 2 bl. fol., Kristianopel 40 bl. A4, Ramdala 19 bl. A4, Rödeby 48 bl.
A4, Stm.kö 19 bl. A4.
Halland
Faurås hd. Göran Hallberg, Falkenberg och Vinberg (se Harplinge, Halmstads hd); Anna Johansson, Svartrå 6 bl. 4:o; Albert Karlsson, Källsjö 7 bl.
4:o; Harriet Nilsson, Dagsås 18 bl. A4, Morup 23 bl. A4; Karl Olsson, Gällared
7 bl. 4:o; Märta Pihl, Falkenberg 1 bl. 4:o, Morup 4 bl. 4:o, Vinberg 6 bl. 4:o;
st.-c., Fagered 10 bl. A4, Gällared 32 bl. A4, Sibbarp 8 bl. A4, Ullared 15 bl. A4.
Fjär° hd. Harriet Nilsson, Frillesås 5 bl. A4, Gällinge 17 bl. A4.
Halmstads hd. Göran Hallberg, Harplinge 1 bl. 16:0, 9 bl. 4:o, 2 bl. 4:o
(äv. Falkenberg och Vinberg, Faurås hd); st.-c., Torup 12 bl. A4.
Himle hd. Solveig Andersson, Träslöv 58 bl. A4; Judith Johansson, Gödestad 3 bl. 16:0, Träslöv 1 bl. 16:o, Varberg 1 bl. 16:o; Harriet Nilsson, Träslöv
77 bl. A4.
Höks hd. Harriet Nilsson, Ysby 58 bl. A4; st.-c., Hishult 11 bl. A4, Veinge
99 bl. A4, Våxtorp 23 bl. A4.
Tön.nersj ö hd. St.-e., Breared 27 bl. A4, Tönnersjö 85 bl. A4.
Viske hd. Solveig Andersson, Värö 50 bl. A4; Judith Johansson, Värö 67
bl. 4:o, 115 bl. 16:o; Harriet Nilsson, Värö 70 bl. A4; st.-c., Värö 14 bl. A4.
Årstads hd. Solveig Andersson, Eftra 25 bl. A4; Alarik Johansson, Slöinge
7 bl. 4:o; Herman Lundsgårdh, Vessige 22 bl. A4, 39 bl. 4:o; Bertha Nilsson,
Eftra 5 bl. 4:o; st.-c., Drängsered 14 bl. A4.
Skåne
Albo hd. Ola Carlberg, Fågeltofta 28 bl. 16:o; Bertil Ejder, Rörum 1 bl.
16:0, Vitaby 1 bl. 16:o.
Bara hd. Helge Andersson, Genarp 6 bl. 4:o; Ingemar Ingers, Burlöv 134
bl. 16:o.
Bjäre hd. Mona Blomgård, Barkåkra 7 bl. A4.
Frosta hd. Sven Benson, Bosjökloster 1 bl. 16:0; st.-c., Höör 25 bl. A4.
Harjagers hd. Mona Blomgård, Dagstorp 73 bl. A4.
Herrestads hd. Ingemar Ingers, Ystad 66 bl. 16:0; Harriet Nilsson, Sövestad 58 bl. A4.
Luggude hd. Solveig Andersson, Helsingborg 46 bl. A4; Mona Blomgård,
Allerum 74 bl. A4, Brunnby 75 bl. A4, Bårslöv 24 bl. A4, Fleninge 33 bl. A4,
Helsingborg 204 bl. A4, Helsingborgs lfs. 28 bl. A4, Viken 18 bl. A4, Väsby
51 bl. A4.
Onsj ö hd. Helga Persson, Bosarp 40 bl. 12:o.
Oxie hd. Ingemar Ingers, Malmö 35 bl. 16:o.
Rönnebergs hd. Mona Blomgård, Landskrona 11 bl. A4; Eric Nilsson, S:t
Ibb 2 bl. A4, 1 bl. 4:o.
Torna hd. Ingemar Ingers, Flädie 41 bl. 16:o, Lund 116 bl. 16:0, S:t Peters
kloster 86 bl. 16:o.
Vemmenhögs hd. Solveig Andersson, Börringe 54 bl. A4; Harriet Nilsson,
Börringe 209 bl. A4.
9* —742403 Sv. Landsmål 1974
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V. Göinge hd. Ingemar Ingers, N. Sandby 54 bl. 16:o, Verum 90 bl. 16:0,
Torsten Karlson.; Finja 1.4 bl. 4:o, N. Sandby 12 bl. 4:o, Verum 7 bl. 4:o, Claes
Ringdahl, Verum 65 bl. A4; Gösta Sjöstedt, N. Åkarp 4 722 bl. 16:o, Röke
4 147 bl. 16:0; Björn Svensson, Finja 918 bl. 16:o.
Ö. Göinge hd. St.-c.,. Örkened 14 bl. A4; C. 0. Svenson, Glimåkra 6 bl.
A4, 5 bl. 4:o.
Småland
Allbo hd. St.-c., Hjortsberga 10 bl. A4, Härlunda 15 bl. A4, Moheda 26 bl.
A4, Slätthög 38 bl. A4, Stenbrohult 47 bl. A4, Virestad 17 bl. A4, Vislanda
11 bl. A4, Ör 42 bl. A4.
Aspelands hd. Per Persson, Virderum 10 bl. A4, 85 bl. 4:o; st.-c., Mörlunda 18 bl. A4, Tveta 6 bl. A4, Virsertun 152 bl. A4.
Handbörds hd. Eva Claessön, Högsby 44 bl. A4; 'Ellen Gustavsson, Högsby 99 bl. 4:o, 3 bl. A4; st.-c., Fagerhult 20 bl. A4; ',k'ågelfors 9 bl. A4, Långemåla 10 bl. A4.
Kinnevalds hd. Oscar Håkansson, Almundsryd 28 bl. A4; Karl Karlsson,
Almundsryd 8 bl. A4; st.-e., Alrnundsryd 75 bl. A4, Kalvsvik 84 bl. A4, Tävelsås 12 bl. A4, Urshult 112 bl. A4.
Kon.ga hd. Tor Krantz,'Hovmantorp 304 bl. 16:0; st.-c., Furuby 109 bl.
A4, Hovmantorp 9 bl. A4, Ljuder 35 bl. A4, S. Sandsjö 39 bl. A4, Väckelsång
49 bl. A4, Växjö 42 bl. A4, Växjö lfs. 18 bl. A4,DÖ. Torsås 19 bl. A4.
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 164 bl. 16:0, 10 bl. 4:o; Olga Andersson, Åsenhöga 17 bl. 4:o; Bror Mårtenson, Öreryd 5 bl. 4:o; st.-e., N. Hestra
13 bl. A4, N. Unnaryd 16 bl. A4.
N. Möre hd. Erik Jonsson, Bäekebo 17 bl. 4:o; Bo Magnusson, Kalmar
501 bl. 16:o; st.-c., Bäekebo 29 bl. A4, Kristvalla 14 bl. A4,
N. Tjusts hd. Annie Andersson, Dalhem 1 bl. 4:o; Eva Claesson, likna
64 bl. A4, Ö. Ed 47 bl. A4; st.-c., Dalhem 11 bL A4, Gärdserum 29 bl. A4,
Lofta 14 bl. A4, Loftahammar 14 bl. A4, V. Ed 62 bl. A4.
N. Vedbo hd. Paul Lindell, Bälaryd 12 bl. A4; Eric Lönnerholm, Säby 23
bl. 16:o; st.-c., Frinn.aryd 11 bl. A4, Marbäck 66 bl. A4, Säby 7 bl. A4, Vireda
6 bl. A4.
Norrvidin.ge hd. Selma Karlsson, Berg 33 bl. 4:o; st.-e., Asa 66 bl. A4,
Söraby 107 bl. A4.
Sevede hd. St.-c., Djursdala 33 bl. A4, Fröding> 12 bl. A4, Pelarne 1911.
A4, Rumskulla 96 bl. A4, S. Vi 56 bl. A4, Vana 47' bl.. A4, Vimmerby lfs. 54
bl. A4.
Sunnerbo hd. Evald Jönsson, Hamneda 11 bl. A4; Karl Salomonsson,
Angelstad 22 bl. 4:o, 47 bl. 16:o; st.-c., Agunnaryd 40 bl. A4, Göteryd 10 bl.
A4, Hamneda 77 bl. A4, Lidhult 18_ bl. A4, Odensjö 6 bl. A4, Ryssby 60 bl.
A4, Traryd, 13 bl. A4; Sten-Bertil Vide, Hallaryd 3 bl. 4:o.
S. Möre hd. Erik Andersson, Mortorp 8 bl. 4:o; Eva Claesson o, Solveig
Andersson, Ljungby 57 bl. A4; Eva Claesson o. Harriet Nilsson, Hagby 58 bl.
A4; Edit Johansson, Ljungby 7 bl. 4:o; st.-c., Enamaboda 6 bl. A4, Gullabo
21 bl. A4, Karlslunda 29 bl. A4, Torsås 16 bl. A4, Vissefjärda 82 bl. A4, Örsjö
15 bl. A4.
S. Tjusts hd. St.-e., Gamleby 90 bl. A4, Hallingeberg 45 bl. A4, Hjorted
• ri
20 bl. A4, Locknevi 43 bl. A4, Törnsfall 14 bl. A4.
S. Vedbo hd. Eva Claesson, Hult 41 bl. A4, Ingatorp 43 bl. A4; Eric Lönnerholm, Hult 110 bl. 16:o, Ingatorp 12 bl. 16:o; Edit Nilsson, Hässleby 13 bl.
4:o; st.-e., Bollö 16 bl. A4, Höreda 108 bl. A4.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund

133

Tunaläns hd. St.-e., Kristdala 22 bl. A4.
Tveta hd. Alwar Ljung, Lekeryd 16 bl. 4:o'; st.-e., Barkeryd^ 6 bl. A4, Forserum 17 bl. A4, Järsnäs 10 bl. A4, Månsarp 15 bl. A4, Svarttorp 15 bl. A4.
Uppvidinge hd. St.-c., Algutsboda 39 bl. A4, Hornaryd 7 bl. A4, Hällsborga 80 bl. A4, Nottebäck 26 bl. A4, Sjösås 57 bl. A4, Åseda 9 bl. A4.
Vista hd. Eva Claesson, Visingsö 48 bl. A4.
Västbo hd. Gudrun Bergdahl, Torskinge 15 bl. A4 (äv. Hånger, Östbo hd);
Eva Claesson, Långaryd 10 bl. A4, Reftele-Långaryd 12 bl. A4; Harriet Nilsson, Reftele-Långaryd 8 bl. A4; Lilly Sehön, Forsheda 59 bl. 16:o; st.-c., Burseryd 36 bl. A4, Dannäs 21 bl. A4, Femsjö 24 bl. A4, Långaryd 18 bl. A4, S.
Unnaryd 24 bl. A4, Villstad 16 bl. A4.
Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 489 bl. 16:0; Karl-Gustav Karlsson, S. Solberga 6 bl. A4, 54 bl. 4:o; st.-c., Fröderyd 8 bl. A4, Hjälmseryd 13
bl. A4, Hultsjö 9 bl. A4, Ödestuga 19 bl. A4.
Östbo hd. Gudrun Bergdahl, Byaru.m 65 bl. A4, Gällaryd 39 bl. A4,
Hånger 7 bl. A4 (se Torskinge, Västbo hd); Josef Janson, Voxtorp 32 bl. 4:0,
893 bl. 16:e; st.-c., Gällaryd 13 bl. A4, Hånger 15 bl. A4, Kärda 27 bl. A4,
Voxtorp 8 bl. A4.
Östra hd. Per Persson, Stenberga 1 bl. A4, 14 bl. 4:o; st.-c., Karlstorp 7 bl.
A4, Kråkshult 19 bl. A4, Lannaskede 34 bl. A4, Näsby 8 bl. A4, Näshult 8 bl.
A4, Nävelsjö 8 bl. A4, Skirö 24 bl. A4.
Västergötland

