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Lövtäkt på Gräsö, Uppland
Kommentar till några bilder från sommaren 1971
Av Wolter Ehn

En resenär på Gräsön vid Upplands nordöstra kust lägger märke till att
träden längs vägarna bär spår av lövtäkt: De är tullade och man kallar
dem ask- och björkstumlar [stionia m.]. Lövet från ask, björk, al, asp och
vide har varit och är alltjämt ett viktigt komplement till fodret de år då
vallarnas och ängarnas fodertillgång är ringa. Asklöv togs gärna till fåren
medan björklövet helst gavs åt korna. Lövet gavs i torkat tillstånd och
förvarades till vintern i de hölador som ännu återfinnes vid de s. k. stängslen,
slåttermark med lövträd, sådan som man idag vanligen kallar löväng. Denna
term är dock främmande på Gräsö.
Sedan många år finns inte längre får allmänt i gårdarna på Gräsö. Behovet
av ull har minskat. Efter andra världskriget har man endast undantagsvis
hållit får på Gräsö och det uppges främst ha varit till fåren som man tagit
löv.
Löv av exempelvis ask ätes såväl i rått, färskt, tillstånd som i torkat.
Sommaren 1971 var ett torrt år och de lantbrukare på Gräsö som hade kor
måste dryga ut betet med att hugga ned löv ur askarna och med att ta
bladvass vid sjöstranden. Detta foder åts alltså av djuren i färskt tillstånd.
Vid gården Möskär — en genom laga skiftet utflyttad gård i Söderboda by
på Gräsö — tillgrep man lövet och vassen som ersättningsfoder denna torra
sommar. Lövet togs från askträd som sedan gammalt hade kvistats.
I några fall tages fortfarande löv till korna. Så gjorde man sommaren 1971,
då vallar och betesmarker stod uttorkade. För att överhuvud få tillräckligt
med foder åt korna blev man på Möskär tvungen att ta löv på gammalt sätt
— genom att tulla askarna invid gården, dvs, hugga eller såga ned grenar
och låta djuren äta direkt därav och sedan taga undan kvistarna. Tekniken
att hugga lövet från grenarna var den gamla och ävenså sättet att binda
kärvar.
Mårten Sjöbeck påpekar bl. a. om Gräsö (Sjöbeck 1948, s. 341) att »de
topphuggna askarna vid Sundsäng, vilka införa ett trädgårdsartat drag i
ängslandskapet, låta oss förstå, att man tillvaratagit ... också trädens löv,
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En samling av tullade askar invid gården Sundsäng, Gräsö, midsommardagen 1971.
Samtliga fotografier har tagits av Wolter Ehn och återfinnes i ULMA 28624.

för att boskapen skulle kunna vinterfödas». Lövtäkt genom kvistning har
säkert av ålder funnits på Gräsö och äldre arkivaliska källor talar om den
värdefulla lövskogen och skogen i ängarna.
Utmärkande för jordbruken på Gräsö är att brukningsenheterna är jämförelsevis små, i huvudsak mellan 2-10 hektar enligt jordbruksräkningen
1961. Spannmålsodlingen är, enligt samma jordbruksräkning, ringa och den
blandsäd som odlas är avsedd som foder. Av hela Gräsös åkerareal upptas
ungefär 2/3 av slåttervall på åker. Antalet djur per hektar åker är stort i
jämförelse med andra jordbruksområden inom landskapet (Jordbruksräkningen 1961). På de små Gräsögårdarna är produktionen sedan gammalt
lagd på kreaturens produkter och på fisket.
Laga skiftet fastställdes för Söderboda by på Gräsö år 1867 med utflyttningsskyldighet bl. a. för Hans Hanssongården som därvid tilldelades
två skiften. Det ena var hemängen vid .11Iöskcirsh,agen, dit gårdens byggnader
flyttades. (LSA Stockholms län. Gräsö 255.)
En demonstration av lövtäkt på Gräsö sommaren 1971 ägde rum vid
gården Möskär — efter gammalt kallad Has Ha,sgården, dvs. Hans Hanssongården i Söderboda — och utfördes av bröderna Johan och Helge Eriksson,
båda födda vid gården. Hans Hanssongården kom genom utflyttningen att
ligga ute i byns gamla ängsmark med lövträd. Den lövtäkt som bröderna
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Numera använder man moderna lättmetallstegar för att nå upp i de träd, som skall
tullas. I höger hand hålles sågen med vilken grenarna skall sågas ned.

Eriksson demonstererade utfördes förr av de lantbrukare och fiskare som
brukade Möskär. Där födes numera endast mjölkkor. Fåren försvann så
småningom från gården för ca 25 år sedan.
Lövtäkten utgör en betydande del av den stora arbetsinsats som görs vid
en gård för att skaffa foder till vintern för kor och får. Med höslåttern börjar
man detta arbete, vallarna och ängarna slås och höet förs in i höladorna.
Senare kommer lövhuggningen men även — i den mån detta behövs —
vasstäkten, dvs, man hugger med lövskärans hjälp av den övre delen av
rörvassen vid strandkanten, kallad rörmaren, [rzirmcir m]. Jfr SAOB rör-mar.
I storskifteshandlingarna för Söderboda by år 1800 upptas för 1 3/4 mantal Söderboda, förutom tomter, slåtter- och betesskär, 1 024 tunnland ängsmark men blott 27 tunnland åker och vretar (Gräsö 252). I samband med
backar omtalas lövskog, och detta är alltjämt det ord som används. Från
andra delar av ön omtalas slåtta med lövskog (östermörtarö by 1893. Gräsö
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Sedan grenen sågats ned ur trädet kvistar man av den med hjälp av lövskäran, som
hålles i höger hand.

25). I handlingar rörande Gräsö kungsgård talas om skogen i ängarna.
Ordet löväng möter ej i handlingarna. Det torde i sin riksspråkliga användning härröra från den botaniska facklitteraturen. (Se II. Sjörs. 1954 s. 17 och
C.-A. Hxggström 1970, med litt., s. 80.)
Av traditionsuppgifterna framgår att våren var en tid då stor energi
måste nedläggas på att skaffa ersättningsfoder åt djuren innan det blev
möjligt att släppa dem på bete. Ljung kniades, dvs. repades, och gavs åt
korna, fåren kunde få tallkvistar, tall-strunt, och när de första rönnbladen
stack fram och björken blev mjuk kunde man få foder även av dessa träd.
Det gällde att skarva i under denna mycket kännbara övergång mellan
vinter och vår i förhoppningen att så många djur som möjligt skulle kunna
överleva.
Lövtäkten ägde rum någon gång mellan höslåttern och skörden och inföll
som regel i augusti, då man började med att ta löv. »Man tog lövet efter höet
och höll på nästan en hel månad därmed» (ULMA 28624). »I slutet av juli
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Sedan lövet brutits av med handen eller huggits bort med skåran kastas den tomma
grenen åt sidan.

eller helst i första hälften av augusti, då var det bäst att ta lövet» (ULMA
28626) säger en annan sagesman, som även påpekar, att man räknade med
att träden blev utan löv om de inte höggs emellanåt — vanligen vart femte
år. Om man högg av asken — toppade den — kom skott, som när de blev
större kallades riskor.
Liksom i Nordsverige (Grenander s. 71) hävdar man att löv som tagits för
tidigt ej var bra som foder, då det var kådigt. »Lövet ville dom inte ta för
tidigt för då blev det för kådigt sa dom så då åt inte djurena det. Lövet
blev för saftigt eller klibbigt. Djuren åt hellre det löv som var sent taget än
det som var taget tidigare» (ULMA 28626). Om bladen hunnit gulna på
trädet togs inget löv, eftersom djuren ej ansågs kunna äta därav eller äta
sådant löv som fallit ned på marken... (ULMA 28624). Al-, rönn- och asklöv
togs samtidigt, och om olika sorters träd stod bredvid varandra tog man
löv av dem alla.
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Med hjälp av en björkvidja ihopbindes asklövet till en kärve.

Arbetet med lövtäkten var omfattande och kunde sträcka'sig över flera
veckor — allt beroende på hur många djur som skulle stillas, utfodras — vid
gården under vintern. Vidare berodde lövbehovet på om man erhållit tillräckligt med hö för kreaturen, korna. Lövet var normalfodret för fåren om
vintern. Det löv som togs var av björk och ask, men någon gång med
inslag av al; detta var dock högst obetydligt. Asken gick man hårt åt framhåller en sagesman (ULMA 28626).
Lövfodermängden räknades i kärvar och kärvarnas antal räknades i
tjog dvs, tjugo stycken. För en bondgård med omkr. 10 vinterfodrade får
kunde 400-500 kärvar beräknas. Hur mycket en person hann med vid
lövtäkten var helt beroende av vad man hade att arbeta med: trädfällning,
kvistnedhuggning eller avhuggning med skäror (ULMA 27986). Enligt ett
»Upplåtelse och Lagan Bref» från 1846 — ännu i gårdens ägo — skulle
»Sex tjog Björklöf» lämnas till födorådstagaren årligen.

Lövtäkt på Gräsö, Uppland
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Förutom yxa och såg är lövskäran ett nödvändigt redskap vid lövtäkten. Johan Erikssons skära är smidd av en gammal lie.

På Gräsö finns inget minne av gemensam lövtäkt inom byn, däremot
lever minnet av en för byns kvinnor gemensam vasstäkt, varvid man tog
rörvipp dvs. blomställningen av rörvass, till stoppning i sängkläder. Mina
iakttagelser av lövtäkten på Gräsö är främst knutna till byn Söderboda och
dess ängsmarker och lövskogsmarker.
De äldre skifteshandlingarna för Söderboda by gör skillnad mellan
hemäng och utäng. Termerna lever ännu men har fått ändrad betydelse
därigenom att utäng tidigare avsåg mark på byallmänningen, men efter
laga skiftet har ordet kommit att beteckna de bortom hemmet belägna
markerna.
Lövträd såsom ask, björk, al, rönn växer såväl vid hemägorna, i hagarna,
som ute vid ängarna i nära anslutning till höladorna.
En sagesman berättar: I Norrboda by trivs inte asken, men i Söderboda
växer askarna överallt. Askarna växer självväxt hundradetals. Askarna i
Söderboda är vildväxta, men asken är lätt att plantera. Utav askarna vid
gårdarna och längs vägarna är det många som är planterade. I hagen har
däremot askarna växt själva (ULMA 28626).
En mycket stor del av lövet till foder togs i den lövskog som fanns invid
ängarna och höladorna. I äldre arkivalier benämns dessa träd för skogen i
ängarna. »Där träden växer kallas äng eller betesskifte och där höet växer
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Om inte lövet torkas till vinterfoder kan det användas som färskfoder åt korna. Bröderna Eriksson bär hem lövkärvarna för att denna torra sommar kunna ge korna färskt
foder i båsen i samband med kvällsmjölkningen.

kallar vi plöjningar» säger en sagesman (ULMA 28624). Men lövträden kan
även stå i plöjningar. Till skillnad från åker, som bär spannmål och brukas
årligen, brukas plöjningen vart fjärde år då den plöjs upp för att sås igen
med frö och blandsäd som sedan används till foder.
Det som sedan gammalt kallades ängar får idag heta »plöjningar» varifrån
foder tas. Men dessa plöjningar kallar man också plöjningsstängsel eller
endast stängsel. Genomförandet av laga skiftet medförde en form av nyodling som bestod i att viss ängsmark uppodlades. I och invid dessa stängsel
växte lövskogen och i höladorna förvarades såväl hö som löv. Var bondgård
i Söderboda har alltjämt ett stort antal hölador, mellan 10-15 stycken.
»Vid varenda lada vi hade tog vi löv. De som inte hade någon vidare
lövskog tog löv på skären» (ULMA 28624).
De redskap och hjälpmedel som behövs vid lövtäkt är inte många. Man
berättar att då träden fälldes använde man yxa och såg. Vid nedkvistning,
hamling (dial. tulla v.), där alltså stammen kvarlämnades, användes yxa
(ULMA 27986). »Såg, yxa och skära var de redskap som användes vid lövtäkt. Stege behövdes också — för att komma upp i trädet med — och en
sådan fanns vanligen vid varje lada och den satt där jämt och togs aldrig
hem. Stegpinnarna var gjorda av envirke, men de stora bommarna på stegen
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En ask med tydliga spår av att ha tullats systematiskt under många år. Grenarna har
av spåren att döma sågats ned och de utväxta grenarna visar att man tagit löv på denna
ask för fem till sex år sedan. På Söderboda bys mark är liknande askar vanliga.

var sågade av granvirke» (ULMA 28624). Stegen var även nödvändig att ha
när nytt rörtak lades på ladan.
Vid den nyssnämnda demonstrationen vid Möskär sågades alla grenar
ned från de askar som tullades och därefter sågades grenarna på trädet
jämna så det nya lövet skulle kunna komma jämnt. Vid detta tillfälle var
två personer i arbete samtidigt. Den ene — uppkliven på en stege som lutats
mot trädstammen — sågade ned grenarna och den andre kvistade med bl. a.
hjälp av lövskeiran de kvistar som lades i en hög tillräckligt stor för att
räcka till en kärve. Kärvarna bands samman med vidjok helst av björk, vide
eller hägg. Kärvarna kunde vara olika stora men i allmänhet omkring en
halv meter långa eller höga. Ibland kunde man dock göra stora och ibland
små kärvar (ULMA 28624). Lövet binds i kärvar men säden i band.
2 — 724128 Sv. Landsmål 1972
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En år 1971 tullad ask växande inne i kärnan av Söderboda by. Asken är planterad.

Lada för hö och löv under tak av rörvass på Söderboda mark. Ladan har en karakteristisk placering invid slåttermarken och med öppningen — »durken» — vänd mot denna.

Lövtäkt på Gräsö, Uppland
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Denna hölada på Söderboda mark har tidigare utgjort en kombinerad ladugård och
hölada. Observera dörren till den gamla ladugården. Korna hölls i denna lada och mjölkades här den tid av året då de betade återväxten på slåttermarken invid ladan. På
långväggen ses stegar för arbetet med lövtäkten och höbärgningen.