Gäsene hd. St.-c., Asklanda 12 bl. A4.
Kinds hd. St.-c., Ambjörnarp 17 bl. A4, Dalstorp 24 bl. A4, Grönahög 14
bl. A4, Holsljunga 21 bl. A4, Kalv 69 bl. A4, Länghem 18 bl. A4, Mjöbäck 11
bl. A4, Sexdrega 12 bl. A4, Sjötofta 15 bl. A4, Tvärred 29 bl. A4, Älvsered 22
bl. A4, Örsås 16 bl. A4.
Marks hd. St.-c., Seglora 43 bl. A4, Torestorp 24 bl. A4.
Redvägs hd. St.-e., Böne 18 bl. A4, Gullered 19 bl. A4, Knätte 16 bl. A4,
Kölaby 18 bl. A4, Liared 14 bl. A4, Timmele 18 bl. A4.
Sävedals hd. St.-c., Härryda 25 bl. A4.
Vedens hd. St.-e., Vänga 21 bl. A4.
Ås hd. St.-c., Hällstad 86 bl. A4, Murum 12 bl. A4, S. Ving 14 bl. A4.
Öland

Möckleby hd. Eva Claesson, Hulterstad 58 bl. A4.
Runstens hd. Harriet Nilsson, Gärdslösa 57 bl. A4, Långlöt 59 bl. A4.
Åkerbo hd. Harriet Nilsson, Föra 51 bl. A4.
Östergötland

Aska hd. St.-c., V. Ny 77 bl. A4.
Bob ergs hd. St.-c., Ekebyborna 71 bl. A4.
Fin.sp ånga läns hd. St.-c., Godegård 36 bl. A4, Hällestad 43 bl. A4, Tjällmo 17 bl. A4, Vånga 12 bl. A4.
Göstrings hd. St.-e., Hogstad 6 bl. A4, Malexander 18 bl. A4, Åsbo 26 bl. A4.
Hammarkinds hd. St.-c., Mogata 20 bl. A4.
Kinda hd. St.-e., Horn 17 bl. A4, V. Eneby 12 bl. A4.
Lysin.gs hd. Inge Juberg, Svanshals 8 bl. A4; st.-c., Heda 6 bl. A4, St.Åby
97 bl. A4, Svanshals 24 bl. A4, Ödeshög 5 bl. A4.
Skärkinds hd. St.-c., Gårdeby 18 bl. A4.
Valkebo hd. St.-c., Vikingstad 18 bl. A4.
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Vifolka hd. St.-c., Mjölby 15 bl. A4.
Ydr e hd. St.-c., Asby 137 bl. A4, 2 bl. 4:o, Svinbult 23 bl. A4, Torpa 33
bl. A4.
Sydsverige
Lars Ekstrand 39 bl. A4.
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Institutet för ortnamns- och dialektforskning
vid Göteborgs universitet
Årsberättelse 1972/73
Av Verner Ekenvall

1. Organisation, ekonomi och förvaltning
Institutet är anslutet till Institutionen för nordiska språk, vars chef, professorn
i nordiska språk, tillika är chef för institutet.
Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under respektive titlar för Göteborgs universitet. Ur Herbert och Karin Jacobssons
Stiftelse och ur Gustaf B. ThordMs Stiftelse samt från Längmanska kulturfonden har institutet erhållit bidrag för excerpering av ortnamnslitteratur och
transkribering av dialektinspelningar.

Personal och tjänstgöringsförhållanden
Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr Verner Ekenvall, tillika
universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet motsvarar
3/4 universitetslektorstjänst. Institutets personal har i övrigt bestått av fil, dr
h. c. David Palm, som uppehållit amanuenstjänsten mot arvode, samt av en
kansliskrivare med halvtidstjänstgöring i Ae 13. Sistnämnda tjänst har under
budgetåret uppehållits av fru Maj-Britt Abramson. Som arvoderade medarbetare har fil, dr h. c. Erik Larsson, rektor Rudolf Löfgren samt fru Iris Palm
tjänstgjort. Fröken Yvonne Kjölstad och fru Elna Thomson har varit anställda
som arkivarbetare på halvtid, den sistnämnda fr. o. m. 4.12.1972, båda avlönade
av Arbetsmarknadsstyrelsen.
EKENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete. Han har insamlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn. Han har därjämte granskat,
kontrollerat och i viss utsträckning bearbetat manuskriptet till OGB, del 6:2,
Inlands Nordre härad, naturnamnen samt jämte Abramson upprättat arbetsregister för samma del. Se även mom. 4. Han har besvarat skrivelser angående
s. k. kollisionsnamn samt remisser angående fastställande av ortnamn och
traktnamn. Den 28-29 okt. 1972 deltog Ekenvall i ett av NORNA anordnat
symposium i Oslo rörande ortnamnsterminologi, den 9-11 april 1973 i en
konferens i Uppsala, anordnad av Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Ordboksutskott — Styrelsen för Ordbok över Sveriges dialekter, över temat »Redigering
av nordiska dialektordböcker». Han har vidare deltagit i tvenne sammanträden
i Stockholm angående reglering av svenska naturnamn.
PALM har jämte fru Abramson korrekturläst renskrivna avsnitt av OGB,
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del 6: 2, deltagit i granskningen och kontrollen av manuskriptet till samma
del samt upprättat register 2-6 för densamma. Han har självständigt eller i
samråd med Ekenvall besvarat förfrågningar från institutioner och enskilda
forskare, har genomgått inkommande material samt handhaft vissa expeditionsgöromål. Se även mom. 4.
ABRAMSON har fullbordat första utskriften av OGB, del 6: 2, deltagit i kontrollen av densamma samt därefter renskrivit och jämte Palm korrekturläst
avd. I—V. Hon har jämte Ekenvall upprättat arbetsregister för OGB, del 6: 2.
Hon har utfört övriga förekommande maskinskrivningsarbeten samt fört institutets kataloger och register. Hon har varit sjukledig 9.1-19.1, 26.3-28.3 1973.
LARSSON har fortsatt arbetet med den bohuslänska ordboken; jfr mom. 4.
Han har tillsammans med Palm granskat inkommande uppteckningar och biträtt vid transkribering av grammofonskivor.
LÖFGREN har fortsatt transkriberingen av institutets grammofonskivor. Årets
transkriptioner omfattar ca 145 s. A4 fördelade på Kville, Tanums och Tjörns
härader i Bohuslän och Sundals härad i Dalsland.
I. PALM har fortsatt excerperingen av nordisk ortnamnslitteratur samt renskrivit OGB, del 12: 2, bebyggelsenamnen, och naturnamnen avd. 1—VII.
KTÖLSTAD har fortsatt renskrivningen av institutets ordregister över de bohuslänska dialekterna samt deltagit i katalogiserings- och registreringsarbetet.
Hon har varit sjukledig 14.8-18.8, 25.8, 5.12, 8.121972, 6.2, 27.2, 15.3, 11.5
1973.
THonssoN har renskrivit ortnamnsregister till OGB, del 6: 2. Hon har varit
sjukledig 25.1-31.1, 1.3-30.6 1973.

3.

Institutets arkiv och bibliotek

Institutets samlingar av ortnamn och dialekter har utökats med följande:
Gömro, T.: Ortnamnsuppteckningar från huvudsakligen. Herrestads oh
Skredsviks socknar i Lane härad. 440 sedeslappar.
LrNralom, C.: 24 band göteborgsdialekt; se mom. 4.
Följande manuskript har erhållits som gåva:
SVENSSON, L.: Bouppteckningar från Barne härad 1749-1768. Transkription
och kommentar. Trebetygsuppsats i nordiska språk. 93 s. A4.
ANDERSSON, B.: Bouppteckningar från Växte härad 1736-1747. Transkription och kommentar. Trebetygsarbete i nordiska språk. 81 EP. A4.
NYBERG, B.: Kommentarer till några ortnamnstolkningar. 4 s. A4.
NYBERG, B.: Ortnamnet Stampen i Göteborg. 6 s. A4.
Dessutom har institutet av K. G. OLSSON, Röra, förvärvat Folkminnen från
Orust. Åttonde delen, uppteckningar 1973, en anteckningsbok 48 s.
Följande xerox -kopior har förvärvats:
HALM, P.: Wästgöta och Bohuslänska resa. Sthm 1746, s. 216-21.
Kort beskrifning öfver Tjörn, i Götheborgska wecko-bladet år 1765, s.
216-225.
Göteborgs och Bohusläns kopiebok i Riksarkivet, blad 333, 474, 905,
1324; 1500-talet.
HELLBERG, J. F.: Försök till en beskrifning öfver Orousts och Tjörns fögderi.
Gbg 1824, s. 60-83.
Fotostatkopior av följande:
Trangrums-Acten, Sthm 1784, 238 s.
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Sillsalterier och trankokerier i Bohuslän 1787-88, 91 s.
Klippsamlingen rörande Göteborgs och Bohus län har tillförts 45 klipp.
Trycksamlingen har ökats med 170 nummer.

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan
Renskrivningen av OGB 6: 2, naturnamnen i Inlands Nordre härad (A. Janzdn)
har fortsatt. OGB 7 Tjörns härad (V. Ekenvall) föreligger i ett första manuskript. Av OGB 12: 2 Lane härad västra delen (D. Palm) har ren.skrivet manuskript till bebyggelsenamnen och naturnamnen avd. 1—VII inlämnats för
granskning. Bearbetningen av materialet för OGB 15 Tunge härad (G. Drougge)
har påbörjats. För OGB 13 Stångenäs härad (R. Wadström) har vissa förberedande arbeten utförts. Av den bohuslänska ordboken (E. Larsson) är partiet
A—H färdigställt; se f. ö. föregående årsredogörelse. Om transkribering av institutets grammofonskivor samt excerpering av ortnamnslitteratur se mom. 2
ovån. Bandinspelningarna, av göteborgsdialekt (C. Lindroth) har resulterat i
24 band inspelningar ( =19 tim. speltid), representerande 26 meddelare.
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Institutet för folklore i Göteborg
Årsberättelse för budgetåret 1972/73
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 600 till ca 241750
blad. Insamlingsarbete har bedrivits i Bohuslän, Värmland och Västergötland.
85 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, medan andra arbetsuppgifter av väsentlig betydelse har måst
eftersättas till följd av brist på medel och personal. I övrigt har arbetet varit
inriktat på iordningställandet av nödvändiga register samt en systematisk realkatalog över manuskriptsamlingarna. Excerperingen av dialektord och ortnamn ur dessa har i viss mån fortsatt.
Ur manuskriptsamlingarna har utlånats ca 4 000 nummer, huvudsakligen
för användning inom institutet. Utlåningen av material till institutioner på
andra orter har måst starkt begränsas. Ett avsevärt antal lån har lämnats ur
institutets bibliotek.
Fröken Inez Mallander, utgivare av flera arbeten om dans och lek, har i
gåvobrev förordnat att hennes omfattande bok- och trycksakssamling rörande
dans- och sånglekar m. m. efter hennes död skall tillfalla institutet. Gåvan har
desto större värde som i densamma ingår ett flertal betydelsefulla verk som
inte längre finns i marknaden.
Vid institutet har två av arbetsmarknadsstyrelsen avlönade personer varit
anställda.
Prefekt för institutet är prof. PER GUSTAF HAMBERG. Chef är fil. dr JuLrus
EJDESTAM.

Compte rendu
des recherches diriOes par l'Institut de Folklore å l'Universitf3 de Gothembourg
pendant les anndes d'exercice 1972-73. Par JULIUS EJDESTAM.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå
Årsberättelse 1972/73
Av Gunnar Pellijeff

Organisation m. m.
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå lyder från 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 fastställd instruktion med ändring den 27 maj 1971 och för de skilda arkivens
verksamhet av styrelsen den 20 augusti 1970 fastställd arbetsordning jämte
ändringar av densamma den 27 maj 1971, 16 november 1972 och 25 januari
1973.
I den till arkivet knutna rådgivande nämnden har förutom arkivchefen ingått professorerna Erik Bylund, Claes-Christian Elert och Sigurd Fries, nomadlärare Nils Eric Spiik, fil. dr Ernst Westerlund och antikvarien Per-Uno Ågren.
Nämnden har under verksamhetsåret sammanträtt två gånger.
För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet har under året
disponerats:
Förvaltningskostnader 218 655 kr
Insamlingsverksamhet 47 081 kr
Arkivet har i redovisningshänseende varit knutet till redovisningscentralen
vid riksarkivet.

Personal och tjänstgöringsförhållanden
Arkivets fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr Gunnar Pellijeff, arkivchef (Be 6), fil. kand. Gunnel Westerström, arkivarie (Ae 23, bef.gång) och fru Elsa Öhman, kontorist (Ae 13, bef.-gång) med halvtidstjänstgöring.
Som tillfälliga medarbetare har tjänstgjort fil. kand. Tone Dahlstedt, fil.
mag. Gerd Lundmark, fil. mag. Bernhard Nilsson, fil. mag. Britt-Inger Näckstam, fil. kand. Hjördis Oldfeldt och fil. mag. Raija Riitakangas.
Av arbetsmarknadsstyrelsen har för tiden maj-juni 1973 som medarbetare
anvisats fil. mag. Bengt Grundström och fil. kand. Anders Löfroth.
PELLIJEFF har planlagt och lett arkivets arbete. Han har svarat för komplettering av inredning och utrustning samt samlingar och bibliotek. Han har
också instruerat medarbetare och fortlöpande handlett dem. Vid arkivet har
han hållit en instruktionskurs för upptecknare av dialekter och ortnamn.
Med ortnamnsarkivet i Uppsala har han vid ett flertal tillfällen diskuterat
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fotokopiering av samlingar, avsedda såväl för DAUM som för utbyggnaden av
OAU:s register, något som resulterat i att sådan kopiering nu påbörjats. Vid
tre skilda tillfällen har han på ortnamnsarkivet deltagit i genomgång av fil. dr
Gustaf Hasselbrink manuskript till de lapska ortnamnen i Härjedalen och Jämtland. Han har också avgivit yttranden i namnregleringsärenden.
Vid en offentlig visning av det nya humanisthuset i Umeå har han med
biträde av arkivarien Gunnel Westerström demonstrerat arkivet för ett hundratal besökare och även orienterat om arkivet och dess verksamhet för två grupper
finska studenter vid sommarkursen i svenska vid Umeå universitet.
Under året har han i uppteckningsärenden företagit tjänsteresor till Överkalix den 1-8 juli och till Arvidsjaur den 14-18 september.
Till Uppsala har han företagit tjänsteresor den 3-5 september, 1-3 oktober,
1-3 januari och 12-14 februari och till Skellefteå den 3 februari. Han har deltagit i ortnamnssymposier i Oslo den 28-29 oktober rörande ortnamnsnomenklatur och i Köpenhamn den 28-29 april rörande ADB-behandling av ortnamn.
Den 8-9 december deltog han i ett maritimhistoriskt-etnologiskt symposium i
Umeå och den 9 februari i Uleåborg i en konferens rörande det s. k. nordiska
ödegårdsprojektet. Under tiden 14-19 juni deltog han i »The second international conference of nordic and general linguistics» i Umeå och bidrog där under
en exkursionsdag med inslag rörande ortnamn och dialektala drag längs färdvägen. Pellijeff var närvarande vid sammanträden med styrelsen för DOVA
den 16 november, den 25 januari, den 4 april och den 7 juni, vid långtidsutredningens sammanträden den 24 januari och 3 april samt vid tre sammanträden
inom en arbetsgrupp för reglering av de svenska naturnamnen och med representanter för ortnamnsarkiven, lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kartverk,
sjöfartsverket, riksantikvarieämbetet, statens planverk och statens vägverk.
Den 27 januari deltog han tillsammans med arkivcheferna Benson och Lindberg samt representanter för lantmäteristyrelsen i en överläggning rörande s. k.
kollisionsnamn med riksantikvarieämbetet.
Utom tjänsten har han vid Umeå universitet hållit två seminarier i ortnamnsforskningens metodik, vidare två föreläsningar i regi av skilda bildningsorganisationer samt en föreläsning inför ortnamnssällskapet i Uppsala. Dessutom har han medverkat med inslag om västerbottniska ortnamn i ett 15-tal
radioprogram vid Sveriges radio, Umeå. Vidare har han namngranskat ett stort
antal nya ekonomiska och topografiska kartblad över norra Sverige.
WESTERSTRÖM har handhaft inspelningsverksamheten, katalogiserat band
och fört bandjournaler och andra register, besvarat förfrågningar från skilda
håll, sammanställt förteckning över material för excerpering, lämnat anvisningar till uppsatsskrivare och excerpister samt handhaft bytesförbindelser
med olika institutioner. Vid skilda tillfällen har hon väglett besöksgrupper från
institutioner och skolor samt finska studenter från sommarkursen i svenska
vid Umeå universitet. Vidare har hon skrivit ut texter från band och gjort
excerperingar från utskrivna texter. Hon har i samråd med arkivchefen och
personal från universitetsbiblioteket ombesörjt katalogisering av arkivets bokbestånd.
Hon har under, året utsänt frågelistan »Arbetarsmåbruken i Västerbotten»
(DAUM frågelista nr 9) till ett 60-tal meddelare i Bjurholrns socken.
Vid en allmän visning av Hurnanisthuset i november 1972 har hon tillsammans med arkivchefen demonstrerat arkivets samlingar för ett hundratal
besökare.
Westerström deltog den 28 november 1972 i ett sammanträde i Väster-
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bottens museum rörande undersökningar på samiskt område, den 8-9 december i ett maritim-historiskt symposium i Umeå och den 14-19 juni som s. k.
»local member» i »The second international conference of nordic and general
linguistics» i Umeå.
Under tiden 7-18 augusti, 27-29 november samt 9-19 april var hon förordnad att uppehålla arkivchefstjänsten.
För inspelningar har hon företagit resor till Bjurholm—Karlsbäck—Ljusåker—
Braxsele den 19-20 oktober, till Bjurholm—Längbäck—Överlögda—Näsmark—
Bastuträsk den 17-19 januari, till Luleå—Hindersön—Brändön—Skellefteå den
18-21 mars och i samarbete med Svenskt visarkiv till Vilhelmina och Sorsele
socknar den 14-18 maj, samt dessutom ett 10-tal endagsresor till närmare
belägna orter.
ORMAR har fört diarier och personalrapporter, redovisat räkningar samt
handhaft handkassan. Hon har vidare fört bandjournaler och överfört uppgifter
till sakregister och topografiska register, verkställt utskrifter av brev och
skrivelser och vidare skrivit ut band. Dessutom har hon biträtt vid kopiering
av inlånade arkivalier och handhaft uppsortering av klipp.
DAHLSTEDT har excerperat utskrifter och primäranteckningar från Råneå,
Jokkmokk, Älvsbyn, Piteå, Hortlax, Edefors, Norrfjärden, Arvidsjaur, Nederluleå, Vilhelmina, Stensele, Burträsk, Malå, Lövånger och Gällivare socknar.
Hon har katalogiserat arkivets särtryckssamling och temporärt fört bibliotekets
förvärvsliggare. Hon har också påbörjat en uppordning av kopierat traditionsmaterial från Vindelns folkhögskola.
LUNDMARK har excerperat material från Norsjö, Malå, Burträsk och Nysätra
socknar. Hon har även biträtt vid kopieringen av arkivets sedessamlingar.
NILSSON har fonetiskt skrivit ut band nr 1146-1150 från Lövön, Holmsunds
socken samt påbörjat en egen ordsamling från Obbola, en samling som är rätt
långt framförd.
NÄCKSTAM har avlyssnat och innehållsförtecknat finska bandinspelningar
från Gällivare socken samt biträtt vid kopiering av arkivets sedessamlingar.
OLDFELDT har excerperat utskrifter och primäranteckningar från Holmön,
Bygdeå, Lövånger, Nordmaling, Sävar och Umeå socknar. Hon har också
kompletterat sifferkartor över Lule skärgård och biträtt vid kopiering av
arkivets sedessamlingar.
RIITAKANGAS har skrivit ut en inspelning från Pajala socken (finskt tal) och
excerperat utskriften för arkivets ordsamling.
GRUNDSTRÖM har i länets lantmäterikontor excerperat ett antal äldre västerbottniska bykartor och andra kartor, huvudsakligen inlånade från lantmäteristyrelsens arkiv, samt skrivit ut excerpterna för arkivets kortregister.
LÖFROTH har fonetiskt skrivit ut en inspelning från Överluleå socken och
excerperat utskriften ifråga. Han har också systematiserat kopierat folktromaterial från Nordiska museets samlingar samt biträtt vid kopieringsarbeten.
Temporärt har han fört bibliotekets förvärvsliggare.

3. Samlingar
Samlingar i A4
A. Inlösta uppsatser
Burgman, Marianne, Bebyggelsenamn på 1700- och 1800-talet i
Åsele socken
10— 742403 Sv. Landsmål 1974

37 bl.
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Carlsson, Gerd, Utskrift i grov beteckning av inspelning på Nederkalix-mål samt en undersökning av bruket av diftonger och prepositioner
Clausen, Gudrun, Utskrift av inspelning från Ångesbyn. i Nederluleå socken samt något om de vanligaste propositionerna i Nederlule-målet
Ericson, Jan-Ivar, Pite-målet som det talas i Jävrebyn.
Utskrift i grov beteckning, översättning och kommentar av
DAUM:s band 61
Holmberg, Harald; Det topografiska namnskicket i Norrbäck
(Lycksele)
Lundmark, Gerd, Ortnamnen i ett område av norra Västerbottens
inland (Renström med omnejd)
Stenmark, Annika, Skelleftemålet. Utskrift i landsmålsalfabet,
översättning och kommentar till DAUM:s band 1170
Östensson, Ulla o. Norurn, Teofil, Dialekterna i byarna Vägsele
och Ledningsmark i Lycksele kommun.
Utskrift i landsmålsalfabet, översättning och kommentar
Summa

50 bl.
38 bl.
60 bl.
61 bl.
56 bl.
45 bl.
61 bl.
408 bl.