Förr var kvinnorna med vid lövtagningen varvid de kvistade men de band
även kärvar. Ur en stor ask kunde man få ca tjugo stycken kärvar. Man
räknade de där kärvarna per tjog, dvs, tjugo kärvar. Man sade 'att så många
tjog kärvar har vi tagit i dag'. När det var som högst tog dom opp till
hundra tjog och däröver per år, säger en meddelare (ULMA 28626).
Redskap vid kvistningen var skära, på ortens språk ekeru Våra f.] De
fällda träden eller nedhuggna grenarna kvistades med skära. Det förekom
även röjning av uppväxta skott vilka höggs med skära och det kallades att
ta skerulöv (ULMA 27986). »Skärorna var gjorda av gamla dåliga liar som
man brutit av» (ULMA 28624) men man »smed skäror av gamla liar». »Det
går bäst att använda skära för att få av kvistarna från den nedsågade grenen
och på ask är det lätt att bryta av kvistarna för hand. Det går då lika fort
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att bryta som att hugga med skäran. Björken är däremot seg och går ej att
bryta. Yxa användes inte för att hugga av kvistar. Vid kvistningen kvistar
man från sig annars hugger man sig i handen. Skäran hålles i höger hand.
Av huggspår i gamla träd framgår att man i äldre tid huggit ner genarna
med yxa.
De avkvistade grenarna — riskorna — kastades upp i en hög inne bland
träd- och stenskravel och bildade kasar av ris. Sådana högar med torra
grenar ses ännu invid plöjningarna. En sagesman berättar: Om man inte
hade plats för kärvarna i ladorna torkades de utanför. Ibland reste de lövet
ute och lät det torka i solen, men mycket löv restes in rått, varvid man lade
det ovanpå höet i timmerladorna. Men då fick det vara bara ett varv med
lövkärvar, som restes tätt ända fram till ladans öppning som kallas durken.
Men om man först torkat lövet ute kunde man trava in det i flera varv,
alldeles fullt och packa det riktigt. Det löv ansågs bäst som man reste in rått
i endast ett varv. Detta löv blev alldeles grönt. Då lövet torkades ute kunde
man även resa kärvarna mot ladväggarna. När man travade in det rått i
ladan, ställde man kärvarna upp och ner med löven upp; kärvarna fick ej
ligga. Utomhus sattes kärvarna upp i skyl för torkning, dvs, restes två och
två mot varandra i lång rad. Skylarna kunde bli 10-15-20 meter långa alltefter som slätan var (dvs, den slätmark som fanns tillgänglig). Lövkärvarna
kunde även resas mot en gärdsgård. På skuggsidan av ladan restes dock
inga kärvar (ULMA 28624).
Det fick regna på lövet men sedan det en gång blivit torrt fick man vara
noga och bära iväg det till ladan. Det var bättre att resa in lövet i ladan
nytaget — resa in ett varv. Man fick ibland inte plats i ladan för allt löv
man tog på ett ställe så man fick resa det ute. I Söderboda by har — som
man kan minnas ej förekommit att man satt löv på stör, eller satt hatt
över kärvarna. — Kärvarna forslade man fram till höladan genom att bära
dem på ryggen, ca 1/2 tjog per börda (ULMA 27986).
Källor i Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala (ULMA):
27986 Karl Hj. Jansson, Svar på ULMA:s frågelista 7, Löv- och mosstäkt,
Gräsö socken 1970.
27464 Wolter Ehn, Bilder från Gräsö, fotografier, 1969.
28624 Wolter Ehn, Anteckningar angående lövtäkt och vasstäkt på Gräsö 1971
med fotografier.
28625 Wolter Ehn, Uppgifter rörande lövtäkt vid Söderboda by, Gräsö socken,
1971.
28626 Wolter Ehn, Uppgifter rörande lövtäkt vid Möskär, Söderboda by, Gräsö
socken, 1971.
Uppteckningarna 28625 och 28626 grundar sig på bandinspelningar gjorda 1971
av ing. T. Ordeus och förf. med accessionsnumren ULMA bd 2846-2848.
Sigvard Cederroth, Uppteckningar angående lövtäkt i Börstils socken. I enskild
ägo.

Lövtäkt på Gräsö, Uppland

21
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Jag vill tacka bröderna Johan och Helge Eriksson, som genom sin välvilja
möjliggjort de iakttagelser för vilka ovan redogjorts. Dessutom har jag att
tacka författaren Sigvard Cederroth, som fäst min uppmärksamhet på denna
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Resume
La recolte des rameaux comme fourrage d'hiver

L'usage ancien de prendre des rameaux comme fourrage de bätail a existä dans
la eommune rurale de Gräsö ainsi qu'ailleurs dans la province d'Uppland.
Les rameaux du bouleau et du fräne ont ätä avant tout employäs comme fourrage. La räcolte des rameaux se faisait avec la haehe, la scie et la faueille et on
faisait sächer le feuillage dans des gerbes conserväes comme fourrage d'hiver
dans des granges späciales d'oå on les transportait å la maison l'hiver venu. Les
rameaux ont &å eonsider6es comme fourrage d'hiver normal pour les moutons,
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tandis que l'on n'en a fait usage pour les vaches que dans les annäes ou la provision de foin 6tait insuffisante.
Les rameaux frai,s ont ét parfois utilisäs comme fourrage. Cela s'est produit
par exemple Pann& 1971 qui etait träs sbehe. La räcolte des rameaux existe
encore mais de fa9on limitee. — Les photographies qui accompagnent ce m6moire montrent comment on prenait des rameaux dans l'ile de Gräsö en 1971.

Två dokument som avspeglar målet i
Börstils socken i Uppland för
150 år sedan
Av Per-Ola Räf

»I Börstils socken råder en egen ljudbrytning i
allmogens tal, som har en aflägsen likhet med
finskan» (0. S. von Unge i 'Promenader inom
fäderneslandet'. 2. Sthlm 1832.)
Bland häradsrätternas arkivalier från 1800-talet kan man stundom träffa
på handlingar, som genom valhänt handstil och oregelbunden stavning
förråder, att de upprättats av ovana och illitterata skrivare. Ett närmare
studium av de skriftliga oegentligheterna i ett dylikt dokument visar, att
de oftast återspeglar dialekten i skrivarens hemtrakt, vilket naturligtvis
inte är förvånande, men som hittills inte utnyttjats i nämnvärd grad av
dialektforskare. I min licentiatavhandling försökte jag påvisa, att i synnerhet bouppteckningar kan ha ett visst värde som källmaterial för dialektforskningen (1). Men även andra handlingar, t. ex. de syneprotokoll och
skriftliga vittnesmål som intagits i original i domböckerna, kan innehålla
dialektala ord och stavningar av intresse. Som exempel på vad man i bästa
fall kan finna återges här ett vittnesmål, skrivet år 1818 av en skeppare
född i Börstils socken i nordöstra Uppland, följt av ett bouppteckningsinstrument, upprättat år 1813 i samma socken.

Ett julkalas i Bolka 1817
Till 1818 års vinterting med Frösåkers häradsrätt, vilket ägde rum i Östhammar i början av mars, hade länsmannen Mattias Linder instämt två
bönder och en avskedad båtsman från Bolka by i Börstil samt en skeppare
från öregrund med anledning av ett slagsmål under ett gille hemma hos
den ene bonden på kvällen söndagen den 28 december 1817. Då svarandena
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framträdde inför rätta, ingav skepparen en »förklaringsskrift, hwilken han
uttryckeligen anhölt måtte i protocollet intagas, lydande som följer» (2):
Sid. 1.
»Hög ädle herr Lag man
In giftt till prote kålett Som Tag blivitt kallad och Stemd
af Herr kronå lensman mattjas linder till ner varande.
5 vinter ting I östammars stad rörande skagx mål I bålka
d. 28e Dessember 1817, så får Tag I. ödmiuckhett till
svarå måll lemna Söndagen I.mellan Tull och nyg =
årett heller D. 28e Dessember. Då vi ur kiörkan
kåm hem kåm Svåger Ian.andersson och begerde
10 att vi skulle följa Hånåm Hem till. Tull gestt
då tog Tag mina båda gåssar med mig och åte med
Hånam Ditt så blef tet mårt innan måltiden
be gyntes Sen tet var för bi Satt vi och roa oss drack och
språkade oss I. mällan för Der var myket Tull.
15 främmande och så har Ian anDerssån lemnatt Dans
rum för Hela bysäns ung Dom, och många anDra Derom
Kring. I hans Häfd stugu ock di Ditt kåm. men
Kalström. ock Hans andersson ock Tag Sitter vid. bor =
Dett. och språkar med mig om Sälas Sion ock skiö fart
20 Kalström Som nu kallar Sig för Söderhålm begynte att
förra på mig. att Tag var Ingen tin utan Tag var ätt Stortt
Svin dett då fråga Tag Hånam vad er Du du er en af skiädade
Krono båsman hann över Hopa mig en då på att vi att Tag var
Ingen ting ock Inte att Tag hitta ingen veg nä inte till ör =
25 Skiärs båk. och öfver hopa mig en Då verre Tag. Sade, då
ått
Sid. 2.
ått Hånån Tag er 16 års gammal bårg =
gers man ock 20 års gammal Skieppare.
och Ingen har för smett mig Så myket Som du ock
30 Inte har.du vistt mig vegen ock Ingen annan.
I all, min tid Såm är och Sanning och vel drack vi men.
ingen var fel acktig af drickän ock tet blef långdt på
Kvellen Så Sade Tag tet är bestt att Tag Lagar mig
her. I. från och du er en då Inte annat en af skiärdat
35 Kron båsman ock du är så för smedig. Jag Skall Skrif =
va åp Dig till mines ock Hans anders Son. Kalström och.
Ian andersson var et på mig men Svordoms eder nygtia
de vi inte. och Så geck Tag ap Ifrån bordet ock tog åp
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Plånboken ock Då Slog Lars Kalström plån boken ock
40 blyars pennan ur.hen dema på mig och tett flög under
bordet, ock hans anders son slog mig för mun. Jag geck
utt och bad Erick mattsson att han skulle skiussa.mig.hem
her blir bara grell uttaf. Ian andersson påkade för ut
flera gånger Då kåm Ian anderson ock påka mig in. I
45 gen. då Tag kåm In geck Jag och lag mig i sengen. för Jag
var sjuk ock dårlig men kalström och Ian andersson bejynte
öfver Hopa mig I gen då geck Jag åp och Sade her i från
måsste lag får Jag inte åka Så får lag gå till fotts då sprang
Ian andersson på mig ock gaf mig ett Slag Så att Jag flögg. I.
50
kul
Sid. 3.
Kul på gålvel ock Slog högra Sidan Så att Jag Dånade
Der af Sen Låg Iag.död på gålfvet och di måsste bera Snö ock
vaten på mig och Sen hielpa mig i Seng ock det Slagett fick
lag för för mynderskappes skul för Det lag talte om att
55 Ian andersson skulle hava de saker i be hålt Som hans
af ledne husstru i Lifstiden Brita ors dåtter Skienkte Sin Lilla
Dåtter Brita Greta — — — ock Sen blef Tag ligandes til dager blef
Just Der.I.genån fick Jag et fasseligtt håll. I flera dagar
att ner Jag skulle osta heller röra mig viste lag mig ingen
60 råd och en nu har kienning Der ut af ock Sen Tag Dånade
vett lag ej huru Der gick till men Sen Jag kåm mig någåt
före berettades.mig att Erick matsson kom in ock Sade
till Ian andersson hardu budit hit Lindberg Så Slå
inte hånåm i giell. då Sprang Ian andersson. på Erik
65 matsson och Slog hånåm blånad ock blodviter. men lag Slog
ingen ock aldri harslagitt någån.mennisska i min tid
Dagen der på årka lag knaft gå utan hans gåsse
masste skiussa mig mer en halfva vegen Sen måsste
lag In ock vila, mig hos tårparen Sidfri Ersson Sen
70 geck Jag Lick ve] hem. efven får Tag tul Lega Som för.
glömt blivit att kalsström Stöte mig tri gånger. I.
brösste att Jag flög i kul på gålvet Sen måsste an =
dra hålla hånom annars har han släge mig verre.
för.
Sid. 4.
75 för han roppa de Slepp mig lag Skal Slå Iel dig din
Igefväl Dett er hårt nog at fört bli buden och tvingade
till kalas ock varra skiuklig ock Dårlig Sen bliva
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nerslagen ock nerskield Dett håppas Tag att
Hög edle Dom Stolen tar i öfver vegande ock
80 tet grell Ian andersson. I. bålka har med Sinna
grannar ock till Lika. med pastor. I. bårsttill har
iag aldeles ingen ting at lära med der af anhål =
ler. lag alra öd miukasste hos hög edle Dom Stolen
att bliva utan åppe håll från Denna Saken skild.
85
öregrund Den 3 Marss 1818
Olof Lindberg»