Textutskrifter från band

Utskrift av finsk text (grov beteckning) med översättning till
svenska (Riitakangas)
Redigerad utskrift av inspelningar med fabrikör Otto Wretling
(Olsson, Westerström, Öhman)
Utskrift av bandinspelningar med fisketraditioner från Lövånger,
Nordmaling och Hörnefors socknar (Gustavsson)
Utskrift i landsmålsalfabet efter inspelning med Fritz Öhman,
Älvsbyn (Eriksson)
Utskrift i landsmålsalfabet av inspelning med Elam Nilsson,
Överluleå socken (Löfroth)
Utskrift i landsmålsalfabet av fem inspelningar med Mauritz
Zakrisson, Holmsund (Nilsson)

48 bl.
89 bl.
67 bl.
1 bl.
21 bl.
335 bl.

Summa 556 bl.
Övriga uppteckningar och frågelistsvar

»Ett sätt att göra fil». Uppteckning av E. Mellgren
Primäranteckningar efter sagesmän (Westerström)
Frågelistsvar (kopior)
Frågelistsvar (original)
Traditionsmaterial från Vindelns folkhögskola (kopior)
Ortnamnsuppteckningar från svenska och finska Tornedalen
(kopior från Oulun Yliopisto, Uleåborg)
Sifferförteckningar med kartor (kopior från OAU)
Övriga uppteckningar

2 bl.
13 bl.
595 bl.
4 bl.
309 bl.
7 000 bl.
703 bl.
377 bl.

Summa 9 001 bl.
Summa accession A 4 under året
Gåva

Av professor Karl-Hampus Dahlstedt har arkivet mottagit primärmaterial till undersökningen »Norrländskt talspråk». Materialet, be-

9 965 bl.
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stående av frågelistor och svar, register över testpersoner samt inspelningar, upptar 4 mappar, en kortlåda samt 8 band.
Samlingar i sedes
Under året har material från följande socknar excerperats:
Arvidsjaur, Burträsk, Bygdeå, Edefors, Gällivare, Holmsund,
Holmön, Hortlax, Jokkmokk, Jörn, Lövånger, Malå, Nederluleå,
Nordmaling, Norrfjärden, Norsjö, Nysätra, Pajala, Piteå, Råne,
Stensele, Sävar, Umeå, Vilhelmina, Älvsbyn och Överluleå.
Accession, under året

Dialektord
19 720 bl. (varav 4 948 kopior)
Ortnamn
2 942 bl. (varav 86 kopior)
Personnamn
278 bl. (varav 53 kopior)
S:a accession:
22 940 bl. (varav 5 087 kopior)
Arkivets sedessamlingar uppgick den 30.6 1973 till

89 058 bl.

Övriga handskriftssamlingar (ingen accession under året)
Inbundna ordsamlingar i folio: 11 volymer, 1470 bl.
Indbun.dna textsamlingar i folio: 2 volymer, 266 bl.
Bildsamlingar (ingen accession under året)
Sex kapslar innehållande sammanlagt 1333 bilder, dessutom
ingår i vissa A4-samlingar bildmaterial, ibland rikligt,
Bandarkivet har under året utökats med följande:
A. Egna inspelningar har under året gjorts av Westerströnn i följande socknar, Bjurholm, Byske, Degerfors, Hörnefors,
Nederluleå, Nordmaling, Skellefteå, Sorsele, Umeå
73 band
Vilhelmina och Vännäs, av Pellijeff i Arvidsjaur
Malå och Överkalix
13 kassetter
B. Kopieringar och gåvor:
Från svenskt visarkiv
Av privata personers inspelningar
Av inspelningar för uppsatser
Av Peter Gustafssons inspelningar från Österbotten
Kopior av kassetter från Stensele socken

14 band
7 band
4 band
1 band
6 kassetter

C. Inlösta band (Kjell Lindbäck, Nederkalix socken)
13 band
Accession tonband
112 band
Accession kassetter
19 kassetter
Det totala antalet inspelade tonband uppgick den 30.6 1973 till 1 993 st.
Antal accederade kassetter uppgick vid samma tid till
19 st.
Arkivets bibliotek har under året utökats med drygt 100 volymer och ett
10-tal särtryck genom köp och byten samt gåvor från Lars Erik Borgegård,
Sigurd Fries, Lars Hellberg, Ingemar Ingers, Petrus Lundström, Eivor NylundTorsten.sson, V. Olsson, Gunnar Pellijeff, Sven Söderström, Ernst Westerlund
och Claes Åneman.
Materiel ur arkivet har under året i större omfattning tillhandahållits bl. a.
Västerbottens museum (tätört, fiske och säljakt, skomakeri, hantverk i Umeå),
Sveriges radio (spelnäver, traditioner om allhelgonahelgen), författaren Sune
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Jonsson (kolning och koltransporter), Anik6 Bodor (förteckning över inspelade
jojkar) samt ytterligare några privatpersoner.
Under året har till samtliga skolor i länet utsänts en skrivelse, i vilken efterfrågats uppsatser eller specialarbeten med innehåll som anknyter till arkivets
verksamhet.
Från Vindelns folkhögskola kom positivt svar som innebar att arkivet bereddes möjlighet att kopiera alla folkminnesanteckningar som fanns arkiverade
där. Kopieringen och uppsorteringen har påbörjats och beräknas vara avslutad
under senare hälften av år 1973.
Arkivet har under året haft 480 besökare.

Compte rendu
des recherches diriOes par l'Institut de Dialectologie et de Toponymie
d'Umeå pendant les anntSes d'exercice 1972-73. Par GurrNAR PELLIJEFF.
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Aarbeiger for nordisk oldkyndighed og historie 1972. Kbh 1974. - Abhandlungen. und Berichte des Staatlichen. Museums fiir Völkerkunde, Dresden. Bd
32. Berlin 1973. - Acta ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae.
T. 22. Budapest 1973. - Acta Lapponica. 19. Ingalill & J. Granlund, Lapska
ben- och träkalendrar. Sthm 1973. - Acta philologica Scandinavica. Bd 29: 2.
Kbh 1971-73. - Alfta förr och nu. 4. En tillbakablick när Alfta upphör att
vara självständig kommun. Bollnäs 1973. - Analele Universitatii din Timisoara. Sena stiinte filologice. 9-10 (1971-72). Timisoara. - An.nales Academiae
regiae scientiarum Upsaliensis. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok. 17 (1973). Stinn 1974. - Ärla& hins islenzka fornleifafelags 1973. Reykjavik 1974. - Arkiv för nordisk filologi. Bd 87-88. Lund 1972-73. - Arkiv
för svenska Österbotten. 12. C.-B. J. Petander, Kungliga Österbottens regemente 1723-1771. Vasa 1973. (Skrifter utg. av Svensk-österbottniska samfundet
29.) - The Arnamagnaean institute. Bulletin 1972/73. Kbh. - Arv. Tidskrift
för nordisk folkminnesforskning. Vol. 28 (1972). Sthm 1973. - Arv og eje.
Årbog for Dansk kulturhistorisk museumsforening. 1973. Odense. - Bayerisches Jahrbuch fir Volkskunde 1970-71. Volkach vor Wiirzburg 1972. B6aloideas. The journal of the Folklore of Ireland society. Iml. 37/38 (1969/1970).
Dublin 1973. - Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.
Bd 94. Halle 1974. - Beiträge zur Luxemburgischen Sprach- und Volkskunde.
Luxembourg. 8. H. Klees, Luxemburger Pflanzennamen. U. å.; 9. J.-P. Goudaillier, Les relations spatiales en luxembourgeois. 1973. - Bergsjö-bygden.
Årg. 29 (1973). Hudiksvall. - Bijdragen en mededelingen van het Rijksmuseum
voor volkskunde »Het Nederlands Openluchtmuseum». Jaarg. 36 (1973) - 37
(1974): 1. Arnhem. - Bilder aus deutscher Vergangenheit. Bd 33. E. Räcker,
Die Schedelsche Weltchronik. Mfinchen 1973. - Blekingeboken. Årg. 52 (1974).
Karlskrona. - Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift 1973. Uddevalla. Bromma hembygdsförenings årsskrift. Årg. 45 (1974). Bromma. - Bryggan.
Årg. 5 (1973): 3-6 (1974): 1. Karlstad. - Budkavlen. Årg. 50-51(1971/1972).
Ekenäs 1973. - Bulletin of the Institute of ethnology, Academia Sinica. Nr 33,
1972. Nan.kang, Taipei. - Bulletin of the International committee on urgent
anthropological and ethnological research. 14-15,1972-73. Vienna. - Bulletin
of Scandinavian philology 1971: 1. Kbh. (Acta philologica Scandinavica 29: 2.
Supplement.) - Bygd och natur. Årg. 54 (1973): 3-55 (1974): 3; Årsbok 1973.
Kulturlandskapet och tätortens expansion. Sthm. - Byggnadsfirman Anders
Diös AB. Byggenskap i Uppsala 1966-1971. Upps 1972. - Canadrian centre
for folk culture studies. Mercury series. Paper no 7. An introduction to the
Canadian centre for folk culture studies. Ottawa 1973. (National museum of
man. National museums of Canada.) - öasopis Nårodniho muzea. Historicki3
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muzeum. Roönik 141 (1972). Praha. - Dalarnas hembygdsbok 1973. Borlänge,
studie av ett brukssamhälle. Falun 1973. - Dalarnas museums serie av småskrifter. Falun. 5. S. Montelius, Kulturlandskap i omvandling. 1973; 6. Daniels
S. Olsson, Vass Britas gård. U. å. - Dansk folkemindesamling, Kbh. Erindringsserie. Bd 1. Oldemors historier fra en prfflstegård i Odsherred. Fortalt af
Julie Feilberg. 1973; Bd 2. En autobiografi af Dukkespiller Jens Andersen
Rorup Howenhof. 1973; Studier. 9. G. Henningsen, Inquisition and ethnography.
1973. - Danske folkemaal. Aarg. 20 (1974). Kbh. - Danske studier. Bd 69
(1974). Kbh. - Det kongelige danske videnskabernes selskab, Kbh. Hist.-filos.
meddelelser. 46: 1. H. Sten, L'emploi des temps en portugais moderne. 1973;
46: 3. H. Hjelholt, Arvefolgesag og forfatningsforhold i det danske monarki
ved midten af 19. århundrede. 1973; 47: 1. K. Birket-Smith, Studies in circumpacific culture relations. 4. The double-headed serpent. 1973; Hist.-filos. skrifter. 6: 2. Gunhild Ploug, Sfikäs II. The Aegean, Corinthian and Eastern Greek
pottery and terracottas. 1973; 7: 2. P. J. Riis & H. Thrane, Siikäs III. The
Neolithic periods. 1974; 8: 1. A. Steensberg & J. L. Ostergaard Christensen,
Store Valby. Historisk-arkxologisk undersogelse af en nedlagt landsby på
Sjxlland. 1974; Oversigt over selskabets virksomhed juni 1972-maj 1973. DFS [Dansk folkemindesamling] nyt, Kbh. 1973: 3-1974: 2; DFS translations.
1. G. Henningsen, The European witch-persecution. 1973. - dgv Informationen. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft filr Volkskun.de e. V. Nr 82: 383: 2. Mfinster 1973-74. - Dimbobygden 1973. Falköping. - Ethnographia.
nvf. 82 (1971): 1-84 (1973): 3. Budapest. - L'Ethnographie. [Utg. av]
Societö d'ethnographie de Paris. N.S. No 67. Ann& 1973. Paris. - Ethnologia
Fermica. Vuosikerta 2 (1972): 2-3 (1973): 1/2. Hki. - Ethnologia Slavica. T.
4-5 (1972-73). Bratislava 1973-74. - Ethnologie fran9aise. Revue de la Socidt6
d'ethnographie francaise. N.S. T. 2 (Anne 1972). Paris. - Falbygden 26-27
(1972-73). Falköping. - Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok.
1973. Sthm. - FF communications. Ed. for the Folklore fellows. Vol. 90: 2.
No 212. P. G. Brewster, The incest theme in folksong. Hki 1972. - Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finnbygder. Årg. 26 (1973): 2-27 (1974): 2. Torsby. - Finnisch-ugrische Forschungen. Bd 40: 1/3. Hki 1973. - Finskt museum.
Årg. 78-79 (1971-72). Hfors 1973. - Fjällsjö krönika. Årg. 23-25 (1971-73).
Backe 1972-74. - Folclor literar. Vol. 3 (1969/1970). Timisoara 1972. - Folk
og kultur. Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. 1973. Kbh. Folklivsstudier. 10. K. Appelgren, Johan Alm. Hantverksmålare i Vasa på 1700talet. Hfors 1974. - Folkmålsstudier. 21-24. Hfors 1972-73. - Fornvännen.
Årg. 68 (1973): 2-69 (1974): 2. Sthm. - Forskningsnytt fra Norges almenviten.skapelige forskningsråd. Ärg. 18 (1973): 4-19 (1974): 4. Oslo. - Froöskaparrit. Armales Societatis scientiarum Feeroensis. Bök 21. Törshavn. 1973. - Från
bergslag och bondebygd. Årg. 28 (1973). (Meddelande 39.) Örebro. - Från
Borås och de sju häraderna. Årg. 28 (1973). Borås. - Från Gästrikland 1973.
Gävle. - Fölisön. Fölisöstiftelsens publikation. 1973. Hfors. - Förteckning
över Riksdagsbibliotekets nyförvärv. 1973: 1-2. Sthm 1974. - Globen. Nyheter frän Generalstabens litografiska anstalt, Kartografiska institutet och
Esselte map service. 1973: 1/2-3/4. Sthm. - Gotländskt arkiv 45 (1973). Visby.
Heimen.. Organ for Landslaget for bygde- og byhistorie, vitskapleg tidsskrift
for lokal og regional historie. Bd 16.1973: 2-1974: 2. Trondheim. - Hembygden. [Utg. av] Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. 1974. Vänersborg.
Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 8. Från
kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 26-28 juni 1972. Upps 1973; 9. Från
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kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 25-27 juni 1973. Upps 1974. - Historisk
årbog for Thy og Mors og Vester Hanherred. 1973-1974. Thisted. - Historiska
och litteraturhistoriska studier. 48-49. Hfors 1973-74. - Håloygminne. Utgj.
av Hålogaland historielag. Bd 13-14. Årg. 54 (1973): 1 - Årg. 55 (1974): 2.
Svorkmo. - Hälsingerunor 1973. Bollnäs 1973. - En hälsning till församlingarna i ärkestiftet. Årg. 59 (1973/74). Upps 1973. - IEF-information. [Utg. av]
Institut for europeisk folkelivsforskning. Nr 2, juni 1972. Lyngby. (Duplic.) Informatie Nederlandse lexikologie. INL. nr 4, Maart 1974. Leiden. - Institut
for europeisk folkelivsforskning, Lyngby. Familie, hushold og produktion.
Punktundersogelser i 5 danske lokalsamfund. Red.: 0. Löfgren. 1974. Institute of ethnology, Comenius University, Bratislava. R. Bednårik, L'udov6
pol'ovnictvo na Slovensku. Martin 1943; R. Bednårik, L'udovö stavitel'stvo na
Kysuciach. 1967; Sona Kovaöeviöovå, L'udovy odev v Hornom Liptove. 1955;
J. Michålek, Spomienkovö rozpråvanie s historickou tematikou. 1971; J. Podolåk, Spösoby chovu hospodårskych zvierat. 1962; Lidovå tradice. Ptåtelö k
85. narozeninånn akademika Jitiho Horåka. Praha 1971; Sala Kovaöeviöovå
& B. Sclireiber, Volksplastiken. 1971; V. Scheufler, Lidov6 hrnöitstvi v öeskych
zemich. Praha 1972; A. Pranda, Snöasni modranski figuralisti. Martin 1957. The International folk directory of ethnic music and related traditions. Totnes
1973. - Jahresbibliographie der Volksballadenforschung 3 (1970-1972). Ljubljana ... 1973. - JEGP. Journal of English and Germanic philology. Vol. 72
(1973): 1-4. Urbana, Ill. - Journal de la Societå finno-ougrien.ne 72. Hki 1973.
- Jämten. Föreningen Heimbygdas årsbok. Ärg. 67 (1973). Östersund. Jämtlands läns museum. Forskningsprogram för Jämtland och Härjedalen.
1974. - Kalender. [Utg. av] Svenska folkskolans vänner. Ärg. 87 (1972). Hfors
1973. - Kalevalaseuran vuosikirja 54 (1974). Sampo ei sanoja puutu. Matti
Kuusen juhlakirja. Porvoo. - Kalmar län. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård. Årg. 58 (1973). Kalmar. - Konsumentföreningen Uppsala. En idé
blev en folkrörelse. [Av] H. Stolpe. 1973. - Kronobergsboken. Årsbok för
Hyltön-Cavalliusföreningen. 1973. Växjö. - Kulturen 1973-1974. Lund. Kulturhistoriska institutionen vid Åbo akademi, Åbo. Rapport 2. U. Vasström,
Fisket på Enklinge. 1973; Rapport 3. P. Stenman, Sågarbetarliv på Attu i
Pargas. 1973. - Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Årg. 30
(1973): 2-31 (1974): 2. Sthm. - Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor germaanse
filologie. Jaarg. 62 (1973): 2-63 (1974): 1. Leuven. - Lundastudier i nordisk
språkvetenskap. Ser. D. Meddelanden. 1. L. Svensson, Bibliografiska hjälpmedel rörande svenska språket. 1972; 2. Fyra talspråksstudier; 4. I. Knutsson, Tradition och förnyelse i en modern isländsk diktsamling; 5. Färöiska
studier. 1973; 6. Eterspråk 1. 1973. - Meddelanden från Folkkultursarkivet.
Mors. 1. Synvinklar på ortnamn. 1973; 3. Visa och visforskning. 1974. Meddelanden från Kulturhistoriska undersökningen. Nr 97 (1973). Sthm. Mdmoires de la Sociötö finno-ougrienne, Hki. 150. Commentationes FennoUgricae in honorem Erkki Itkonen. 1973; 151. Aulis J. Joki, Uralier und Indogermanen. 1973; 152. Michael Branch, A. J. Sjögren studies of the north. 1973;
153. Nord-mongolische Volksdichtung. Bd 1. 1973; 154. S. Suhonen, Die jungen
lettischen Lehnwörter im Livischen. 1973. - Monografier utg. av Stockholms
kommunalförvaltning. 34. M. Bohman, Adoptivbarn och deras familjer. Sthm
1973. - Musikethnologische Jahresbibliographie Europas. 6 (1971). Bratislava.
- Milveltsög ös hagyomåny. Studia ethnologica Hungariae et Centralis ac
Orientalis Europae. 15-16. Tanulmånyok a Hortobågy nöprajzåhoz. Debrecen
1972-1974. - Namn och bygd. Ärg. 60-61 (1972-73). Upps 1973-74. - Natio-
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nal museum of Wales. Annual report 66 (1972/73). Cardiff. - Nationalmuseets
skrifter. Arkgeologisk-historisk rwkke. Bd 14. Tove Clemmensen, Mobler
Kbh 1973. - Navnestudier udg. af Institut for navneforskning. 12. J. Kousgård Sorensen, Danske so- og ånavne 2. E-G. Kbh 1973. - Nåprajzi közlemånyek, Budapest. Évf. 14: 3-4. 1969; nvf. 15: 1-4. I. Gråfik, Szållitås s közleked& Szentendre szigeten. 1971;
16-17. Teråzia Horvåth, Kapuvår
nåpviselete. 1972; £vf. 18. 1973. - N6prajzi nalizeum, Budapest. A Nåprajzi
milzeurn kincsei 1872-1972; Die Geschichte der Volkskunst in lingarn. Ausstellung des Ungarischen Ethnographischen Museums April-September 1971.