Språklig och saklig kommentar
Namnteckningen »Olof Lindberg» på rad 87 är skriven med samma hand
som förklaringsskriften i sin helhet, vilket i förening med sakliga och
stilistiska kriterier gör det osannolikt att någon annan än skepparen själv
författat och nedskrivit inlagan. En genomgång av öregrunds och Börstils
församlingars kyrkböcker från 1818 och bakåt visar, att en skeppare vid namn
Olof Lindberg år 1803 flyttade till öregrund från Börstil (3), där han varit
kyrkskriven från sin födelse år 1772 (4). Föräldrarna var torpare och bodde
vid sonens födelse i Ledsundet vid Olandsåns mynning, en mil nordnordväst
om Börstils kyrka, men flyttade år 1790 till Lövsvedden, ett par kilometer
närmare kyrkan (5). I husförhörslängden för år 1799 uppges om sonen
Olof, att han »seglar på utrikes platser» (6), men senast år 1801 är han tillbaka i hemsocknen, har tagit sig namnet Lindberg, tituleras skeppare
och gifter sig med en bonddotter från grannbyn Sund (7).
Sedan Lindberg flyttat till öregrund, skaffade han sig ett hus i norra
stadsroten, och enligt uppgifterna till mantals- och skattskrivningarna för
åren 1813-18 idkade han inrikes sjöfart. År 1816 uppgavs detta ske med
storbåt (8). 1 december år 1813 skänkte Lindberg en riksdaler till stadens
fattigkassa »såsom tacksamhets tekn inför Gud för lyckliga sjöresor» (9),
vilket antyder, att hans resor längs roslagskusten i den öppna storbåten
ibland kunde vara farofyllda.
Tillgängligt källmaterial berättar tyvärr ingenting om var och när Lindberg kunde ha lärt sig läsa och skriva. År 1802 undertecknade han emellertid
bouppteckningsinstrumentet upprättat efter moderns död med egen hand
(10), vilket var ovanligt på den uppländska landsbygden vid denna tid.
Eftersom Lindberg flyttade till öregrund först vid 31 års ålder, kan
hans talspråk femton år senare, då han skrev inlagan, knappast ha förändrats märkbart. Språket i öregrund torde för övrigt ej ha skilt sig nämnvärt från det i Börstils socken, som omger staden i söder, väster och norr.
Jag antar därför, att från skriftspråket avvikande stavningar i Lindbergs
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inlaga avspeglar målet i hans födelse- och uppväxtsocken. Detta tillhör
vad Manne Eriksson kallar »Norra Roslagens mål» eller »frösåkersmålet»
(11), som är bäst undersökt på Gräsö i Schagerström-Erikssons 'Grammatik
över Gräsömålet i Uppland' (12).
Dialektmaterialet från grannsocknen Börstil är emellertid magert: i
ULMA:s samlingar i huvudsak endast två till stora delar identiska typordlistor från år 1896 (13). Språket i Lindbergs inlaga och i den följande bouppteckningen kommer i första hand att jämföras med belägg hämtade ur
dessa typordlistor (hädanefter endast betecknade 'Börstil'), i andra hand
med belägg från Gräsö enligt Schagerström-Erikssons monografi (betecknad
'Gräsö') eller från någon av de övriga socknarna (Edebo, Forsmark, Harg,
Hökhuvud och Valö) i Frösåkers härad i ULMA:s samlingar. Många gånger
är jag dock tvungen att utnyttja dialektmaterial från andra delar av
Uppland samt i viss mån även egna excerpter ur uppländska bouppteckningar huvudsakligen från första hälften av 1800-talet (14).
rad 3. In gi/tt är sannolikt en felskrivning av 'ingivet', jfr i» 'givit' Börstil,
möjligen i analogi med kivi 'haft' Gräsö.
3. prote kålett. Jfr prålaköl 'protokoll' Skuttunge (15).
5. östammars. Jfr ostcimar 'Östhammar' Gräsö.
5. skagx mål är en felskrivning av 'slagsmål'.
l.mellan och 14. I. mällan. Jfr »mila 'emellan' Gräsö.
och 59. heller. Jfr War 'eller' Gräsö.
8. kiörkan. Jfr ',Oka 'kyrkan' Börstil.
8-10. Då vi ur kiörkan kåm hem ... Inbjudningar till helgkalas framfördes
nog annars vanligen omedelbart efter högmässans slut. Att det då kunde
gå livligt till på kyrkbacken visar följande utdrag ur ett sockenstämmoprotokoll från år 1805 från grannsocknen Häverö: »Som den osed inritadt
sig hos en del af Församlingens ungdom, hwilcken förmodeligen god till
sitt ursprung, då den har wälmening och Gästfrihet till grund, men urartadt sig alt därtill, i synerhet å högtider när hembjudning sker: att när
den ena Parten hembiuder, en annan ochså hembiuder hwaraf en art af
wåld upstiger, så att den ena drager hit en annan dit; och som sådant å
kyrckowall är oanständigt, särdeles straxst efter slutad Gudstjenst,
föreslog Pastor om ej Församlingen skulle .. . sättia en bom för slikt oskick»
(16).
Svåger Ian.Andersson. Bonden Jan Andersson hade nyligen gift om
sig, sedan hans första hustru, Lindbergs syster, avlidit år 1816 (17).
lull gestt. Ordet förefaller ej vara belagt i uppländskt dialektmaterial.
SAOB redovisar dock simplex gäst bl. a. med en betydelse 'gästabud,
bjudning'.
mina båda gossar. Lindbergs söner var vid tillfället femton och tolv år
gamla (18).
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åte är en felskrivning av 'åkte'. Avståndet öregrund—Bolka är ungefär
fem kilometer.
tet. Lindberg är osäker på stavningen av 'det'. Vi finner tet fem gånger
(rad 12, 13, 32, 33, 80), tett en gång (rad 40), det två gånger (rad 53, 54)
samt dett tre gånger (rad 22, 76, 78). Denna osäkerhet torde avspegla ett
uttal med tonlöst d, vilket Manne Eriksson konstaterade i grannsocknen
Gräsö ännu på 1940-talet och som bl. a. uppträder i uddljud vid svagton
(12). Lindbergs skrivningar med t- överensstämmer med Bengt Hesselmans iakttagelse att i äldre uppländska t- motsvarar d- i pronomina
och pronominella adverb (19).
roa = 'roade'. övriga exempel på den i Uppland allmänna ändelsen -a
i preteritum av svaga verb efter första konjugationen är: fråga (rad
22), över Hopa (rad 23), hitta (rad 24), öfver hopa (rad 25), påka (rad 44)
och årka (rad 67). Men Lindberg visar dock i nästan lika många fall, att
han känner till den rätta skriftspråksformen: språkade (rad 14), nygtia de
(rad 37-38), påkade (rad 43), dånade (rad 51 och 60) samt roppa de
(rad 75).
15-16. så har Ian anDerssån lemnatt Dans rum. Enligt ett beslut på sockenstämma den 23 november 1817 med anledning av 1817 års yppighetsförordning var det i Börstil tillåtet att anordna dans endast »ifrån &lje
Dag Jul till 13de Dagen, samt 20de Dagen, och för öfrigt wid Midsommaren
och Michelsmässan», eftersom dans »flerestädes brukats utan Måtta, och
blifwit Anledning till mycket syndigt Lefwerne» (20).
16. Hela bysäns ung Dom. Bolka var i början av 1800-talet en tämligen
folkrik by. Tio bönder sätter sina bomärken under en byordning år 1812
(21), och 1817 års husförhörslängd upptar ungefär 80 personer under
Bolka (22).
bysäns. Den dubbla genetiven av 'by' är en arkaism som fanns kvar
i nordöstra Uppland ännu i början av 1900-talet. Jfr bysans papar Häverö
och bYsans mark Rasbokil (ULMA).
Häfd stugu. Jfr hos Ihre: »Häfdstugu Rosi. Then bästa stuga i gården»
(23) och hos Rietz: »HÄVD-STUGA, f. hedersrum, den bästa stugan i
gården. Ul. (Rosl.)» (24). Ihres och Rietz uppgift om att ordet förekommer
i Roslagen bestyrkes av ett belägg i ULMA:s samlingar: hårdstitga
'bästa rummet' Ljusterö. Själv har jag enstaka belägg ur bouppteckningar
från östra Uppland, t. ex. »1 st. Stugubyggnad med Förstuga samt vidbygd dock ännu oinredd Häfdstuga» Gottröra 1840 (14). Sigurd
Erixon uppger benämningen hävdestuga som synonym till 'anderstuga,
gäststuga' i Stockholmstrakten under 1700-talet, dock utan att ange
källa (25). Första sammansättningsledet hävd uppträder i Roslagen även
i andra sammansättningar med en betydelse 'helgdags-' och liknande,
t. ex. aydaka 'hävdåka, bättre släde' Rådmansö (ULMA), »Efdsela», i
motsats till »Ressälar» och »Werksälar», bouppt. Frötuna 1851 (14),
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samt i uttrycket ta ards 'till helgdags' Frötuna (ULMA). Jfr även verbet
hävda, som i en betydelse 'akta, vara rädd om' är belagt från Estuna,
Husby-Lyhundra och Ljusterö i Roslagen (ULMA). Vad skrivningen
-stugu beträffar, jfr även stitgu 'stuga' Börstil.
17. di. Skrivningen di för 'de', som även förekommer på rad 52, kan förefalla överraskande, eftersom nordgränsen för den sydliga subjektsformen
di enligt gängse uppfattning går ungefär vid Mälaren (26). En genomgång
av det uppländska dialektmaterialet ger dock vid handen, att di kan
uppträda i sydöstra delen av landskapet, t. ex. i Järfälla och Odensala
(27), Fasterna (28), Almunge, Knutby och Bladåker (ULMA). Det nordligaste belägget i ULMA är från Edebo, den sydligaste socknen i Frösåkers
hd, varför det är sannolikt, att di tidigare förekommit även i norra delen
av häradet, trots att Schagerström endast redovisar dom från Gräsö.
Jfr även: »... för desa Omyndiga Jn stelltte sig Socken skredaren Olof
Bergström i Hargs Soken oh Nykellboll som bewakade di omyndigas
rätt ...» bouppt. Börstil 1809 (14).
Sälas Sion= 'seglation'.
Kalström Som nu kallar Sig för Söderhålm. Båtsmannen Lars Kallström
hade nyligen avskedats och i samband därmed föredragit eller blivit
tvungen att ta sig ett nytt namn. Namnet Kallström hade övertagits av
den nye båtsmannen i roten (29).
förra på = 'föra på, beskylla för' (SAOB).
af skiädade =' avskedad' . Perfekt particip av svaga verb efter första
konjugationen ändas på -wie i alla former i större delen av Roslagen
(11). Jfr t. ex. mikads 'målad' Börstil.
Krono båsman och 35. Kron båsman. Jfr beisman 'båtsman' Gräsö.
23. på att vi att jag ... oklart.
24-25. ör = Skiärs båk. På örskäret, vid Gräsöns nordliga spets, drygt två
mil norr om öregrund, byggdes fyr 1738-39. Redan på 1600-talet fanns
en fyrbåk där (30).
27-28. bårg =gers man = 'borgersman, borgare' (SAOB). Enligt kyrkböckerna flyttade Lindberg till öregrund först år 1803 (3).
30. vistt är sannolikt felskrivning av 'visat'.
32. fel acktig. Jfr dom söp så dom va feletktiga Skuttunge samt filetktag 'halvfull,
halvtokig' Ljusterö (ULMA). I ett sockenstämmoprotokoll från år 1816
skriver prästen i Ramsta strax väster om Uppsala med anledning av ett
slagsmål efter ett skördekalas, att en av de inblandade varit »felaktig» (31).
32. drickän. Jfr dräk m. 'drick' Vätö (32).
af skiärdat = 'avskedad'. Jfr kommentaren till af skiädade rad 22. Då
Lindberg försöker finna den rätta skriftspråksformen, blir resultatet
tydligen sämre.
för smedig. Enligt SAOB är 'försmädig' en numera obruklig variant av
'försmädlig'. Jag har ej kunnat finna den i uppländskt material.
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var et på mig --- 'höll ihop tillsammans mot mig' eller 'var på mig i ett' (?).
41, 45, 47 och 70. geck. Jfr gak 'gick' Börstil.
Plånboken= 'anteckningsboken'.
blyars pennan. Jfr bkY14 'blyerts' Gräsö.
mun. Jfr mun 'mun, munnen' Gräsö.
43. påkade och 44. påka är preteritum av 'pocka' med en betydelse 'handgripligen tvinga, stöta' (?).
lag. Jfr lag 'lade' Gräsö.
45-46. _lag var sjuk ock dårlig. Enligt domstolens utslag hade Lindberg
varit »af starka drycker öfwerlastad och fotfallen» (2).
dårlig och 77. Dårlig. Skrivningen med -rl- återspeglar det tjocka
ljudet. Jfr dgibg 'dålig' Gräsö.
49. ett Slag. Enligt ett annat vittnesmål hade Jan Andersson »gifwit
Lindberg ett swårt slag i hufwudet med tilhugg af en Snusdosa i handen»
(2).
52, 53, 57, 60 och 61. Sen. Jfr san 'sedan' Gräsö.
54. för för mynderskappes skul. Lindberg hade frivilligt åtagit sig förmynderskapet för Jan Anderssons fyra barn i äktenskapet med Britta
Olofsdotter, Lindbergs syster (33).
talte. Jfr k:cp 'talade' Gräsö.
be hålt = 'behåll'. Jfr izpaluilt 'uppehåll' Harg (ULMA).
ors dåtter. Jfr masogagiiban, 'Mats-Olofs-gubben' Gräsö. Ur bouppteckningar har jag antecknat »Margreta ors Dotter» Börstil 1787, »Brita
Ors Dotter» Gräsö 1816 samt »olof orsson» Harg 1821 (14). Skrivningen
-rs(8)- röjer ett uttal -j- och ligger nära till hands för en ovan skrivare,
särskilt med tanke på parallellerna 'Larsdotter, Persdotter, Ersson' etc.
59. osta. Jfr östa 'hosta' Börstil. Socknen ligger norr om gränsen för regelbundet h-bortfall i Roslagen. I enstaka ord, bl. a. 'hosta' och 'halster',
uppträder dock h-bortfall väster och norr om denna gräns (34). Av bouppteckningsbelägg på 'halster' utan h kan som exempel anföras: »alster»
Vendel 1832, »allster» G:la Uppsala 1828, Ällster» Alunda 1820, »älster»
Film 1824 och »Elster» Morkarla 1841 (14).
63. budit och 76. buden. Schagerström känner endast till former med
j, b)ndi 'bjudit' och bricdin 'bjuden', från Gräsö. G. Bergman redovisar
dock bl. a. bitdin från Alunda i angränsande Olands hd (35). I skriftspråket blev formerna med j allmänna först i slutet av 1700-talet (36).
aldri. Jfr cilm 'aldrig' Gräsö.
knalt ---iknappt'. Uttalet med f är allmänt uppländskt (ULMA).
g7• hans gåsse. En av Jan Anderssons tre söner (22).
69. Sidfri Ersson. Sigfrid Ersson bodde vid Kavaröbro, två kilometer
söder om öregrund (18). Sigfrid var ett ovanligt namn i trakten. Ingen
med efternamn på -son har detta förnamn i Frösåkers härads bouppteckningsregister för åren 1747-1862 (37). Lindbergs osäkra stavning av
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namnet är sålunda ej förvånande, och den torde avslöja ett bortfall av
både g och d i hans uttal.
tri. Jfr tri 'tre' Gräsö.
brösste är det enda exemplet hos Lindberg på det allmänt uppländska
bortfallet av -t i bestämd form singularis av neutra (34).
släge. Jfr .21ii2e 'slagit' Börstil.
76. fört är sannolikt en omvänd stavning av 'först' med uttalet fu,st, Gräsö.
Lindberg har väl fått lära sig att -,st, i t. ex. bud 'bort' Börstil, skrives
-rt. Även felstavningen mäld för 'mörkt' på rad 12 kan uppfattas på
liknande sätt.
76. tvingade är perfekt particip av 'tvinga'. Jfr kommentaren till af skiädade
på rad 22.
81. bårsttill. Jfr biqttl 'Börstil' Gräsö. Ett annat exempel på att Lindberg
skriver målets korta ö-ljud med å finner vi i mårt på rad 12.
Om sockennamnet Börstil och sockenkyrkan finns en sägen, som
i en odaterad och osignerad 1700-talsvariant lyder: »Man kan ei förwisso
säga, hwarifrån namnet Börstel sitt ursprång hafwer. Wi lemna theras
widskepeliga gissning och sägn, som föregifwa (til äfwentyrs en gammal
munka =dikt) at Börstels kyrka alraförst want tilärnad at byggas på
Sunds Löten, hwarest arbetet så misslyckats, at om natten blifwit nederrifwit, hwad som blifwit upbyggt om dagen, hwilket gifwit anledning
at upbygga kyrkan derest hon nu står, då twärtom arbetet haft den fortgång, at det liksom burits tul och tilwuxit i byggnad, hwaraf Börstel
skulle wara så mycket sagt som Bärs ta.» (38)

Epilog
Trots sin mångordiga förklaringsskrift undgick inte Lindberg sitt straff.
På grundval av andra vittnesmål, som tyvärr nästan helt saknas, då domboken här är defekt, fälldes han för andra resan fylleri och för misshandel
till böter om 7 riksdaler och 32 skilling banko. Antagonisterna Jan Andersson
och Lars Söderholm slapp undan med något lägre bötesbelopp. Erik Mattsson
däremot frikändes helt (2).
Skepparen Olof Lindberg dog den 3 augusti samma år på Mjölkön nära
Vaxholm under en sjöresa från Stockholm till öregrund. Som dödsorsak
anges i dödboken »Lungsot och tillika något vådligt af öfiveri-våld». Det
senare kan ju möjligen åsyfta sviter efter slaget han fick av svågern under
julkalaset sju månader innan. Prästens sammanfattande eftermäle om
Lindberg lyder: »Warit förut ganska husållaktig och nykter. Men i de
senare åren, måst det sidsta, slösaktig och en drinkare. Hwilket ak [ =ock]
ådragit honom sjuklighet» (39).
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Ett bouppteckningsinstrument från Mälby 1813 (40)
Sid. 1.
»År. 1813. den 24. Maji Blef Boupteck
ning Hållen Hos Enckan Christina Maths
Dotter i Mälby och Börstels Socken och äfter
des Man Jnhyses Mannen Nills Jansson i
5 Mälby Som i gennom döden Af Led den 21 Aprill
1813. och Äfter Sig Lemnatt. Twenne Omyndiga.
Barn Dottren Britta och Anna Christinna och
Britta 8 År. och Anna Christina 4. År och Änkan
Up gaf Ägen dommen Som Följer
Banco
10
Rdr sk.
Selfwer
1 24.
1 par Selfwer kne Spen
. — 32
1 st. Skiö. Skumspipa med. Selfwer beslag utan Låk
Glas
—8
15 4 st. Puttjeljer
Ten
— 16.
1 st. Dossa
Mesing
— 10.
1 par Sko spen
— 12
20 2 st. Sagxar en mindre och en större
1—
1 st. Grytta 2 kan Rum och en stiek panna
— 36.
1 st. Hugg ygxa och en Skiyfwell est Hall hacka
Transporst 4.42
Sid. 2.
Transporst 442
1 36.
25 4 st. Ligar både Störe och mindre
— 10.
1 st. ko Sjella
Tre Red Skap
5 24.
1 st. Omålladt. Skop och 3. st. karm Stollar
— 32
1 st. Back trog och Än Tjänna est. Ämbar
— 18.
30 1 st. Stefwa och 2 Bytor. och 3. bunkar.
Snickar. Wersktyg
— 16.
1 st. Såg 2. hugjern och 2 små Borrar.
Mans Gåns Kleder
5 32.
1 st. Blå Stamtygs Capråck
7 32
35 2 st. Blå Stamtygs Råckar
3.12
1 st. Grå wallmas west. och 1 st. blå Stamtygs Jacka
4 12.
2 par. Stamtygs Bygxor. både bettre och Semre
1 24.
2 st. Randiga Tröjor
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1 st. Äcka rött Lystycke
40 1 st. karstuns Lystycke och 1 st. Bomuls Ditto
3 st Lyf Styken
1 st Skin byssor. 1 st Ljnne Långbygssor
3 par Gl: bygsor. och 1 st. Skin myssa
1 st. kiorsk hatt 1 st. Gl: Ditto
45 3 par Stumpor. och 2 par Hansskar.
est. Gamla Stoflor
7 st. Siorstor. både bettre och Semre

33

112
1
1 24
- 24.
- 18.
116.
1 24.
- 12
2 36.
Transporst 41.30.

Sid. 3.
Transporst 41.30.
50 1 st. kamris Halsduk och est Lingars Halsdeuk
och 1 st. par Strumpband
1 st. bolster och Än kuda och Tecke
2 st. Stien Fatt. 1 st. krus. 1 st. Skrin
Fe Chreatur
55 1 st. ko 1 st. Tacka och Lamb
1 st Litten oxhud Obered och 6. st. Får Skin

1 36.
2 36.
1 24.
20 24.
4 Transporst 30.24.
Summan 77.24.—

Sålunda Är. detta upgifwit och ingen ting
60 Med wett och wilja undan Doltt. uttan dett
kan jag med Jid beckrefta om dett. Så på
Fodras Christina Maths Dotter i Mälby
/bomärke/
Så Som bouptecknings och werdjerings Män
65 Maths Hansson i Mälby Matts Pehrsson J Länsö
De Fattigas Andell
De fattigas andel är betalt med
4 skr 8 rst Banco quitterar på Pastors
wägnar 0. C. Humble
70
Adjunct.»

Språklig och saklig kommentar
Av Frösåkers härads bouppteckningar 1810-1819 är fem upprättade av
samma hand som skrivit den ovan återgivna (41). Samtliga är från Mälby
med »Maths Hansson i Mälby* som värderingsman, varför jag är övertygad
om att denna man skrivit alla sex. Hans egenhändiga namnteckning
återfinnes även under ett sockenstämmoprotokoll från år 1811 (42).
3— 724128 Sv. Landsmål 1972
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Om Matts Hansson berättar kyrk- och domböcker, att han föddes
år 1770 som son till en skattebonde i Mälby (4), övertog gården vid faderns
död 1791 (5), var nämndeman åren 1807-1811 (43) samt dog i födelsebyn
år 1849 (44). Han undertecknar bouppteckningen efter fadern 1791 med
sitt bomärke (45), något som möjligen kan tyda på att han lärde sig skriva
tämligen sent, kanske först i samband med att han utsågs till tolvman.
Hans handstil är emellertid mycket prydlig och lättläst.

rad 3. Mälby by ligger på den så kallade Söderön, den södra delen av halvön
mellan Granfjärden, öster om östhammar, och öregrundsgrepen.
Selfwer, 12. Selfwer kne Spen och 13. Selfwer beslag. Jfr siks,. 'silver'
Gräsö. Hanssons stavning kan vara inlärd. SAOB upptar skrivningar med
e fram till år 1874.
Selfwer kne Spen och 19. Sko spen. Jfr spalt n. (lika i alla former) 'spänne'
Hökhuvud (ULMA) samt »ett par knespen» bouppt. Hökhuvud 1847 (14).
15. Puttjeljer. Jfr putålar 'buteljer' Gräsö. Hanssons första j kan uppfattas
som hypersvecistiskt.
19-20. Mellan dessa rader har Hansson glömt rubriken »Järn».
21. 1 st. Grytta 2 kan Rum =1 st. gryta rymmande två kannor (ungefär 5,2
liter).
stiek panna. Jfr stfapana 'stekpanna' Harg (ULMA). Ytterligare
exempel på den uppländska diftongeringen av långt e finner vi i Stien,
Fatt (rad 53), jfr sttan 'sten' Börstil, samt i werdjerings Män (rad 64),
jfr vad?åra 'värdera' Börstil (ULMA).
est =1 st.
22. Hall hacka. Jfr halhaka 'hållhake' Valö (ULMA).
23, 24, 48, 49 och 57. Transporst. Den »norrländska» övergången av r till
rs (,9) framför tonlös konsonant har i nordöstra Uppland förekommit ner
t. o. m. Singö och Häverö, Börstils grannsocknar i sydost (11). Det kan
dock tyckas förvånande att möta den här i ett så föga dialektalt låneord
som 'transport'. Ett annat prov på denna övergång i ett låneord ger dock
Hansson i karstuns Lystycke på rad 40. De övriga, »normala», exemplen
är Snickar. Wersktyg (rad 31), kiorsk hatt (rad 44), jfr ,1§4ka 'kyrkan'
Börstil, samt Siorstor (rad 47), jfr Asta 'skjorta' Börstil. Otto Sebastian
von Unge observerade detta dialektdrag under en resa genom Börstil
år 1831 och jämförde språket där med det i socknarna närmare Uppsala:
»man brukar icke den ömkligt gnällande dialecten, som tyckes härstamma
från en patient, eller en slaf; men i alla ord, der det bär åt, blandar man
till ett litet s, som gör dem mindre obehagliga än löjliga» (46). Han
lade även märke till den i frösåkersmålet nästan allenarådande akuta
accenten (27), som ju gör, att målet har en avlägsen likhet med finlandssvenska (Se mottot!).
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25. Ligar. Skrivningar med hiatusfyllande g eller j i 'lie, liar' är inte ovanliga
i uppländska bouppteckningar, t. ex. »Löffsta Lijar» Tierp 1821 (14).
33. Mans Gåns Kleder är en felskrivning av 'mansgångkläder'.
34-37. Stamtygs- = 'stamptygs-'.
36. wallmas west. Jfr vitkma 'vadmal' Gräsö.
39. Äcka =?
Lystycke, 40. karstuns Lystycke och 41. Lyf Styken. Jfr bl. a. /yetYjåss,
'livstycke' Gräsö.
karstuns Lystycke. Jfr ka,stitn 'kattun' Harg (ULMA) och »Karstuns
tecke» bouppt. Harg 1847 (14). SAOB uppger skrivningar med -rt - 16761846, kartun o. dyl., en av Hellquist ej förklarad dubblettform (47).
43. Skin myssa. Jfr pigkl4osa 'nattmössa av ullgarn' Gräsö.
Stumpor är en felskrivning av 'strumpor'.
Stoflor. Jfr bl. a. stgkylar 'stövlar' Gräsö. Här, liksom i kiorsk hatt (rad
44), är det svårt att avgöra, om Hansson glömt prickarna över ö, eller
om han skriver målets korta 5-ljud med o.
50. kamris Halsduk = 'halsduk av kambrick'. Jfr kämns 'kambrick' Tuna
i angränsande Olands hd (ULMA).
55. Lamb. Jfr lamb 'lamm' Börstil. I uppländska bouppteckningar är
skrivningar med finalt b i detta ord mycket vanliga. Det yngsta belägg
jag antecknat är från Skuttunge 1915 (14).
65. Matts Pehrsson J Länsö är skrivet med annan hand liksom naturligtvis
även De fattigas andel etc. på rad 67-70.
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Resume
M. P.-0. Räf publie ici, avec des commentaires sur quelques d6tails de la langue
dialectale, deux «tes qui ont (kö inscrits dans le proces-verbal du tribunal

Två dokument som avspeglar målet i Börstils socken i Uppland

37

cantonal de Fröså,ker (Uppland), provenant de la commune rurale de Börstil
dans l'est de l'Uppland. Ces a,ctes sont 6videmment compos6s par des personnes
non lettr6es et peu accoutum6es 6crire. Ils contiennent des 616ments du patois
ancien d'un r6e1 interåt pour les dialectologues. L'un, datant de 1817, est une
justification 6crite par im caboteur de la ville d'öregrund, auquel on a fait procås
pour avoir pris part ä une rixe durant un festin de Noål chez un paysan de
Börstil. — L'autre, datant de 1813, est un inventaire des bien du hameau de Mälby
dans la måme paroisse. — Le mat6riel dialectal de ces actes est d'une valeur
particuliåre 6tant donn6 qu6ll'on possåde trås peu de renseignement sur le
dialecte de cette paroisse.

Nytt om ordintonation, särskilt norsk
Av Claes Witting

Problemen kring den tonala ordaccentdistinktionen (accent 1 och accent 2,
även kallade akut och grav accent) i norska och svenska (dialektalt i
danska) tycks inte vilja upphöra att fascinera skandinaviska fonetiker.
Ändå kan man med viss rätt påstå att dessa fenomen sedan flera decennier
varit i stort klarlagda, åtminstone vad beträffar den akustiska beskrivningen. Ett rikhaltigt, instrumentellt vunnet kurvmaterial jämte mätningsdata framlades sålunda av »de båda Ernstarna» — E. W. Selmer för norskans vidkommande och E. A. Meyer för svenskans — redan på 20- resp.
30-talet. Kompletterande och bekräftande undersökningsmaterial har
senare publicerats av en rad forskare, bland vilka kan nämnas B. Malmberg, K. Hadding (-Koch) och M. Kloster Jensen. Efterhand har naturligtvis äldre undersökningsapparatur (kymograf) ersatts av modernare (spektrograf etc.), samtidigt som nya frågeställningar tagits upp, t. ex. hypoteser
rörande accentskillnadens bevarande i viskat tal och dess uppfattbarhet
hos olika grupper av lyssnare.
Dessa två som exempel anförda problem utgör väsentliga undersökningsuppgifter i en nyutkommen norsk avhandling av Knut Fintoft:
Acoustical Analysis and Perception of Tonemes in come Norwegian Dialects.
Universitetsforlaget/Oslo-Bergen-Tromso, 1970. 342 s., 74 fig., 60 tab.
(Offset av maskinskrift.) Som titeln utvisar innehåller arbetet också akustisk analys. De ifrågakommande dialekterna är stadsmålen i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund och Trondheim.
Det kan här först som sist konstateras att Fintofts avhandling bär
prägeln av ett högklassigt vetenskapligt specimen, utmärkt genom fasthet
i metod och klarhet i stil. Då jag emellertid på enstaka punkter har avvikande mening, kommer några randanmärkningar att ingå i den följande
summariska redogörelsen för avhandlingens innehåll.
Inledningsvis anger förf. sin undersöknings syfte som tvåfaldigt: (1)
att studera tonemens förståelighet inom och mellan dialekter med hjälp av
avlyssningstest och (2) att studera de akustiska parametrar i den språkliga
signalen som kan korreleras med den tonemiska oppositionen. Skäl anföres
för val av tvåstaviga ord och för val av dialekter. De sistnämnda (se ovan)
är tidigare undersökta och har tonemopposition; det har rapporterats att
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tonemen kan misstolkas från en dialekt till en annan. Det korta inledningskapitlet (»Introduction») upptar några rader om tonemkontrasternas upptäckt, tonematisk terminologi, villkoren för tonemens uppträdande i modern
norska samt tonemens historiska uppkomst. Beträffande terminologin kan
här noteras att Fintoft konsekvent arbetar med termerna toneme 1 och
toneme 2 och undviker termerna accent 1/accent 2, detta senare emedan
»we want to let the term accent cover other suprasegmental features as
well, such as stress and duration (Gimson 1956)». Man kan ifrågasätta
lämpligheten av att utsträcka innebörden i termen accent till att omfatta
duration„ om därmed avses längddistinktioner över huvud taget. Att kalla
durationsskillnaden mellan ex.-vis svenska — och för den delen även norska
— tal och tall för en olikhet i accent bjuder emot, i synnerhet som man
redan äger hävdvunna termer (prosodiska el. suprasegmen,tala drag) som
täcker såväl olika slag av accent som duration (kvantitet). Avsnittet om
tonemens historiska uppkomst saknar relevans för avhandlingens ämne,
som ju berör modern norsk ordaccent. Härtill kommer att förf. i stort
nöjer sig med att referera M. Oftedals hypoteser, medan andras kommit
i skymundan (t. ex. R. Ekbloms hypotes, som dock är senare framlagd)
eller stillatigande förbigåtts (t. ex. A. Kocks hypotes om förekomst av
accent 2 redan i urnordisk tid). Däremot omnämns S. öhmans uppsats
>>Word and Sentence Intonation: A Quantitative Model» (1967), vilken enligt
min mening saknar betydelse i detta sammanhang.
I avhandlingens andra kapitel (»Tonemic Relations») ger Fintoft en
mängd korta och koncisa referat av tidigare forskning rörande tonspråk,
tonemicitet (d.v.s. fonologiskt relevant tonaccentskillnad) och olika tonfallsmönster i olika dialekter, det antagna tonem 3 i norska, vidare rörande
tonemoppositionens akustiska underlag, betoning (stress) i relation till tonemicitet, tonem i relation till intonation (i betydelsen satsintonation), tonem
i viskat tal, den funktionella belastningen av tonemoppositionen samt slutligen stavelse och stavelsegräns. Med hänsyn till den omfattande litteraturen är den korthuggna redogörelsen förvånansvärt informativ. Några
frågetecken vill dock gärna inställa sig. När det gäller ex.-vis Mos och
Vanviks uppställande av en särskild tonal accent för enstaviga ord, i vilken
ställning man ju helst räknar med neutralisation av ton.emoppositionen,
nöjer sig Fintoft med att återge några avvikande uppfattningar (Haugen.,
Borgstrom, Rischel). Det förblir oklart vad förf, själv anser på denna
punkt. Då jag i någon mån sökt komma till klarhet om den tonematiska
innebörden av Vanviks iakttagelse, passar jag här på tillfället att ge en
kort kommentar.1) Som typiskt exempel anför Vanvik bl. a. land er »land
is» (med antaget tonem 3) ställt mot landet »the land» (med tonem 1).
Se närmare Arne Vanvik, »Three Tonernas in Norwegian?». Stud. Ling. 1961. Det bör
kanske påpekas att Eilert Mos (1922) observationer rörande »einstavingstonelag» dels
gäller en dialekt (Rindalen i Nordmöre), dels stammar från förfonologisk tid.
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Jämförelsen, som i ena ledet innehåller två ord, går utanför ordaccenten i
så måtto att den tonala konturen för det enstaviga land (vad nu denna
skall kallas) begränsas till detta ord, medan densamma för landet sträcker
sig över hela detta ord. Även med samma uttal av er och -et (Van.vik anger
schwa) i avseende på inherenta drag bör prosodin sålunda bli olikartad.
(Ett tillfälligt tonalt sammanfall finner jag dock inte osannolikt i levande
tal.) Att Vanvik alls kommit att dra in tvåordiga led i kommutation.stest
som förmenas bevisa tonemopposition skulle kunna ha sin grund i det
faktum att norskan uppvisar åtskilliga exempel på tonem 2 i tvåordsgrupper (ex. ta' på »to put on»), där tonem 2 kan kontrastera mot tonem 1
i andra tvåordsgrupper (ex. ta' på »to touch»).1
Problemet om satsintonationens (inton.emets) strukturella förhållande
till ordintonationen (tonemet) berörs som nämnt i ett särskilt avsnitt.
Efter genomgång av en rad undersökningar och uttalanden gällande inte
bara norska utan bl. a. också svenska, kinesiska, japanska och thai finner
Fintoft (s. 39) det rimligt att satsintonationsmönstret är överlagrat (»superimposed») på tonemmönstret men att satsintonationen »is mostly reflected
in the utterance's final syllable, thus mostly operating on an unstressed
syllable». Formuleringen är klok, då den lämnar rum för de många undantag från regeln om satsintonationsmarkering på obetonad stavelse som
dock finns men som sällan beaktas. Man behöver bara tänka på enstaviga
ettordssatser av typen »Ja» för att inse hur relativt högfrekvent sammanfall av stress och satsintonation måste vara. Vad sedan satsintonationens
överlagring än må innebära så är det uppenbarligen så, att satsintonationen
— som Abramson (1962) konstaterat — bestämmer yttrandets absoluta
tonhöjd och allmänna tongång, medan tonemen bestämmer den relativa
tonhöjden bland stavelserna. Det bör kanske tilläggas att varken satsintonation eller ordintonation (tonem) kan förekomma renodlade i det faktiska
talet, eftersom de ständigt samgår och påverkar varandra. Tonemet skilt
från satsintonationen är således en lingvistisk abstraktion. Minst påverkat
av satsintonationen skulle det uppträda i början eller mitten av yttranden;
mest utsatt för den strukturellt överordnade satsintonationen skulle tonemet vara i yttrandefinal ställning. Något olyckligt är det därför att Fintoft
valt att presentera testorden i slutet av satsramen, t. ex. Komme til orde —
Det ene ordet. För att testa satsintonationens inflytande lät han emellertid
ett av ordparen inläsas både som påstående och som fråga (s. 50). Genom
denna åtgärd har dock nämnda inflytande inte reducerats.
Testorden jämte intalare och avlyssnare, in- och avspelningsförhållanden
samt testinstruktion redovisas i ett särskilt kapitel. Vilken omsorg Fintoft
nedlagt på karakteriseringen av lyssnargrupperna (54-59 lyssnare per
1 Accent 2-kontur i ordgrupp förekommer även i svenskan, speciellt dialektalt, se min