- Niederdeutsches Wort. Bd 13 (1973). Miirkster. - NIF newsletter. Publ. by
Nordic institute of folklore, Turku. Vol. 1 (1973): 2-2 (1974): 2; NIF publications. No 3. Catalog-ues of Finnish anecdotes and historical, local and religious
legends. 1973. - Nordisk arkivnyt. Udg.: Rigsarkivet, Kbh. Arg. 18 (1973): 2
- 19 (1974): 2. - Nordisk medicinhistorisk årsbok 1973. Sthm. - Nordiska
museet, Sthm. Bibliografiska meddelanden från Nordiska museets bibliotek.
(Duplic.) Nr 35-37. 1973; Meddelanden från Kulturhistoriska undersökningen.
Nr 97 (1973); Föremål, bild, data. Riktlinjer för Nordiska museets insamlingsverksamhet. 1973; Gösta Bergs tryckta skrifter 1919-1973; Nordiska museets
och Skansens publikationer under 100 år. 1973; Översikt över kulturinventariet.
Utg. av Human relations area files, Inc. ... Svensk bearb. 1973 vid Nordiska
museet av Kerstin G:son Berg. 1973; Svenskt liv och arbete 31. Stenhuggarminnen. 1973; Nordiska museets handlingar. 80. R. Kjellström, Eskinao marriage. 1973; 81. E. Andrån, Snickare, schatullmakare och ebenister i Stockholm
under skråtiden. 1973; 82. Bo Grandien, Drömmen om medeltiden. Carl Georg
Brunius som byggmästare och idåförrnecllare. 1974; 84. Gertrud Grenander
Nyberg, Lanthemmens vävstolar. [1974.] - Norna-rapporter. [Utg. av] Nordiska samarbetskommittån för namnforskning. 1-3. Upps 1973-74. - Norsk
etnologisk gransking. [Emnelister.] 121. Hviledagen. Oslo 1973. (Duplic.) Norsk folkeminnelags skrifter. Oslo. 109. E. Proysen, Folkelige visor. 1973; 110.
Svartbok frå Gudbrandsdalen. 1974. - Det kongelige norske videnskabers
selskab, Trondheim. Forhandlinger 1973; Skrifter 1973: 1-4. - Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking. 16. Oslo 1973. - Ny i Sverige. Utg. av Statens
invandrarverk. Arg. 2 (1973): 3-3 (1974): 3. Sthm. - Nysvenska studier. Arg.
51-52 (1971-72). Upps 1972-73. - Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård, Sthm. 48. Svenska studier frän runtid till nutid tillägnade Carl Ivar
Ståhle på 60-årsdagen den 27 juni 1973. 1973; 49. Språk i Norden. Årsskrift
för de nordiska språknämnderna. 1973; Nämnden för svensk språkvård. Årsberättelse för 1973. 1974; Verksamhetsberättelse för tiden 1/1-30/6 1974. Odense bys museer. Beretning 1971/72. - Onoma. Bibliographical and information bulletin. Vol. 17 (1972/73). Leuven. - Orbis. Bulletin international de
Documentation. linguistique. T. 21(1972): 2-22 (1973): 2. Louvain. - Ordbok
över svenska språket. Utg. av Svenska akademien. H. 279-283. Skjuvkärraskräpig. Lund 1973. - Ortnamnen i Skaraborgs län. (Sveriges ortnamn.) D.
18: 1. Rättelser och tillägg. Av I. Lundahl; D. 18: 2. Reg. 1. A. Territoriella
namn. B. Naturnamn. Upps 1974. - Ottar. Populwre småskrifter fra Tromso
museum. Nr 74-77/78 (1972: 4-1973: 3/4). - Polar record, Cambridge. Index.
Vol. 15: nos 94-99. 1972; Vol. 16-17: nos 104-106. 1973-74. - Polskie
towarzystwo ludoznawcze. 0. Kolberg, Dziela wzystkie. T. 51. SanockieKroånieriskie. Cz. 3. Wroclaw 1973. - Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland for 1972. London 1973. - Proceedings of the Vaasa school of economics. Reprint ser. 13. C. Laur6n, Två Vadstena-
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handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek. 1972. - Proverbiurn. Bulletin
d'informations sur les recherches paråmiologiques. 21-23, 1973-74. Hki. Publikace Etnografiekåho iistavu Moravsk6ho musea v Brn6. Sv. 16. Edice:
Malå tisky. Sv. 11. Prameny. L. Kunz, Lidovå vyklenkovå plastika. 1972. Pålsgården. [Utg. av] Ockelbo hembygdsförening. Årg. 33-34. Sandviken
1973-74. - RA-nytt. Riksarkivet informerar. 1973: 1. De enskilda arkiven 18;
1974: 1. De enskilda arkiven 20. Sthm. - Recorded sound. The journal of the
British Institute of recorded sound. No 50/51, 53-54. London 1973-74. - Revista de etnografi° i folclor. T. 18 (1973): 3-19 (1974): 2. Bucure0i. - Revue
des langues vivantes. Annåe 39 (1973): 1-6 - 40 (1973): 2. Bruxelles. - Rijksmuseum voor Volkskunde »Het Nederlands Openluchtmuseum» te Arnhem.
1970-71. 's-Gravenhage 1972-73. - Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok. 1970-72. Upps 1971-73. - Salabygdens fornminnesförening.
Årsbok. Årg. 24 (1973). Sala. - Samefolket. Årg. 54 (1973): 6-55 (1974): 6.
Upps. - Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. No 104106. Hki 1973-74. - Scandinavian studies. Vol. 45 (1973): 2-46 (1974): 2.
Lawrence, Kansas. - Schweizerisches Archiv fik Volkskunde. Jahrg. 68/69:
H. 1-8. Basel 1972-73. - Scottish studies. Vol. 17 (1973): 1-2. Edinburgh. Scripta ethnologica. 29. T. Tikkanen, Rannikkokalastuksemme koneellistumisesta 1870-luvulta 1920-luvulle. Turku 1973. - Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1973: 1-1974: 1. Hki. - Sjöhistoriska museet, Sthm.
Rapport 2. A. Rydberg & L. Seotte, Fisket på Kråkö och vid Hälsingekusten
under 1900-talet. 1973; 3. B. Öhngren & D. Papp, Arbetarna vid Oskarshamns
varv kring sekelskiftet. 1973; 4. A. Björklund & D. Papp, Sjöfartsyrken i hamnstaden Gävle. 1973; Maritimhistorisk konferens i Umeå den 8-9 december 1972.
Rapport. 1973; S:t Olofs hamn på Drakön. Maritimhistoriskt symposium
Hudiksvall 1973. Rapport. 1974. - Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings
midsommartidning. Nr 58-59 (1973-1974). Älvdalen; No 3-4 (1918-1919).
Nytr. av orig.-uppl. - Skrifter frå Norsk målforearkiv, Oslo. 25. W. Westgaard, Substantiven° i Romedal. 1970. - Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland, Hfors. 449. Historiska och litteraturhistoriska studier 47.
1972; 454. Meddelanden från Folkkultursarkivet 1. Synvinklar på ortnamn.
1973; 455. Samlade skrifter av J. L. Runeberg. D. 18. Kommentar till brev.
1973; 456. Historiska och litteraturhistoriska studier 48. 1973; 458. Lars Stenbäck, Dikter och prosa. 1974. - Skrifter utg. av Ålands kulturstiftelse. 9.
H. Kulves, Havsörnens ekologi på Åland. Mariehamn 1973. - Skrifter utg.
genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. A. Sveriges ortnamn. Ortnamnen i
Jönköpings län. D. 2. Mo härad. 1974; Ser. C. Nr 1. B. Lindön, 1663-64 års
inventering av fäbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar, kvarnar, fiskerier
m. m. inom Kopparbergs län. 1974. - Slavia Occidentalis. T. 30. Warszawa
1973. - Sool-Öen 1973. Utg.: Sollerö hembygdsförening, Sollerö församling.
- Sprog og kultur. Bd 27: 3/4. Aarhus 1972. - Stockholms stads arkivnämnd
och stadsarkiv, Sthm. Årsberättelse 1972. - Stofnun Åma Magniisson.ar å
Islandi, Reykjavik. Rit. 1. J. Kristjånsson, Um F6stbrw5rasögu. 1972; 2. Årna
saga Biskups. 1972; 3. Islenzkar miöaldarrimur 1. Haralds rimur Hringsbana.
1973; 4. Islenzkar miöaldarrimur 2. Ans rimur bogsveigis. 1973. - Ströms
hembygdsförenings årspublikation. Strömsboken. 1972. D. 3: 5. H. 29. 1974. Studier i modern språkvetenskap. N.S. Vol. 4. Sthm 1972. - Studies on religion. Articles & reprin.ts. [Publ. by the] Fin.nish society for the study of
conaparative religion, Hki. 1. J. Pentikäinen, Uskontotieteen tutkimusalat.
1972; 2. L. Honko, The problem of defining myth. 1972; 3. L. Honko, Perinne-
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ekologiaa - miten ja miksi? 1972; 4. P. Suojanen, Spontaani saarna. 1972;
5. J. Pentikäinen, The division of the Lapps into cultural areas (ur: Circurnpolar problems. 1972). - Suomen kålen nauhoitearkiston toiminta vuonna
1972-73. Hki 1973-74. - Suomen museo. [Utg. av] Suomen. muinaismuistoyhdistys. Vuosikerta 80 (1973). Hki. - Svenska litteratursällskapet i Finland.
Årsberättelse för år 1972-73. Hfors 1973-74. - Svenska turistföreningen. Årsskrift 1974. Öland. Sthm; Svenska turistföreningens tidning, Turist. Arg. 41
(1973): 4-42 (1974): 4. Sthrn. - Svenskbygden. Organ för finlandssvenskt bildningsarbete. Arg. 52 (1973): 4-53 (1974): 5. Hfors. - Södra Unnaryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförening. Årsskrift. Arg. 26-27 (1972-73).
Unnaryd. - Sörmlandsbygden. Årg. 42 (1972-73). Nyköping. - Sörmlandslåten. [Utg. av] Södermanlands spelmansförbund [och] Sörmländska ungdomsringen. 1973: 1. Polkettn.ummer; 1974: 1. Södertälje. - Talatrosten. [Utg. av
Norsk målforearkiv.] 1973. [Oslo.] - Tietolipas. [Utg. av] Suomalaisen kirjallisuuden seura, Hki. 73. Folklore tänään. 1974. - Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Meddelande 30 (Årsbok 1973). Västervik. - Trabalhos de Instituto de antropologia, »Dr. Mendes Corr6a». (Faculdade de ciåncias do Porto.)
14. J. A. Machado Cruz, Consanguinidade aparente e sua evolugao na ilha de
Porto Santo. 1972; 15. Gen.etic studies of some red cell and serum protein
polymorphisms in the population of Vilarinho da Furna (Portugal). 1973; 16.
J. A. Machado Cruz, Consanguinidacle aparente da populagao de Vilarinho da
Furna. 1973; 17. A. F. Isidoro, Escavagoes em dölnaenes do concelho do Crato
(Alto Alentejo) V. 1973; 18. J. R. dos Santos Jimior, 0 minepa e o Malaica
fantasmas mogambicanos. 1973; 19. A. F. Isidoro, Os Sabeler - urna familia
de pescadores. 1973; 20. A. F. Isidoro, Esbogo arqueolögico do concelho do
Crato (Alto Alentejo). Novos elementos (IV). 1973; 21. J. R. dos Santos
Nötulas sobre a Festa dos Reis. 1973. - Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitskap. Nr 3, 1973. Oslo. - Tromso museum. Årsberetning 1972.
1974; Tromso museums skrifter. Vol. 14. Foredrag og diskusjoner fra XIII.
nordiske arkeologmote i Tromso 1970. 1973. - Turun yliopiston kan.satieteen
laitoksen toimituksia. 2. I. Talve, Suomen kansanomaisesta ruokataloudesta.
Turku 1973. - Udvalg for folkemåls publikationer. Serie A. 25: 2-3. L. Gotfredsen., Langelandsk ordbog. Bd 2-3. Kbh 1973-74. - Universitetet i Bergen.
Årsmelding 1972. Bergen. - Uppland 1972-73. Upps. - Uppsala universitet.
Kurslitteratur 1974. 1974; Uppsala universitets årsberättelse för. räkenskapsåret 1971/72-1972/73. Upps 1973-74. - Uppsala universitetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret 1971/72. Upps 1973. - Vaasan kauppakorkeakoulun. julkaisuja, Vaasa. Tutkirnuksia. 6. 0. Koskiranta & Marja-Liisa Saarniaho, Ruotsinkielisen. Pohjanmaan kalastus. 1971; 7. A. Romppanen., Lapuan
elinkeinotutkimus. 1972; 11. Marja-Leena Alho, Väestön levinneisyys Vaasan
läänissä. 1972; 17. C. Laur6n, Initialord i svenskan. 1972. - Varbergs museum.
Årsbok. Arg. 24 (1973)-25 (1974). Varberg. - Vendsyssel årbog. [Udg. af]
Historisk samfund for Vendsyssel. 1973. FIjorring. - Western folklore. Vol. 32
(1973): 2-33 (1974): 1. Berkeley. - Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 197374. Lund. - Viking and medieval Dublin. National museum excavations,
1962-1973. Catalogue of exhibition. Dublin 1973. - Vänersborgs söners gilles
årsskrift. Arg. 42 (1973). Vänersborg. - Värmland förr och nu. Arg. 71 (1973).
Karlstad. - Västerbotten. 1973. 4 nr. Umeå. - Västerbottens norra fornminnesförening, Skellefteå museum. Meddelande 35. Verksamhetsberättelse
för år 1973. Skellefteå 1974. - Västmanlands fornminnesförenings årsskrift.
51 (1973)-52 (1974). Västerås. - Västra Göinge hembygdsförenings skrift-
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serie. 21 (1973). Hässleholm. - Welsh folk museum, St. Fagans. Handbook.
(National museum of Wales.) Carcliff 1973. - Åländsk odling. Årsbok. Årg.
34 (1973). Mariehamn 1974. - Årbok for Universitetet i Bergen. Humanistisk
serie. 1972. Bergen 1973. - Århus stifts ärboger. Bd 65 (1972/73). Århus. Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Årg. 40-41 (1970-71).
Sthm 1973. - Älmeboda sockens hembygdsskrifter 15. Älmebodaboken 1973.
Ålmeboda. - Österbotten. Årsbok. [No 18] (1973). Vasa. (Skrifter utg. av
Svensk-österbottniska samfundet. 30.)