uppsats i denna tidskrift, B. 65 (1967).
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Fig. 10-11 hos Fintoft, visande korrelationen mellan antalet korrekta svar erhållna i
början (abskissan) och slutet (ordination) av testet. Maximala antalet rätta svar är 30
och varje punkt representerar en lyssnares svar. De vertikala och horisontala streckade
linjerna anger 50 % rätta svar. De prickade vertikala och horisontala linjerna anger
5 %-nivån för signifikans beträffande riktig identifikation.
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grupp) med avseende på regional och utbildningsmässig bakgrund framgår
bl. a. av försöket (s. 56 f.) att bestämma genomsnittlig intelligenskvot
(IQ): 105 för Oslo-gruppen, 115-120 för övriga. Det är ju ett rimligt antagande att olikhet i IQ skulle kunna inverka på förståelsen av testinstruktionen och — må här tilläggas — indirekt på antalet korrekta svar under i
övrigt lika omständigheter. Faktiskt tycks ett dylikt IQ-inflytande ha
gjort sig gällande i försöken, att döma av hur varje lyssnargrupp lyckats
med igenkänningen av sin egen dialekts tonem — den testsituation som
givetvis bäst uppfyller kravet på i övrigt lika omständigheter. Med föregripande av diskussionen av testresultaten, vilka förf, meddelar i det femte
kapitlet, citerar jag ur Table 12 de ifrågavarande identifikationsprocenten:
Oslo
83.9

Stavanger
93.2

Bergen
97.0

Ålesund
95.0

Trondheim
95.5

Tabellen avser igenkänningen av de tio testorden efter isolering från satsramen. En likartad trend föreligger i de övriga uppfattningstesten, där
identifikationsprocenten över huvud taget var någorlunda hög, t. ex. vid
presentation av testorden i den gemensamma ramen Ordet er . . . Fintoft
konstaterar gruppskillnaderna men har i sin kommentar till resultaten
ingenting om IQ-differens, ehuru en möjlighet till en språkpsykologiskt
intressant slutsatsdragning här förberetts.
Det magnetofonband som efterhand spelades upp för lyssnarna innehöll inte bara de fem testordparen ordet — orde, faret — /are, livet —live,
lammet —lamme och smilet — smile uttalade på normalt sätt. Flera variationer
av undersökningsmaterialet förekommer. Så har tredje ordparet, utom
att det repeterats i slutet av testet, även intalats med viskning och med
frågeton, vidare har samma ordpar tekniskt omändrats dels genom »peak
clipping» (amplitudbeskäring, varigenom talets intensitetsvariationer nivelleras), dels genom lågpassfiltrering. Också delar av nämnda ordpar har
bjudits lyssnarna, förutom det enstaviga Liv (flicknamn) som inlästs två
gånger av varje intalare. Slutligen har lyssnarna också fått reagera på
syntetiskt tal, något närmare bestämt: två typer av stegvis varierade signaler, nämligen (1) ordparet lyset —lyse uppbyggt av segment av sinustoner
och (2) början av ordparet livet —live, en första gång uppbyggd av segment med harmoniska deltoner av lika intensitet upp till 4 kilohertz, en
andra gång med det harmoniska spektrumet ersatt av sinustoner. Som
den närmare beskrivningen i avhandlingen utvisar är det här fråga om
ett rätt ansenligt testbatteri, omfattande (enl. min beräkning) i allt 795
stimuli. Fullt genomfört prov tog enl. förf. närmare 1i timme med en
femminuters paus mitt i. Det synes tvivelaktigt om risken för uttröttning,
som visserligen omnämnts av Fintoft och som den inlagda pausen avsåg
att motverka, helt kunnat uteslutas (märk tekniken : forcerat val). Å andra
sidan har man att räkna med en viss inlärnings- eller övningseffekt under
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testets gång. Denna har också vederbörligen uppmärksammats av Fintoft
och behandlas mot slutet av femte kapitlet (s. 143-156). I fig. 10-14 ges
intressanta diagram visande korrelationen mellan antalet korrekta svar
för orden livet och live i början och slutet av testet. Två av dessa figurer
återges här. Som synes är den individuella spridningen (varje prick står
för en lyssnare) påtagligt olika för de båda grupperna (de övriga visar större
likhet med Stavanger- än med Oslogruppen). Märk att inte mindre än 12
försökspersoner ligger över 5%-nivån för signifikans (dvs, både under och
till vänster om den prickade linjen) i Oslomaterialet. Den här tydligt framträdande större slumpmässigheten i den sistnämnda gruppens svar bör nog
ses mot bakgrunden av vad ovan påpekats om samma grupps avvikelse
från de övriga. Men man kan ställa sig olika frågor inför den konstaterade
grupp- och individvariationen, t. ex. huruvida somliga lyssnare haft verkligt
svårt att urskilja tonemen eller huruvida provet i sig varit alltför svårt
för samma klientel.
Eftersom samtliga försökspersoner (realskole- och gymnasieungdom, ålder
i medeltal 16-17 år) måste antas ha behärskat sitt modersmåls tonem i
praktiken, tycks mig antagandet om testets svårighetsgrad mera rimligt.
Härför talar det faktum att den totala identifikationspoängen var betydligt
högre i slutet än i början av testet, vilket t. ex. i fig. 10 och 11 framgår
av att flertalet prickar ligger över diagonalen. Vid avlyssning av den egna
dialekten förbättrade Oslogruppen sin genomsnittliga poäng rätta svar
med 6 % mot 0-3 % för övriga (s. 150). Men, som Fintoft säger, »it seems
evident that neither training nor fatigue alone can account for the deviations
found». Vilka ytterligare faktorer som skulle kunna påverka testresultatet
anger han dock inte.
Naturligtvis är de olika identifikationsresultaten för de olika talarna,
tre från varje dialekt, och för de olika lyssnargrupperna inbördes av intresse.
Ur den rikhaltiga resultatskörden kan här framhållas att tonemen i Oslo,
Bergen och Trondheim igenkändes av lyssnare från samtliga grupper. Ålesundslyssnarna hörde fel tonem i Stavangerdialekten, och Bergenlyssnarna
uppfattade här tonem 1 som tonem 2. Varken lågpassfiltrering eller peak
clipping hade något inflytande på tonemuppfattningen i isolerade ord.
Än en gång bekräftas alltså, att varken intensitetsvariation eller formantstruktur kan tjäna som primära fysiska igenkänningssignaler (cues) för
tonemuppfattningen, ett påstående vars giltighet dock inskränker sig till
det normala tonande talet (således med uteslutande av ex.-vis viskat tal).
Svaren på det enstaviga Liv var mycket beroende både på talare och lyssnargrupp. Poängtalet för det ena eller andra tonemet var i allmänhet lågt
(högsta poäng erhöll Stavangergruppen vid avlyssning av Oslo-talarna:
66%). En viss tendens att i enstavingar ange tonem 1 tycks ha förelegat.
Detta betyder naturligtvis inte — vilket Fintoft väl också varit på det
klara med — att enstavingar funktionellt skulle höra till tonem 1-kategorin
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utan endast att de vanligen uppträder i en fysisk ljudform som perceptuellt
svarar mot den vari tonem 1-orden som regel förekommer.
När det gäller identifikationen av tonemen i /ve/ och /e/ avskilda från
livet och live finner jag utläggningen hos Fintoft delvis något dubiös. Det
gäller i första hand lyssnarreaktionen på /ve/. Fintoft skriver (Summary,
s. 318): »All the listener groups significantly recognized toneme 1 in the
last two sounds in livet uttered by an Oslo subject. The identification scores
ranged from 64 % (Bergen) to 88 % (Trondheim). When they heard the last
two sounds in live uttered by the same subject, the stimulus was significantly
interpreted as toneme 1. The identification scores were of the same order.»
Om lyssnarna så kapitalt misstagit sig på tonem 2, hur kan man då vara
säker på att de verkligen igenkände (recognized) tonem 1 i tonem 1-ordets
slutstavelse? Ett icke redovisat sidoinflytande kan ligga bakom det stora
antalet markeringar för livet — och det ringa antalet för live. Är testorden
kanske alltför olika till sin relativa förekomst i norska språket? I så fall
kan lyssnarna vid gissning ha föredragit det mest frekventa, alltså antagligen
tonem 1-ordet. (Testorden smilet och smile, till exempel, skulle från denna
synpunkt sannolikt ha varit lämpligare.). När somliga lyssnare efterhand
upptäckt att de gissat alltför ofta på livet, kan de — bara för omväxlings
eller skojs skull — ha gissat på live. De många signifikanserna på 0,1 %nivån i tabell 24 (19 av 50 »teoretiskt möjliga») tyder visserligen inte på
ren slumpfördelning men heller inte på faktisk identifikation. Ett analogt
resonemang kan föras beträffande resultaten av försöket med /e/ avskilt
från livet—live. Inför förf:s konstaterande (s. 123) »It is still more surprising that the listeners were able to identify the toneme correctly when
hearing only /e/.» kan jag omöjligen kapitulera. Svarsdistributionen i
hithörande tabell 25 skulle jag t. o. m. vilja karakterisera som slumpmässig.
Delförsöken med syntetiskt tal tycks ha gett någorlunda entydiga
svarsresultat. Försöket med simulerat grundtonsmön.ster för början
(CV-) av ett tvåstavigt ord av typen livet, live (vilka gavs som nyckelord)
har dock resulterat i oväntat enhetliga svar för de olika grupperna, i vilkas
dialekter tonemen skiljer sig avsevärt med avseende på den fonetiska
manifestationen. Mönster med stigande grundton noterades sålunda av
alla grupper som tonem 1, med fallande som tonem 2. Vid mera markerat
fallande frekvens tolkades stimulus dock av Stavangergruppen som tonem 1.
Som Fintoft (s. 136) anmärker har lyssnarna sannolikt inte relaterat de
hörda ljuden till första stavelsen av orden livet och live. Ett mera meningsfullt resultat har framkommit vid experimentet med de syntetiska »orden»
lyset (»the light») och lyse (»to give light»). Här föreligger i några fall svar
med hög signifikans (p <0,1 %). Fintoft talar om »fair agreement with the
toneme curves for each of the dialects» (s. 137).
Som en andra huvudavdelning i Fintofts avhandling kan man betrakta
sjätte kapitlet, »Analysis of the Acoustical Parameters», vilket omfattar
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undersökningar rörande duration, grundtonsmönster, intensitet och formantfrekvenser. Upplysningar om använd apparatur lämnas i fjärde kapitlet, som innehåller beskrivning av såväl upptagnings- som analyseringsutrustning.
I alla undersökta dialekter visade sig ljuden i flertalet fall vara klart
längre i tonem 2-orden än i tonem 1-orden. I intet fall var genomsnittslängden för något ljud i normalt tal signifikant större i tonem 1-ord. Vid
jämförelse av durationerna i viskat och normalt tal erhölls praktiskt taget
omkastade relationer, varför Fintoft sammanfattningsvis anser sig kunna
betvivla att den relativa ljudlängden är av någon betydelse vid tonemidentifikationen (Summary, s. 319). Då antalet försökspersoner för dessa durationsbestämningar var rätt stort (11-14 för varje dialekt; några av testorden
lästes f. ö. 3-4 gånger av varje fp), borde resultaten förtjäna stor tilltro.
Emellertid är ljudlängden en mer svåråtkomlig variabel, än vad man i
förstone är benägen att anta. Fintoft framhåller svårigheterna vid själva
mätningen, spec. identifikationen av början och slutet av ljud som omges
av andra. Av totalt 4 390 undersökta ljud måste längdmätningen uppges
för 88 stycken på grund av osäkerheten i gränsdragningen. Jag finner denna
siffra för kasserade ljud anmärkningsvärt liten, eftersom flera av de i
testorden ingående ljuden, i synnerhet /r/ och /1/, måste anses som relativt
svårbestämbara. Men kanhända har den använda mätningstekniken (kombination av sonagram och duplexoscillogram) här ändå varit till fyllest.
Det finns emellertid andra felkällor i durationsbestämning: kontext, talare,
taltempo. Fintoft nämner visserligen dessa (s. 188), men mer i förbigående.
Enligt min mening borde större hänsyn tagits till den individuella ljudlängdvariationen vid försöket att bestämma den psykofysiska uppfattbarheten
(detektabiliteten) av den längdskillnad som i flertalet fall framkommer
mellan tonem 1- och tonem 2-ord. Ifrågavarande försök, som diagrammatiskt
redovisas i fig. 27, bygger på medelvärdena för durationen i de olika fonemen och fonemsekvenserna i testorden. Med en differenströskel av betryggande storlek (exempel: 78 ms vid fonem(sekvens-)durationen 450 ms)
visade sig de iakttagna längdskillnaderna mellan tonemen i allmänhet ligga
under gränsen för uppfattbarhet. Frågan är dock om inte de överinclividuella
medelvärdena för tonem 1 och 2 genom sitt inbördes närmande kan ha
råkat överskyla uppfattbara skillnader i de enskilda talarnas durationsvärden. Därmed är givetvis inte sagt att durationsskillnaden ensam skulle
kunna fungera som cue vid tonemen.s särhållande.
Att grundtonsmönstret utgör det avgörande inslaget vid den auditiva
identifikationen av tonemen i normalt tal bekräftas övertygande av Fintoft.
På basis av mellan 175 och 214 enskilda tonkurvor för varje dialekt (registrerade med en Frokjaer-Jensensk pitch meter, delvis också med spektrograf,
smalt filter) har Fintoft konstruerat genomsnittskurvor för tonemen i varje
dialekt, se fig. 43-44 som här återges. Med inskränkning till den betonade
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stavelsen (som visat sig uppbära den identifikatoriskt väsentliga delen av
tonemrepresentationen) beskriver Fintoft ton.emskillnaderna mellan de
olika dialekterna på följande sätt:
Tonem 1
liggande (ej fallande)
Oslo:
Stavanger: stigande
fallande
Bergen:
fallande
Ålesund:
Trondheim: (fallande-) stigande