Aijmer, Karin, Some aspects of psychological predicates in English. Sthm 1972.
(Stockholm stud. in English 24.) Akad. avh. - Almqvist, Bo, Norrön niddiktning. Traditionshistoriska studier i versmagi. 2: 1-2. Nid mot missionärer. Senmedeltida nidtraditioner. Sthm 1974. (Nord. texter o. undersölm.. 23.) And erman, G. M., Swedish studies. Language (ur: The year's work in mod. lang.
stud. Vol. 31-33, 1969-1971). - Andersson, A., Dansbanefröjder runt stan
1940-1947. Sammanställda oktober 1971-mars 1972. D. 1. 2. uppl. Upps 1973.
Andersson, Th., Norden och det forna Europa. Några synpunkter på ortnamnens ålder och samband (ur: NoB. Årg. 60, 1972). - Dens., Om ortnamn
och ortnamnsforskning (ur: NoB. Årg. 61, 1973). - Dens., Iarlabanki atti alt
hundari 'Detta. Till tolkningen av Jarlabanke-ristningen i Vallentuna (ur: Skr.
utg. av Nämnden f. sv. språkv. 48. Sv. stud. fr. runtid till nutid. Sthm 1973).
Dens., [Rec. av] Henri Diamant, The toponomastic reflexes of castellum and
castrum. A comparative pan-Romanic study. Heidelberg 1972 (ur: NoB. Årg.
60, 1972). - Dens., [Rec. av] Diplomatarium Danicum. ... Danmarks riges
breve (ur: NoB. Årg. 60, 1972). - Dens., [Rec. av] Bernd-Ulrich Kettner,
Flussnamen im Stromgebiet der oberen und mittleren Leine. Rinteln 1972 (ur:
NoB. Årg. 60, 1972). - Arbo Hoeg, 0., Planter og traclisjon. Floraen i levende
tale og tradisjon i Norge 1925-1973. Oslo 1974. - Arrhenius, Birgit, Granatschrnuck und Gommen aus norclischen Funden des frilhen Mittelalters. Sthm
1971. (Studies in North-European archaeology. Ser. B.) Akad. avh. - Bauclou,
E., Arkeologiska undersökningar på Halleby. D. 1. Hallebyundersökningen 2.
Sthm 1973. (Studies in North-European archaeology 3.) - Benson, S., Die
Erforschung der schwedischen Mundarten (ur: Zeitschr. f. Mundartforshung.
Beihefte. N.F. Nr 6. German. Dialektol. Wiesbaden). - Bergstrand, C.-M.,
Från Borås och Ås härad på 1800-talet. Skövde 1974. - Björklund, B., Järvsö
förr och nu. Ur en kommuns historia. Järvsö 1973. - Bleckert, L., Om betoning och diftongering i Eskilstunaspråket (ur: Svenskans beskr. 6. Umeå 1970.
1972). - Dens., Aspekter på nusvensk diftongering (ur: Folkrnålsstudier 23,
1973. Förhandl. vid Sjunde sammankomsten f. sv:s beskr. Hfors). - Dens.,
On the auditory perception of Swedish dentals and alveolars (ur: Phonetica
19: 1-25, 1969). - Blomdahl, R., Förmyndarräfstens ekonomiska resultat.
Sthm 1973. (Stockholm stud. in hist. 17.) - Bohm, H., Gunnar Tilander.
Publications 1918-1973. Sthm 1973. (Acta Bibliothecae reg. Stockholmiensis
15.) - Bothe, W., Bäuerliche Tierheilkunde in Niederbayern. Mtinchen. 1970.
(Inst. f. Palaeoanat., Domestikationsforsch. u. Geschichte der Tiermed. der
Univ. Milnchen.) Akad. avh. - Brylla, Eva, [Rec. av] Bent Sondergaard, Idledande studier over den nordiske stednavnetype lev, löv (ur: NoB. Årg. 60,
1972). - Buhociu, 0., Die rumänische Volkskultur und ihre Mythologie. Wiesbaden 1974. - Cabouret, M., Pasteurs et nomades de l'Ancien Monde. [Rec.
av Viehwirtsehaft und Hirtenkultur, Ethnographische Studien, publi6 par L.
Földes. Budapest 1969.] (Ur: Annales de g6ographie, An.n6e 82, Paris.) - Dens.,
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Une nouvelle giSographie r6gionale de la Sunde. [Rec. av Det moderna Sverige,
Landet, Sthm 1969.] (Ur: Annales de gnographie, u. å., Paris.) - Dens., Une
remarquable monographie consacrnes aux iles Faer (öe). [Rec. av Aage H.
Kampp, Fxreerne, 1967.] (Ur: Revue Norois, No 76, Oct.-Dne. 1972.) - Dens.,
La Fifflande apres le Cinquantenaire de l'IndiSpendance. [Recensioner.] (Ur:
Revue Norois, No 80, Oct.-Dne. 1973.) - Dens., Un manuel fondamental sur
l'elevage du remie. [Rec. av] S. Skjenneberg et L. Slagsvold, Reindriften og
dens naturgrumilag. Oslo 1968.] (Ur: Revue g6ographique de l'Est 1971, T. 12,
no 25, Avril-Sept.) - Cassidy, F. G., The names of Green Bay, Wisconsin
(ur: Names. Vol. 21: 3. 1973). - Daan, Jo, Bilingualism of Duteh immigrants
in the U.S.A. (ur: Diehtung, Sprache und Gesellschaft. Akten des IV. Intern.
Gerrn. Kongr. 1970 in Princeton). - Dahllöf, T. G., Sueco-American.a. Några
randanteckningar kring en boksamling (ur: Biblis. Årsbok utg. av Fören. f.
bokhantverk. 1970). - Dahlstedt, K.-H., Svensk dialektgeografi, dess metoder och uppgifter. Förra hälften. Umeå 1972. (Univ. of Umeå. Depart. of. gen.
bug. Publ. 3.) Duplic. - Danell, J., Conservative and liberal Stockholm press.
Upps 1973. Akad. avh. - Ehn, W., Gustaf Floderus, Beskrifning öfver Rasbo
och Kihls församlingar. Utdrag med kommentarer (ur: Oland. Ur en kommuns
hist. Malung 1973). - Dens., Index to Arv. 1945-1971, Vol. 1-27 (ur: Arv.
Vol. 28, 1972). - Erikson, R., Uppväxtförhållanden och social rörlighet. Kap.
6 i betänkande om sv. folkets levnadsförhållanden [att avgivas av Låginkomstutredn.] Sthm 1971. Akad. avh. - Eriksson, A. W., Genetie polymorphisms
in Finno-ugrian populations. Finns, Lapps and Maris (ur: Israel journal of med.
sciences. Vol. 9, 1973: 9-10). - Eriksson, U., Det gamla fjällsjömålet, 4 (ur:
Fjällsjö krön. Årg. 25, 1973). - (Feilitzen. 0. von), Otium et negotium. Studies
in onomatology and library science. Sthm 1973. (Acta Bibliothecae reg.
Stockholmiensis 16.) - Firpo, L., Gastronomia del Rinaseimento. Torino 1973.
(Strenna Utet 1974.) - Floden, S. A., Tierra nueva. Svensk grupputvandring
till Latinamerika. Integration och församlingsbildning. Upps 1974. (Stud.
missional. Upsaliensia 25.) Akad. avh. - (Fries, 8.), Svenska. Sigurd Fries
den 22 april 1974. Umeå. (Duplic.) - Fritz, B., Hus, land och län. Förvaltningen
i Sverige 1250-1434. 1. Sthm 1972. (Stockholm stud. in hist. 16.) Akad. avh.
- Färje, C. G., m. fl., Floran i Orsa. Med artförteckn., lokalangivelser, kommentarer o. dial. namn. Orsa 1973. - Gustafsson, G., Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Riks-, läns- och landskapsgränser i forna tider. Härnösand
1974. - Hakkarainen, H. J., Studien zum Cambridger Codex T-S 10. K. 22.
II. Graphemik und Phon.emik. Hki 1971. (Suomal. tiedeakat:n toimituksia.
Sarja B. T. 174.) Akad. avh. - (Haugen, E.), Studies for Einar Haugen presented by friends and colleagues. The Hague 1972. (Janua lin.guarurn. Ser. maior
59.) - Dens., & Markey, Th. L., The Scandinavian languages. Fifty yesrs of
linguistic research (1918-1968). The Hague 1972. (Janua linguarum. Ser. practica 154.) - Hedenskog, S., Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915. Uppkomst,
social struktur och politisk aktivitet. Upps 1973. (Studia hist. Upsaliensia 49.)
Akad. avh. - Heikkonen, E., Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965. Hki
1971. (Suomen pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen. julkaisuja. Kasvututkimuksia 3.) Akad. avh. - Helmer, A., Svensk solosång 1850-1890. 1. En
genrehistorisk studie. Sthm 1972. (Musik i Sverige. Skr. utg. av Sv. samf. f.
musikforskn. och Sv. musikhist. arkiv 3: 1.) Akad. avh. - Hellberg, L., Skänninge och Skenaån. En ortnamnskombination i ljudhistorisk belysning (ur: Skr.
utg. av Nämnden f. sv. språkv. 48. Sv. stud. fr. runtid till nutid. Sthm 1973). Hellbom, A., Indalsälvens gamla namn (ur: Ortnamnssällsk:s i Upps. årsskr.
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1973). - Hjorter, J., Stormöte i Roma kyrka 1866 (ur: De hundra kyrkornas ö.
Arg. 50, 1972). - Hodne, B., Personalhistoriske saga. En studie i kildeverdi.
Oslo 1973. Akad. avh. - Holm, G., Ihre, Johan (ur: Sv. biogr. lexikon. Bd 19.
Sthm 1972). - Dens., Nylandssvenskars och finnars svenska. U.o.o.ä. (Särtr.)
- Dens., Betydelse, gestalt, funktion (ur: Folkmålsstudier 23, 1973. Mors). Dens., Bynamnet Kåddis (ur: Skr. utg. av Nämnden f. sv. språkv. 48. Sv. stud.
fr. runtid till nutid. Sthm 1973). - Holmberg, K. A., Om språkutveckling hos
barn med hörselskada (ur: Nysv. stud. Årg. 52, 1972. Upps.) - Hunstadbräten,
K., Modurnsmålet. Oslo 1973. - Ingers, I., Ortnamn i Loshult (ur: En bok om
Loshult). - Dens., Ortnamn i Malmö. 7. Oxie, Lockarps och Glostorps socknar (ur: Malmö fornminnesfören:s årsskr. 1969). - Dens., Ortnamn i Malmö.
9. Bunkeflo socken (ur: Malmö fornminnesfören:s årsskr. 1972). - Dens., Folkminnen från Hardeberga meddelade (ur: Tornabygden 1973). - Dens., Folkmålet i Burlövs socken (ur: Burlövs kommun. Hist. o. beskr. Arlöv 1973). Jacobson, S., Studies in English transformational grammar. Sthm 1971. (Stockholm stud. in English 23.) - Johannes, P., Förändringens sekel i en dalaby.
Monografi över Västra och östra Rönnäs i Leksands socken. Leksand 1966. Johannesson, Lena, Liten vykortshistoria från Uppsala (ur: Uppl:s nat:s årsskr. 35, 1972). - Johannisson, T., Ett språkligt signalement. Gbg 1973. (Nordistica Gothoburgensia 6.) - Junnila, 0., Ruotsiin muuttanut Adolf Iwar Arwidsson. ja Suomi (1823-1858). Hki 1972. (list. tutkimuksia 87.) Akad. avh.
- Jääskinen, A., The icon of the Virgin of Konevitsa. A study of the »Dove
Icon» and its iconographical background. Hki 1971. (Suomen kirkkohist. seuran