Tonem 2
fallande
fallande
stigande
stigande (-fallande)
fallande-stigande

Av slutsatserna kan också nämnas, att maximala grundtonsfrekvensen inträffar tidigt i den betonade stavelsen i tonem 2 (vid ca 10-13 % av den betonade
stavelsens duration.). Några andra värden: Stavanger —tonem 1-66 %, ungefär
samma maximumläge för tonem 2 i Bergen och Ålesund. Vidare Bergen,
Ålesund och Trondheim — tonem 1 — 16-19 %, Trondheim — tonem 2 —
28 %. Det råder sålunda, för att tala med Haugen (1949), regionala skillnader med avseende på »timing», dvs. toppfrekvensens läge längs tidsaxeln.
Som väl var väntat har varken intensitet eller formantstruktur i någon
högre grad visat sig kunna fungera som cue för tonemidentifikation.
Beträffande intensiteten konstateras att läget för intensitetstopparna ofta
är bundet till läget för högsta grundtonsfrekvensen, något som ter sig rätt
naturligt utifrån det förhållandet att ökat subglottalt tryck ger såväl ökad
frekvens i stämbandsvibrationen som ökat ljudtryck. Fintoft anför här
(s. 234) en rad auktoriteter men nämner ingenting om att ökad grundtonsfrekvens ej nödvändigt måste åtföljas av intensitetsökning. I annat fall
borde det vara omöjligt att vid oförändrat tonläge sjunga en och samma
vokal med exempelvis ett crescendo. Den nyssnämnda regeln är uppenbarligen alltför enkel för att täcka stämbandens alla fysiologiska möjligheter. Riktigt är ju också, som Fintoft framhåller i anslutning till Fant
m. fl., att den totala energin är beroende av grundtonens mer eller mindre
harmoniska förhållande till formantfrekvenserna, speciellt F1. Slutligen har
man vid intensitetsmätning av vokaler med olika formantstruktur att
räkna med den relativa (jag skulle vilja säga: specifika) intensiteten, som
utmärker varje vokal; så har t. ex. /a/ större specifik intensitet än /e/,
och /e/ än /i/. Fintoft har tagit vederbörlig hänsyn även till dessa förhållanden (s. 232), då han vid kalkyleringen av intensitetsskillnaden mellan
den betonade och °betonade vokalen i tonem 1-ord ställd mot motsvarande
skillnad i tonem 2-ord räknat ordpar för ordpar. Den genomsnittliga intensitetsnivån i den betonade vokalen var i normalt tal 0,5-5 dB högre än
den i den obetonade vokalen, allt beroende på dialekt. I viskat tal iakttogs
motsatta relationer. Avståndet mellan första och andra stavelsens intensitetstopp var signifikant olika för de två tonemen, nämligen längre för
tonem 2 i Oslo och Stavanger, i övriga längre för tonem 1, och detta både
i normalt och viskat tal. Fintoft poängterar försiktigtvis förekomsten av
stora individuella variationer.
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I konsekvens med ovan framförd synpunkt kan man tala om ett tredje
huvudparti i Fintofts avhandling, nämligen det som innefattas i sjunde
kapitlet, betitlat »Relationship between toneme identification and acoustical parameters». Häri diskuteras alltså lyssnarsvarens större eller mindre
beroende av den bjudna signalen och däri ingående möjliga cues. I någon
mån förekommer här en viss upprepning av tidigare framförda påståenden;
möjligen kunde framställningen utformats mera sammanhängande, jfr
t. ex. avsnitt om stress och tonemicitet både här (s. 310) och i andra kapitlet
(s. 32). Emellertid förekommer just i förstnämnda avsnitt ett viktigt ställningstagande gentemot den av några forskare uttryckta meningen, att
betoning (stress) är knuten till speciella grundtonsmönster och att i synnerhet stavelser med högre ton skulle upplevas som betonade. I Oslo-dialektens tvåstaviga tonem 1-ord (se fig. 43) har första stavelsen lägre ton men
upplevs ändå som betonad, medan andra stavelsen som har högre ton
upplevs som obetonad. Förklaringen härtill kan enligt Fintoft delvis sökas
i syntaktiska (jag skulle här föredra: för norskan kännetecknande morfologiska eller lexematiska) förhållanden. I sammanhanget hänvisas med gillande bl. a. till E. Gårdings och L. J. Gerstmans utmärkta lilla meddelande
i Studia linguistica 14.
Den förklaring Fintoft lämnar till »stressparadoxen» i Oslodialektens
tonem 1-ord fogar sig naturligt in i de andra principiellt viktiga slutsatser
som han drar av de olika lyssnargruppernas reaktioner. Sålunda fastslås
att vid avlyssning av kompletta ord samtliga grupper i sina svar på alla
tonemstimuli, med undantag av dem från Stavanger, reagerat på samma
sätt som den grupp som hörde sin egen dialekt. Detta kan enligt Fintoft
antas bero på att lyssnarna först identifierar dialekten så gott det går och
därefter parar ihop grundtonsstimulus med motsvarande dialekts referensmönster. Vissa segmentala ljudskillnader mellan dialekterna kan bidra
till dialektidentifikationen. Men tonemen ide dialekter som är föga kända för
lyssnarna får en tolkning på basis av lyssnarens egen dialekt. Denna senare
lyssnarinställning uppträder i svaren på syntetiskt tal. Men Fintoft ger
också en annan förklaring till det nyssnämnda fenomenet med identifikation av andra dialekters tonem. Akustiska analysdata tycks, menar han,
ge stöd åt antagandet att tonem 2 i samtliga dialekter kan beskrivas som
mera »komplext» än tonem 1. Denna teori verkar också kunna tillämpas
på identifikationen av tonem i viskat tal.'
Komplexitetsbeskrivningen stämmer också rätt väl med de mellansvenka tonemförhållandena; accent 2 (gravis) är här avgjort mera komplex och har med fog betecknats
som fonologiskt markerad gentemot accent 1 ( akut), se Elert, »Ljud och ord i svenskan»
(Uppsala 1970), sid. 46. Däremot betvivlar jag t.v. den ifrågavarande beskrivningens
giltighet när det gäller skånskan (som ju har praktiskt taget omvända tonmönster
jämfört med mellansvenskan). Och danskan gör givetvis motstånd; där måste accent
1 (som visserligen historiskt svarar mot sv. och no. accent 1) på grund av stöten naturligen betraktas som mera komplex än accent 2 (utan stöt).
4— 724128 Sv. Landsmål 1972
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Men så snart stimuli avlägsnar sig från ordliknande material blir lyssnarnas reaktion mera oklar, så ex.-vis vid bjudning av enbart den betonade
stavelsen. I situationer av detta slag bedömer lyssnarna stimuli mera utifrån sin egen dialekt. I vissa fall har tydligen förekommit ett slags omtolkning av stimuli, nämligen då lyssnarna enligt Fintoft reagerat som om de
hörde fullständiga ord fast de i verkligheten bjöds fragment innehållande
initialkonsonant och betonad vokal.
I ett kort avslutande kapitel före sammanfattningen ger Fintoft förslag
till framtida undersökningar rörande identifikation av tonemen i olika
dialekter. Han pläderar här för ytterligare experiment med syntetiskt tal,
däri inkluderat syntetiskt viskat tal. Förvisso erbjuder syntetiskt tal rika
möjligheter till renodling av parametrar och bekväm variation av desamma.
Men jag tillåter mig undra om man inte ibland överdrivit betydelsen av
denna undersökningsmetod för egentlig språkforskning.
Sammanfattningsvis kan här — utöver vad som nämnts i det föregående — några av de som viktigare bedömda resultaten i Fintofts undersökning tas upp.
Av de berörda fem dialekterna synes Stavanger äga de tonem som var
svårast att identifiera. Igenkänningspoängen tyder på att den svåraste
dialektens talare också var de bästa avlyssnarna.
Vid avlyssning av den egna dialekten blev tonemigenkänningen i stort
densamma vare sig (det finalt stående) ordet förekom i fråga eller i påstående. Tonemen uppfattades bättre i satssammanhang än i isolerad form.
I det förra fallet kunde t.o.m. Stavangerdialektens båda tonem identifieras
(av Bergen-lyssnarna).
Lyssnarsvaren uppvisar ett större beroende av talaren vid visknin.g än
vid normalt tal.
På syntetiska stimuli härmande grundtonsmönstret i de två första ljuden
(CV-) i ett ordpar gav lyssnargrupperna ensartat svar: stigande frekvenstonem 1, fallande -> tonem 2. Vid förlängt grundtonsmönster (svarande mot
ett helt ord) reagerade lyssnarna däremot som inför den egna dialektens
tonem.
Durationsskillnaden mellan tonemen visade sig vara störst i Stavangerdialekten, där den sålunda möjligen kan tjänstgöra som cue vid tonems
särhållande. Den viktigaste cuen för samtliga dialekter torde dock vara
grundtonsmönstret, vilket som sagt är det mest stabila akustiska draget,
detta trots att praktiskt taget omvända mönster kan uppträda.
I normalt tal var den genomsnittliga intensitetsnivån 0,5-5 dB högre i
den betonade vokalen än i den °betonade. I viskat tal iakttogs motsatta
relationer. Avståndet mellan intensitetstopparna i den betonade och den
obetonade stavelsen var genomsnittligt signifikant olika i de två tonemen,
längre i tonem 2 i Oslo och Stavanger, längre i tonem 1 för övriga.
Ingen signifikant skillnad kunde iakttas mellan de genomsnittliga for-
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mantfrekvenserna i de två tonemen, även om andra (och tredje) formantens frekvens i någon utsträckning följer grundtonens.

Summary
Review of Knut Fintoft: "Acoustical Analysis and Perception of Tonemes in
some Norwegian Dialects". Universitetsforlaget, Oslo, 1970.
The investigation under eonsideration is partly a study of the intelligibility
of tonemes 1 and 2 (elsewhere also ealled accent 1 and accent 2) within and
between the city clialects of Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund, and Trondheim.
In addition, the author has investigated the acoustical properties of the speech
signal (duration of phonemes, fundamental frequeney, intensity, formant strueture) in order to find out the most probable cue(s) to the auditory identification of the tonemes.
A series of interesting conclusions have been drawn from both the listening
tests and the examination of suspected cues. The fundamental frequency
pattern has proved incomparably the most stable acoustical feature in the
tonemes. Typical tona eurves for the dialects involved have been constructed,
see Figs. 43-44.
The few critical remarks of the present review should not obscure the general
impression of Fintoft's treatise being a solid piece of scientific work.

Sed och ordning i gamla Kristinehamn
Av Arvid Ernvik

Medan sed och ordning i det gamla bondesamhället har gjorts till föremål
för ingående studier, vilka publicerats i särskilda arbeten eller i form av
uppsatser i facktidskrifterna, har motsvarande företeelser i våra gamla städer hittills inte uppmärksammats i samma utsträckning. Föreliggande uppsats utgör ett bidrag till belysningen av sed och ordningsföreskrifter vid
årets stora helger och vissa stadganden rörande sociala och kulturella förhållanden under huvudsakligen 1600-talet i staden Kristinehamn. Staden
funderades år 1642 såsom Värmlands tredje stad. Platsen hette ursprungligen Bro och utgjorde en bondby och en gammal marknadsplats. Stadsplanen
inrymde cirka 300 tomtplatser, beräknade för en befolkning på 2 000 personer. Det skulle dock dröja tvåhundra år, innan samtliga tomter blivit
bebodda. Vid privilegiebrevets utfärdande torde högst 200 personer ha
slagit sig ned i den nya staden. Vid 1700-talets ingång hade invånarantalet
stigit till omkring 400.
Liksom i övriga svenska småstäder idkade borgerskapet åkerbruk och
boskapsskötsel vid sidan av sin övriga hantering, och stall, ladugårdar och
uthus för får och getter hörde till stadsbebyggelsen. Spannmål odlades i
särskilda lyckor eller inhägnade områden utanför stadsplanen. Under
betesgången drevs kreaturen ut på stadens skog och på sensommaren vallades de på Brovallen, där en särskild ängvaktare såg till att de skilda
ägarnas gärdesgårdar respekterades. Mellan nuvarande Trädgårdsgatan
och ån Varnan låg borgarnas kålgårdar eller trädgårdstäppor (Krist. hist.
III s. 57).
I yttre avseende kan man närmast likna 1600-talets Kristinehamn vid en
större bondby.
Den stadslag som från mitten av 1300-talet och senare under namn av
Kristoffers lag blev normerande för städerna, tillämpades utan några
större förändringar under hela 1600-talet.
De exempel på seder och ordningsföreskrifter som här skall ges, är hämtade ur rådstuguprotokoll, förda vid stadens rådstuga. Den kyrkliga seden
har jag skildrat i nyssnämnda arbete (s. 408-447) och hänvisar till framställningen där.
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Seder vid helg/ridens utlysande

Martin P:n Nilsson omtalar (Nilsson s. 169), att en gammal sed levde kvar i
Malmö och hade spritt sig till några andra städer. »Julen blåses in av en
mässingsorkester från rådhusets burspråk kl. 12 middagen på julaftonsdagen och på samma sätt blåses den ut tjugondag Knut.» Förmodligen
skedde det med hjälp av enklare instrument i äldre tider. Hilding Celander
erinrar om att på Olof Rudbecks tid trummades julen in på Uppsala gator
(Celander s. 116). Rudbeck blev student där 1648 och avled i staden 1702.
I Kristinehamn praktiserades samma sed. En borgare skänkte 1651 en
trumma till stadsvakten (Kristinehamns rådhusrätt A I: 2. GLA). Sedan
»trumlades» helgfriden in varje år, även vid påsk och pingst (Krist. hist. III
s. 208, 619 har belägg för åren 1690, 1693 och 1699). Intrummandet av helgfriden fortfor åtminstone till 1810 (ib. s. 209).
Julfriden varade enligt runkalendrarna från Tomasdagen den 21/12 till
tjugondag Knut. Martin P:n Nilsson, som i ovannämnda arbete nämner
detta, anser det emellertid inte sannolikt, att gamla tiders julfirande skulle
ha begynt så tidigt. Visserligen betraktades de tre solståndsdagarna, som
föregår julaftonen, såsom mycket betydelsefulla. Då stod solen och hela
skapelsen stilla för ett ögonblick, och eftersom man inte så noga kunde veta
tidpunkten då detta inträffade, måste man undvika att uträtta något av
vikt under solståndsdagarna, ty allt vad man då företog sig skulle sluta illa
(Nilsson s. 168).
Samme författare framhåller att före Tomasdagen hade man undangjort
alla tidskrävande förberedelser, såsom julbrygden och julbaket. I och med
att julfriden blivit pålyst, upphörde alla förberedelser. I Norge skedde pålysningen Tomasdagen men i vårt land vanligen på julaftonen eller ett par
dagar före jul (ib. s. 169).
Vid årets sista »samtal» på rådstugan i Kristinehamn utlyste borgmästaren julfriden. Äldsta anteckningen härom påträffas i protokollet för den
23/12 1646:
»Samma dagh lystes Julafton och huilken som bliffuer befunden som slår
blonad, giör blovite el. drager annor i håret skall böta effter Svärgies Stadz
Lagh dubbelt.» (A I: 1. GLA).
Samma datum 1657 »Blef Julefredhen lyster medh förmaningh at huar
och en Stadz Borgare som Inwånare leffwa Gudeligen, undflyendes all
oreda». överträdelse straffades med 40 marks vite »och böte ändå som
saköre kan wara til.» (A I: 4. GLA).
Den utförligaste fridlysningen påträffas i 1662 års sista rådstuguprotokoll,
daterat den 22/12: »Efftersåsom nu tillstunnier wårs Herres Jesu Christi
födelses högtijdh den allmenneligen skall och bör medh Gudeligh Devotion
Celebreras och fijras. Altså bleff borgerskapeth her medh alwarligen förmante att dhe flijteligen sökia till Guds Huus Uthj Prädikningz Stunderna
Undflyendes dryckenskap, Swäriande, bannande, Slagsmåhl och annat
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mehra Otijdigt förhållande, så och at ingen fördriste sig Sahlu låta komma
eller in Uthj husen Uthtappa något öhl eller Bremaewijn, hwaraff kan förorsakas Parlement. Fördristar sigh någon her emoot giöra, den samme skall
wara fallen till 40 m smtz bööte för Juulefredz förbrytande och liggie i
Tweböte alt som i oreda giörs och föröfwas.» (ib.).
Av citaten framgår bl. a. att i Kristinehamn utlystes julfreden antingen
en eller två dagar före julaftonen. Tomasdagen synes inte vara nämnd i
detta sammanhang.
Under solståndsdagarna skulle man undvika att företaga sig något av
vikt, i synnerhet ansågs all slags »kringgärning» farlig, såsom att mala,
spinna, nysta, köra med vagn osv. (Celander s. 53, SAOB, K 2791). Helgfriden krävde att alla rättegångsmål om penningar och osämja skulle uppskjutas till efter tjugondag Knut. överträdelse medförde dubbla böter.
Likaså var alla slags våldshandlingar belagda med dubbla straff, vilket
säkerligen var välbetänkt, eftersom öl och brännvin förtärdes i stora mängder under helgerna. Den långa sysslolösheten under julhelgen, den feta julmaten och den allmänna helgglädjen lockade mången att överträda lag och
ordningsstadga. För att i möjligaste mån söka avstyra dryckenskap och
slagsmål på stadens många krogar och på gatorna, tillsattes i staden särskilda julvakter, tagna ur borgerskapet. På 1640-talet var deras antal fyra.
Med tiden synes julvakten ha uppgått i stadsvakten, som svarade för ordningen vid alla större helger (Krist. hist. III s. 618).
Även påskfriden och pingstfriden »trumlades» in av stadstrumslagaren,
likaså marknaderna. »Trumslagaren omslagit 3 stora helger och 3 marknader» heter det i ett protokoll 1693. I början av 1700-talet var trumslagarna
två och åtföljdes gata upp och gata ned av en »pipare», iklädda hattar och
blå klädesrockar (ib. s. 209).
Påsken skiljer sig ju från årets övriga högtider genom sitt växlande läge
inom årscykeln. Det är därför svårt att påvisa några för påsken absolut
säregna folkliga seder och bruk. De som kommit att höra till påskfirandet
har av allt att döma lånats från andra folkfester.
Påskveckan kallades som bekant dymbeln eller dymmelveckan och stilla
veckan. Då skulle kyrkklockan inte ringa, kläppen bands upp (dumb —
stum) eller byttes ut mot en träkläpp (isl. dymbill, jfr Hellquist s. 166).
Allt arbete skulle upphöra, och liksom under solståndsdagarna ansågs
kringgärning olycksbringande. Allt som svängde runt trodde man ökade
frälsarens pina på korset.
Krögare som dristade sig att tappa upp öl till försäljning under påskens
tre helgdagar ålades enligt rådstugurättens protokoll den 29/3 1648 40 marks
böter. Den 10 april 1650 »Tillsades samptlige Borgerskapeth, at emedan som
den stora höghtidh om Wårs Herres Christi dyra Pina och Frögdefulla
Upståndelse nu tillstundar och hwilken tijdh det werdzligha som det andeligha ståndet böra Uthi åhoga draga, att brat höghtijdt werdelighen må
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Celebrerat hwarda, altså ähr Rådetz till samptelighe Borgerskapetz alffwarligha förmaning att de flijtelighen freqentera Gudz Huus, skickandes sigh
nyckter och wackert widh dhe offwerfallande Straff emot förbodh, sampt
effter bröten som Lagh förmäler.» (A I: 2. GLA).
Typisk för tidens karolinska fromhet är pålysningen om påskfriden den
23/3 1681: »Elliest som wårs Herres och frälsares Jesu aristi upståndelse
fäst i från the döda snart Instundar, på hwilken vij oss hierteligen frögda
må och honom Een Innerligh Låff och Tacksägelse hembära, som för wåre
Synder skull så mycket Lij det och uthstådt hafwer, och som wår frälsare,
will therföre aff enige och Samdräktige hiertan wara ährat, Altså förmantes
Samptl. Borgerskapet förlijka sigh sins Emillan, Skulle och Någon Stricligheet wara, som dhe icke kunna således förenas, så will Rätten låtha dhem
weeta att Nästkommande Lögerdagh blifwer Rådstugu hållen, till hwilken
tijdh dhe kunna Stämning på sine wedherdehlomän anamma, då dheras
Skiähl på både sijder skola blij uptagna och domb dher på fälter, så at wi
sedan inkommande dommelweka måge hafwa dhen frijheet att sökia gudz
huus uthan slijka beswär.» (A I: 13. GLA).
De avslutande raderna synes antyda, att rättens ledamöter önskade lämnas ostörda till efter påsk. Domstolens verksamhet var således inställd
under påskveckan.
Påskskjutandet hörde även till gamla tiders plågoris för stadsbor. Ett
enda exempel må vara tillfyllest. På rådstuga den 24/4 1673 »Klagades
dheröfwer huru Lars Smeds och flere Pojkar öfwa ett Otijdigt Skiutande
uthj gården dhen Carl smeds åboor, hwarföre Carl sadhes alfwarl. till, widh
plicht wijdare tillåta sådant Otijdigdt skiutande.» (A I: 10. GLA).
Ofta upprepades förbudet mot »öfwerdådight skiutande i staden». Vid ett
tillfälle höll kyrkoherden på att träffas av en förlupen kula, som tagit vägen
genom ett av fönstren i prästgården.
Pingsten synes vara den årsfest, som i värmländsk folksed efterlämnat de
svagaste spåren. I äldre tid var åtskilliga folkseder knutna till denna årsfest, av vilka festligheterna kring pingstbruden och majgreven väl får anses
som de viktigaste.
Som ovan vidrörts trummade stadens musikanter även in pingsten.
Helgfriden måste respekteras. Ett rådstuguprotokoll av den 6/5 1646 erinrar därom i följande ordalag: »Befiimes Någhor ropa eller skrija eller och
Krögare siällia öhl i Pingz dagz hälgedagarna skulle de böta som föl ähr
sagdt om Högtigdz fredh.» (A I: 1. GLA).
Rådhusrätten uppmanade 1655 borgerskapet att hellre hänskjuta eventuella tvistigheter till avgörande efter pingsten än att under helgdagarna
taga till nävrätten. Förseelser straffade med 40 mark i böter. Sistnämnda
pingst bar det sig inte bättre, än att ett par Bergsjöbor från Varnums
socken råkade i slagsmål på en krog i staden. På grund av deras fattigdom
sattes bötesbeloppet så lågt som till 12 mark (A I: 3. GLA).
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Åtgärder mot gästabud och dryckenskap

Äldre tiders gästabud varade inte sällan i dagarna tre. Maträtterna tillagades i regel av kött och fläsk och utgjorde följaktligen en kraftig föda. Maten
var också hårt saltad och alstrade stark törst, vilket hade till följd att ölet
flödade.
Borgerskapets gästabud hörde i huvudsak ihop med familjehögtider som
dop, bröllop och begravning. Mot överflödet vid dylika festligheter måste
stundom förbud utfärdas. I ett rådstuguprotokoll av den 18/5 1659 meddelades: »Blef allment förbudit at ingen eho den wara må tillåtas at giöra någon
Gestebodh som ähr Barnsöhl och Kyrkiogångz öhl widh 40 m böter.» (A
1:4. GLA).
Följande år måste förbudet upprepas. Då bötfälldes borgaren Johan
Bryngelsson, för att han hållit gästabud »effter sitt Barns Christendom»,
dvs, efter dopet. Han urskuldade sig med att det endast varit de fyra faddrarna som han inbjudit, men det hjälpte honom inte att undslippa böter,
som blev en riksdaler till kyrkan (ib.).
Under 1600-talet drack man inte mycket brännvin, utan ölet utgjorde den
vanliga drycken vid gästabuden. Förbuden mot försäljning av öl vid de
stora helgerna, dit även böndagarna räknades, överträddes flitigt trots de
höga bötesstraffen. Då Nils båtsmans mor år 1651 hade sålt öl på böndagen
till Anders mjölnare och denne råkat i slagsmål, sattes böterna för säljare
och köpare till 40 m smt vardera på grund av helgfridens störande (ib.).
Uppgifter om brännvinsattiraljer påträffas sällan i protokollen under
nämnda århundrade. Det händer någon gång i samband med inträffade
olyckshändelser. År 1683 t. ex. drunknade en häst i Varnan. Den hade gått
ned sig i en vak, som någon huggit upp i isen för att skaffa »brännvinsis»
till kylaren.
Från högre ort kom inte sällan uppmaningar till städernas myndigheter
att söka stävja gästabudens florerande och dryckenskapens ökande. Den
tidigaste statistiska uppgift om antalet krogar i Kristinehamn som påträffats härrör från år 1731, då staden hade 7 krogar. År 1756 var antalet 12 och
1778 inte mindre än 25. Rekordet synes ha nåtts 1790, då staden hade 30
krögare och 33 »bikrögare» samt 71 utminuteringsställen (samtl. ex. ur
rådstuguprotokollen). Av stadens c:a 1 300 invånare var sistnämnda år
668 mantalsskrivna. Givetvis får man betrakta den ökade krogrörelsen som
en direkt följd av 1787 års riksdagsbeslut om husbehovsbränningens frigivande mot arrendeavgifter.
Vill man få en uppfattning om dryckenskapsbrottens omfattning får man
gå till domböckerna. I detta sammanhang måste jag nöja mig med ett citat
ur ett rådstuguprotokoll av den 17/5 1673: »Inkom beswär dher öfwer, at
een part aff borgerskapet i stadhen till öfwerflödh Natt och dagh öfwar
Dryckenskap och Kortspeel hwar aff offta Otijdigdt lefwerne förorsakas,
och elliest at Unga drengiar och Pojkar sigh äfwen dheruthj effter dhe
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gamblas Exempel öfwa, så blefwo samptelige borgerskapetz eenhelleligen
warnade för sådan dåbbel sigh till wara taga, widh dhet Straff som dobblare
Balken och elliest Kong!. Maj.tz uthgångna Placat om Eeder och Sabbatzbrott medgifwer.» (A I: 10. GLA).
Kortspel och klotkastning