toinnituksia 85.) Akad. avh. - Kalela, J., Grannar på skilda vägar. Det finländsk-svenska samarbetet i den finländska och svenska utrikespolitiken 19211923. Hfors 1971. (list. tutkimuksia 84.) Akad. avh. - (Karling, S.), Ålands
medeltida kyrkor. Sthm 1973. (Stockholm stud. in hist. of art 25.) - Karlsson,
A., Det frivilliga skyttets spridning i Sverige 1820-1965. Sthm 1972. (Meddel.
fr. Kulturgeogr. inst. vid Sthlms univ. Nr B 22.) Akad. avh. - Karlsson, F.,
Om könsrollernas språkliga återspeglingar. Åbo 1974. (Duplic.) - K&y, B.-A.,
Kaiser Sigismund, Ikonographie. Wien 1972. Akad. avh. - Koller, W., Grundproblem° der Ulaer s et z ung s the o rie. Bern 1972. (Stoekholmer german. Forschungen 9.) Akad. avh. - Kvicleland, R., Folkeleg songtradisjon som brukspoesi
(ur: Norsk folkeminnelags skr. 109. Oslo 1973). - Lagman, H., Svensk-estnisk
språkkontakt. Studier över estniskans inflytande på de estlandssvenska dialekterna. Sthm 1971. (Stockholm stud. in Scand. philology. N.S. 9.) Akad. avh.
- Lange, S., & Larsson, K., Syntactical development of a Swedish girl Embla,
between 20 and 42 months of age. P. 1. Age 20-25 mo. Sthm 1973. (Project
child lang. syntax. Report no 1.) - Lehtonen, J. U. E., U. T. Sirelius ja kansatiede. Hki 1972. (Kansatieteellinen. arkisto 23.) Akad. avh. - Levander, L.,
Fattigt folk och tiggare. Ur samhällsdjupen i forna tider. Efterskr. av S. Björklund. Sthm 1974. -Liestol, A., Runenstäbe aus Haithabu-Hedeby (ur: Berichte
ilber die Ausgrabungen in Haithabu. Bericht 6. Neu.miffister). - Lindberg, Ebba,
Studentsvenska. Studier i stockholmsabiturienters examensuppsatser 18641965. Sthm 1973. Akad. avh. - Lindén, B., Ortnamn och arkivalier (i: Soolöen 1974. Sollerön). - Lindkvist, K.-G., The local sense of the prepositions
over, above, and a,cross studied in present-day English. Sthm 1972. (Stockholm
stud. in English 25.) - Lunclmark, Bo, Arnie. Tärna-studier. Tärnaby 1972. Magnusson, Bo, Några anteckningar vid läsningen av Svenska Akademiens
ordlista, tionde uppl. 1973 (ur: Rostads elevförb:s årsskr. 1974). - Mante, A.,
[utg.], Eine niederdeutsche Birgitta-Legende aus der Mitte des XV. Jahr-
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hunderts. Sthm 1971. (Stockholmer german. Forschungen 8.) - Matsson,
Hj., Folktro och folksed (ur: Malung. Ur en sockens hist. D. 2). - Moberg, L.,
Vila vid denna källa. Några tolkningsproblem (ur: Skr. utg. av Nämnden f.
sv. språkv. 48. Sv. stud. fr. runtid till nutid. Sthm 1973). - Modeen, T., The
international protection of the national identity of the Åland islands (ur:
Scand. stud. in law 1973). - Myhrman, A., [utg.], Emigrantbiografier. En
samling skildringar rörande finlandssvenska'. i Amerika. Utvalda och red. 1-2.
Åbo 1974. (Åbo akad:s bibl. Stencilser. 6-7.) - Myrdal, R., Norrköpings historia 2. Styrelse, förvaltning, politik 1863-1919. Sthm 1972. Akad. avh. - Niemeläinen, P., Niilo Valosen kirjallista tuotantoa 1939-1972. Hki 1973. - Nordling, C. 0., Estniska ortnamn i svensk bygd. En ny teori om östra Nylands
första bebyggelse och om ursprunget till bygdens gamla icke-svenska ortnamn.
Sthm 1974. (Duplic.) - Norman, H., Från Bergslagen till Nordamerika. Upps
1974. (Studia hist. Upsaliensia 62.) Akad. avh. - Nylund Torstensson, E., De
finska sjönamnen i Korpilombolo socken. Upps 1973. (Studia Ural. et Altaica
Upsaliensia 7.) Akad avh. - Nyman, A., De sista fäbodarna (ur: Sv. turistfören:s
årsskr. 1972. Dalarna). - Olsson, I., Ett storverk bland nordiska dialektordböcker (ur: Nordisk tidskrift. N.S. U. å.). - Dens., Nordistik i Finland och
Sverige år 1972 (ur: Nordisk tidskrift. N.S. U.å.). - Pamp, B., Kring växlingen
bru-bro. En recension (ur: Sydsv. ortnamnssällsk:s årsskr. 1973). - Pellijeff, G.,
Bottnisk bebyggelse i belysning av ortnamnen (ur: Ortnamnssällsk:s i Upps.
årsskr. 1973). - Platzack, C., Språket och läsbarheten. En studie i samspelet mellan läsare och text. Lund 1974. (Skr. utg. av Svensklärarfören. 152.)
Akad. avh. - Poso, S., A method of combining photo and field samples in
forest inventory. Hki 1972. (Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 76: 1.) Akad.
avh. - Rimpiläinen, 0., Läntisen perinteen mukainen hautauskäytäntö
Suomessa ennen isoavihaa. Hki 1971. (Suomen kirkkohist. seuran toimituksia
84.) Akad. avh. - Roll, Hedda, [utg.], Hans Brask. Latinsk korrespondens
1523. Sthm 1973. (Studia Lat. Stockholmiensia 19.) Akad. avh. - RäkeDränka, V., Place names in Kauguri county, Latvia. Sthm 1971. (Stockholm
Slav. stud. 6.) - Rågfeldt, P.-E., Väderkvarnar och vattenkvarnar i Uppland
(ur: Kontakt. Organ f. hushållningssällsk., lantbruksnämnden o. skogsvårdsstyr. i Upps. län. Nr 5, 1973). - Dens., Inventering av väder- och vattenkvarnar i Uppland. Upps. 1973. (Inst. f. arbetsmetodik o. teknik. Lantbrukshögsk.,
Uppe. Nr 14, 1973.) - Räf, P.-0., [utg.], Vidskepelse och kvacksalveri i samband med djursjukvård i södra Ångermanland (1863). [Av] Johan Andersson
(ur: Svensk veterinärtidn. nr 25, 1973). (Meddel. nr 55 fr. Rådet f. veterinärhist. och biogr. forskn.) - Schulze, J. A., Frå Boheringsmålet (ur: Bo-soga 1.
Kultursoga. Skinn 1972). - Dens., Frå millomnorsk tul nynorsk i Eidanger
og Bamblebygdene (ur: Mål og namn. Heidersskrift til 0. T. Beito. Oslo 1971)
- Dens., Noko um målet i Sandsveer (ur: A. Lunde, Sandsvwrs historie. Bd 1.
Kongsberg 1973). - Selgn, E., Index till Olands-bygden 1931-1972 och Alundabygden 1926. Upps 1974. - Sporrong, U., Kolonisation, bebyggelseutveckling
och administration. Lund 1971. (Meddel. fr. Kulturgeogr. inst. vid Sthlms univ.
Nr B 23.) - Strandberg, 5., Sjönamnet Täljaren (ur: NoB. Årg. 60, 1972). Ström, F., Nia, ergi and Old Norse moral attitudes. The Dorothea Coke memorial lecture in Northern stud. deliv. at Univ. College, London, 10 May 1973. Ståhl, H., Om ortnamn i norra Trögd (ur: En bok om Norra Trögd. 1972). Dens., Gagnef (ur: Skr. utg. av Nämnden f. sv. språkv. 48. Sv. stud. fr. runtid
till nutid. Sthm 1973). - Säflund, G., The Polyphemus and Scylla groups at
Sperlonga. Sthm 1972. (Stockholm stud. in dass. archaeol. 9.) - Söderbergh,
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Ragnhild, Project child language syntax and project early reading. A theoretical investigation and its practical application. Sthm 1973. (Project child lang.
syntax. Report no 2.) - Dens., Reading in early childhood, A linguistic study
of a Swedish preschool child's gradual acquisition of reading ability. Sthm
1971. (Stockholm stud, in linguistics 1.) - Söderström, S., Hur man ropar på
folk och fä i övre Norrland (ur: Svenska. Sigurd Fries den 22 april 1974. [Umeå]).
(Duplie.) - Thimon, G., Gustaf Lenbom. En förbisedd Linniålärjunge och
hans bokgåva till Uppsala universitetsbibliotek (ur: Sv. LinniSsällsk:s årsskr.
Årg. 1970-71. Upps. 1973) - Tollenaere, F. de, Le dietionnaire historique n&rlandais (ur: Tavola rotondo sui grandi lessici storici, Firenze, 1971. 1973). Dens., L'aymologie dans le dictionnaire historique (ur: Tavola rotonda sui
grandi lessici storici, Firenze, 1971. 1973). - Dens., Lexikografie en linguistiek.
Het problem der woordbetekenis (ur: Taal- en letterkunde XC 2.) - Dens., &
Pijn,enburg, W., Verwerking van vroegmittelnederlandse teksten met de computer (het Corpus-Gysseling). Leiden 1974. (Bijdr. tot de nederl. taal- en letterkunde 4.) - Torp, A., Gamalnorsk ordavleiding. Ny-utg. m. rättelser o. reg.,
ombes. av G. Holm. Lund 1974. (Scripta minora Reg. Societatis human. litterarum Lundensis. Stud. utg. av K. human. vetenskapssamf. i Lund 19731974: 2.) - Ureland, S., Observations on Texas-Swedish phonology (ur: Studia
linguistica 25: 2). - Valonen, N., Was sind die Charakteristica der Speisen
aus der Provinz Satakunta (ur: Satakuntalainen. keittokirja. Hki 1969).
(Duplic.) - Virtaranta, P., Havaintoja tverinkarjalaisesta nimistöstä (ur:
Suomal.-ugrilaisen seuran aikakauskirja 72, 1973). (Opusc. inst. linguae fenn.
35). - Dens., Finskan i Amerika (ur: Språk i Norden 1971). (Opuse. inst. linguae
fenn. 14). - Dens., Kihniöläisen. Sergei Honkalan kielestä (ur: Parkanon ja
Kihniön. kirja, JYY:n kotiseutusarja 8, 1971). (Opusc. inst. linguae fenn. 15).
- Dens., Aulis J. Joki 60-vuotias (ur: Suomal.-ugrilaisen. seuran aikakauskirja
72, 1973). (Opusc. frist. linguae fenn. 31). - Dens., tber den olonetzischen
Konduåi-Dialekt (ur: Finnisch-ugrische Forschungen 40, 1973). (Opusc. inst.
linguae fenn. 40). - Dens., V. Alavan »Matkamuistelmia Tverin Karjalasta
kesällä 1895» (ur: Kalevalaseuran vuosikirja 53, 1973). (Opusc. inst. linguae
fenn. 26). - Dens., Vienalaisia lastenlauluja. Hki 1973. (Castrenianurnin toimitteita 3.) - Westerberg, M., Lefvernes beskrifning. Utg. och komment. av
Magdalena Hellquist. Västerås 1973. (Acta Bibl. Arosiensis 7.) - Zetterlund, C.,
Natur och folk i Ovansjö-bygd. U. o. [1973.] - överström, S., Lyrholm, Å., &
Ståhl, M., Det gamla glasbruket på Liljedahl. Karlstad 1973.
Rune Västerlund/Nils R. östlund
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