Kortspelet florerade i de högre ståndens salonger, innan det nådde in i borgerskapets och de enklare invånarnas hem. Mest spelades hasardspel, bassett, farao och knack, mera sällan de intelligenskrävande »lomber» (l'hombre)
och whist.
»Allmännast var spelet med två tärningar, vilka kastades med en bägare»,
skriver Ragnar Blomqvist i Svenska folket genom tiderna 2 (Malmö 1938,
s. 387) och fortsätter: »Det ansågs synnerligen fördärvligt, och även om det
ej förbjöds i lagarna, hade det ringa anseende.»
Rådstugurätten ingrep mot borgerskapets dobbelspel, emedan det bedrevs på sön- eller helgdag och därför betecknades såsom sabbatsbrott. I
det citerade fallet gällde ingripandet även ederna eller svärjandet, som var
förbundet med spelraseriet.
Enligt Kong!. Maj:tz förnyade Stadga om Eeder och Sabbatzbrott av den
17 oktober 1687 fick »inga kort- heller Tärningespel om Söndagarna tillåtas;
icke heller bållhus till spel och fåfängt tidfördrif ypnas wid fyratio Markers
böter.» (Schmedeman s. 1144).
Kortspel och dobbel på offentliga lokaler belades i ett Placat angående
otilbörligt Spel ock Dobbel av den 12 nov. 1719 med dryga böter: »Alle Spel
på Kiällare och Caffeå-Hus, ware sig med Tärning eller Kort, och i synnerhet det så kallade Bazett, med mera dylikt Dobbel, skal hädanefter afskaffas, så at där något Wärdsfolck sådant tillåter, ock icke straxt angifwer,
enär Gästerne, på gjord Warning, icke därmed afstå, skal det utan någon
förskoning böta 200 Dal. Smt, och de, som dobbla, hwar för sig 100 Dal.
Smt.» Alla satsade pengar konfiskerades och skulle fördelas mellan angivaren och hospitalet. Böterna kunde förvandlas till fjorton dagars fängelse.
Men även kortspel i privata hem förbjöds: »Likaledes warder Bazett, ock
alle andre äfwentyrlige Store Spel under lika straff förbudne, at brukas i
Husen.» (Modåe I s. 126).
Redan den 5 december samma år visade det sig nödvändigt för K. M:t
att publicera en förklaring över ovan citerade förordning: »Som det förnummits, at en del Spelgiruge uttyda Placatet om Spel och Dobbel, som
skulle det allena angå store ock äfwentyrlige, och icke mindre eller ringa
Spel, så förklares härigenom, at alle Spel, ehwad namn de hafwa måge, med
Kort eller Tärning, mindre eller större, skola wara under berörde Placat
förståndne, så at, eho det wara må, som inlåter sig i något Spel på Kiällare
eller Caffe-Hus, skal efter detta Placat plickta, jämwäl ock Wärdarne därstädes, böta 200 Dal. Smt, där de antingen Brädspel, Kort eller Tärning
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framgifwa, eller där Giästerne sielf we hafwa Kort ock Tärning med sig,
därmed at giöra gäckerij af detta Påbud» (ib. s. 127).
Emellertid blev det uppenbart, att 1719 års förordning inte fick avsedd
verkan. K. M:t såg mycket allvarligt på kortspelsraseriet och dobblandet och
utfärdade den 12 nov. 1730 Ytterligare Förordning om Spel och Dobbel,
varur följande rader må anföras: »Den förr utgångne Förordningen af den
12. Nov. 1719. och den derå utgångne Förklaringen af den 5. Dec. i samma
år vvil Kongl. Maj:t icke allenast hafwa på det nogaste emot hwarjehanda
sielfswåld handhafde, utan ock än ytterligare härmed förklara, at det så
kallade Pharaon och andre flere efwentyrlige Spel med kort eller Tärning,
som påfundne äro, eller hädanefter påfinnas kunna, skola, wid den uti bemälte 1719 års Förordning utsatte plickt, utan åtskilnad, på hwad ort och
ställe innom Riket det wara må, och wid alle tilfällen, wara aldeles förbudne
och afskaffade, kommandes den, som häremot bryter, under hwad Domstol
han eljest hörer, at wid ordinarie Lands- och Stads-Rätter, därföre tiltalas
och dömas.»
I sistnämnda förordning infördes ett tillägg om att om någon på spel och
dobbel förslösade sin egendom skulle hans egendom »under laga Curatorers
wård och säkra förwaltning sättias, så länge och intil des tilförlåtelige prof
af en försicktigare Hushållning gifne warda.» Domare och befallningshavande anmodades att hålla sträng tillsyn och närmaste fränder var skyldiga att angiva den som överträdde förordningen (Modee II s. 845).
Det kan nämnas att i en förordning av år 1749 höjdes böterna i ovannämnda fall till inte mindre än 500 d. smt. De sist anförda förordningarna
synes ha avskräckt de flesta från överträdelser av förbudet, eftersom i varje
fall magistratsprotokollen för åren närmast efter förordningarnas publicerande innehåller ytterst få uppgifter härom.
Ett par protokoll från åren 1656 resp. 1671 innehåller notiser om kägelspel och klotkastning. På grund av att de utgör de tidigast påträffade uppgifterna om kägelspel i Kristinehamn, torde de väcka intresse hos kulturhistorikern. Kägelspelet var känt i Tyskland långt före 1270-talet. I Sverige
var det sällskapslek vid mitten av 1400-talet (Siwlinna Throst) men synes
ha blivit populärt först i slutet av 1500-talet och i städerna under 1600talet (Osvald Kragh i SvU, 2:a uppl. Bd 17, sp. 402).
Käglorna skulle vara nio och uppställdes i en fyrkant med två och en halv
alns sida, tre rader med tre käglor i varje. Den största och mittersta benämndes kungen eller tysken, hörnkäglorna änkor. Spelarnas antal varierade från två och uppåt. Det gällde att med ett klot kullslå så många käglor
som möjligt för att efter viss poängberäkning segra och ta hem vinsten.
Kägelspelet bedrevs med insats av pengar och borgerskapet i Kristinehamn hade gripits av spelraseri. Rådhusrätten fick anledning ingripa i en
tvist om vinsten. Ur protokollet av den 26/6 1656 må anföras: »Kom för
Rätten Hercules Gilijusson klagandes på Oloff Ericsson at han den 15
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Hujus Uthj Egerströms gårdh då de spelade kloot tillhopa medh någre flere
som då tillstedes woro, på hwilken gårdh blef bortkommit 1 öre Smt för
honom, som stoodh i speelet, sade han till Herculem då Sölf- och Penninge
Tiuff» etc. (A I: 3. OLA). Dom skulle fällas vid en kommande rådstuga.
En söndag år 1671 hade två borgare tillåtit sig spela klot inne på en annan
borgares gård utan lov. Det blev böter både för tilltaget och för sabbatsbrott.
Renhållning på gator och torg

Renhållningen i städerna var en borgerskapets angelägenhet. Det innebar
att den enskilde individen på ett annat sätt än i vår tid var ansvarig för den
saken. Följaktligen var renhållningen miserabel. De enkla borgarna utgjordes mest av bönder, vana att leva i nära beröring med sina husdjur,
övriga invånare var hantverkare och handelsmän samt ett litet antal s. k.
ståndspersoner, dvs, prästen, de båda borgmästarna, lärarna vid stadens
trivialskola, en och annan brukspatron samt vågmästaren vid Järnvågen.
En vanlig stadsborgares liv tedde sig ytterst enkelt, något behov av högre
bildning hade han i regel inte. Kyrkans lära och prästens förkunnelse var
hans auktoriteter. Reagerade gjorde han egentligen endast mot förordningar
från högre ort, som medförde ingrepp i hans dagliga liv och försämrade hans
förut magra födkrok.
Genom att en stor del av borgerskapet drev jordbruk och boskapsskötsel
och höll sig med stall, ladugård och småhus för får och getter inne på gårdarna, uppstod en vämjelig odör, om man inte höll gårdar och gator något
sånär rena. Då man sällsynta gånger hyfsade på gårdarna, tog man vara på
gödseln men skyfflade allt annat ut på gatan. Matrester och annat köksavfall kastades också ut på gatan, där det fick ligga, tills hotet om höga bötesstraff tvingade gårdägarna att skaffa bort avfallet (Kristinehamns historia
III, s. 581).
Magistraten upprepade gång efter annan att varje gård- eller husägare
var skyldig att sopa rent på gatan och i rännstenen utanför sin bostad.
Byfogden skulle se till att var och en gjorde sin plikt. Omtanken om det
allmännas väl förmådde magistraten att söka råda bot på missförhållandena. Så t. ex. heter det i ett protokoll av den 17/9 1670, att byfogden skulle
tillse, »At hwar och een giör sine gatur reen.e wedh 3 m Smtz Straff.» (A I: 9.
OLA). Liknande påminnelser gjordes på rådstuga flera gånger under samma
århundrade. Den 14/4 1675 »Förbödz medh största alfwara at icke någor
läggia dyngia och orenligheet på torgit och gator eller Uth för sine gårdar,
wedh 40 m Silfwermyndtz Plicht» (A I: 10. GLA).
Ytterligare ett par notiser får komma med i sammanhanget. Den 27/3
1693: »Anbefaltes Byfogden at låta hwar Lördagh el. så offta behöfwes sopa
här i Stadhen både Torgh och Gator, så frampt han will undwijka Straff.»
(A I: 20. OLA).
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Den 3/2 1696: »Byfogde Lars Jonsson anbefaltes alf warl:n tillhålla Stadhens Borgerskap at dhe till i morgon hafwa rensat och ren.sopat Torgen
och gatorna hwar för sig, och der dee sådant försumma skole dhe treska
plichta hwardera Tre m Smt.» (A I: 22. GLA).
Det var inte ovanligt att byfogden försummade sina plikter. Staden höll
sig även med en särskild svinfogde, som skulle taga fast alla lösspringande
svin (Krist. hist. III s. 570). Denne tjänstgjorde även som övervakare över
de arbetsföra fattighjon, som alltsedan 1600-talet skötte sopningen av
torgen och renhållning av platsen framför Våghuset. Ett citat ur nyssnämnda stadshistoria må vara tillfyllest, hämtat ur ett sockenstämmoprotokoll av år 1790: »Att som det varit de fattigas urgamla skyldighet att
sopa torgen här i staden, då de bli tillsagda, påminnes de om denna plikten
med den uttryckliga tillsägelsen, så framt de vilja behålla sin rättighet till
allmosa, och att ingen undantages, som ej bevisligen sjuk eller orkeslös är.»
(a. a., s. 570).
Den på torgen sammanrakade hästgödseln såldes på entreprenadauktion
på rådstugan vid Tomasmässa varje år. Fattighjonen erhöll då en fjärdedel
av anbudet såsom lön för sitt arbete (ib.). Skyldigheten att sopa torgen
åvilade fattighjonen ända till 1850-talet.
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Resume
M. Arvid Ernvik fait part de quelques informations sur les usages et mceurs
d'autrefois dans la ville de Kristinehamn. 11 cite premierement des notices concernant la proclamation en usage dans la ville de battre le tambour pour la
treve des fetes de Noöl, de Påque et de Pentecöte. Dans la suite de son r6cit
M. Ernvik fait mention des dispositions p6nales contre les jeux de cartes et de
hasard dans les lieux publiques, et contre les exces de table dans les festins de
famille. Enfin il raconte certains Ståls sur le balayage du march6 et des rues
dans les röglements du XVII' säde.

»Blås Kajsa»
Kring en svensk sjömanstradition
Av Gunnar NorMn

I likhet med många andra helgon i den romersk-katolska kyrkan, har den
heliga Katarina av Alexandria kommit att inta en betydelsefull ställning i
senare tiders folktradition. I de flesta länder på kontinenten, liksom även
i England och Skandinavien, blev hon med tiden ivrigt åkallad. Talrika
kyrkor och stiftelser, som kom att bära hennes namn, jämte den stora mängd
av patronat, som kom att hänföras till henne, vittnar om, att hon i många
områden på kontinenten tidvis tillhört de mest omtyckta helgonen. I stora
delar av Europa finner man hennes namn även i folktron, vilket framförallt
framgår av de föreställningar som förknippades med firandet av hennes
minnesdag, den 25 november. I samband med denna dag är hennes namn
också omtalat i de protestantiska ländernas folktradition, även om namnet
i dessa områden ofta förlorat en medveten kontakt med det ursprungliga
helgonet.
Författaren har i sin lic.-avhandling från våren 1971 gjort en utförlig
analys av de folkliga traditioner och föreställningar, som förknippades med
helgonet eller som återkommer i samband med hennes minnesdag. De viktigaste resultaten av detta arbete, skulle kunna sammanfattas på följande
sätt: 1) Folkliga föreställningar i samband med Katarinadagen som rör
väder och vind kan dels ha sitt ursprung i ett bestämt moment i den
ursprungliga helgonlegenden, dels kan de baseras på rent praktiska erfarenheter. Gränserna häremellan är emellertid ofta flytande. 2) Kontakten med
helgonet eller helgonlegenden är starkare i romersk-katolsk folktradition
än i protestantisk folktradition. 3) Namnet Katarina, eller smeknamnsombildningar därav, har stundom lösgjort sig från sitt ursprung (t. ex.
Sverige, Finland, Estland) och assimilerats med andra kända föreställningar
i folktraditionen.
I Danmark och Sverige, likaväl som i Estland och Finland förekommer
uppgifter i folktraditionen, som talar för, att Katarinadagen även i dessa
områden haft en viss betydelse som märkesdag för den kommande väderleken.1 Huruvida dessa föreställningar står i ett direkt samband med den
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kontinentala folktraditionen, är en fråga som är svår att besvara. Om nordisk folktro i allmänhet gäller emellertid, att den sällan förekommer isolerad utan vanligen uppträder i ett större europeiskt sammanhang.la
Jag skall emellertid i denna uppsats söka gå ytterligare några steg och
fråga: Skulle det kunna vara möjligt att även vissa föreställningar och uttryck som ej återfinns i samband med den bestämda tidpunkt på året, som
utgörs av Katarinadagen, ändå kan leda sitt ursprung från de traditioner,
som är förknippade med denna dag?
I Sverige och i de svensktalande delarna av Finland påträffar man nämligen i sjömännens och fiskarnas traditioner ett uttryck, som på ett anmärkningsvärt sätt påminner om många av de föreställningar, som uppträder i
samband med Katarinadagen. Härom berättar Waldemar Liungman i
»Sveriges sägner» följande: »Då vi barn ... på upplandssidan av Mälaren låg
och väntade på vind och storseglet slog, kunde det hända, att någon tog
fram en femöring och kastade den över masttoppen och sade, 'Blås, Kajsa',
och snart kom en kåre, om inte förr så med aftonvinden, seglet stod fullt,
roderkulten fördes mot lovart, och man hörde hur raden av bubblor bakom
aktern trängde sig upp mot vattenytan».2
Även på nordiskt område finner man således uttryck och vändningar, där
en smeknamnsombildning av namnet Katarina satts i samband med väder
och vind. Vi har här att göra med uttryck som både till sitt motiv och sin
funktion uppvisar stora likheter med de uppgifter rörande väderleken som
annars möter i samband med Katarinadagen. Vi har här tillgång till ett för
detta område inom folktron ovanligt rikligt material, som dessutom uppträder synnerligen homogent i olika delar av Finland och Sverige. Endast
vid ett fåtal tillfällen göres avsteg från den vanliga formen av uttrycket.
Vi har således att göra med ett uttryck, som varit välkänt och vida omfattat
bland svenska och finlandssvenska sjömän i Östersjön. Mycket talar för, att
det direkt har befordrats av de väderföreställningar, som förekom i samband
med Katarinadagen, ty uttrycket kan knappast ha uppkommit av en slump.
Vi skall här söka göra en analys av detta material samt också söka utreda,
hur detta namn funnit vägen in i vår folktradition.
Nedan presenteras några valda uppgifter från olika delar av Finland och
Sverige. Den äldsta uppgift, som står till vårt förfogande, härrör från 1818
och kommer från Östra Eds socken i Kalmar län:
»'Blås, Cajse' hör man ofta våra skärkarlar säga, när de sätta up sitt
spritsegel eller hissa råseglet i knapp vind.»3 Samma formel har på 1830talet använts av sjömän på Vänern.3a
Huvudparten av det tillgängliga materialet är dock från betydligt senare tid. Det centrala motiv, som kännetecknar denna besvärjelsebön,
återkommer dock i de flesta utsagor från senare tid. Avvikelser från detta
motiv är anmärkningsvärt sällsynta med tanke på materialets omfattning
och utbredning. Om vi söker renodla det grundmotiv som återkommer i
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de flesta utsagor, kan följande formel från Gryts socken i Östergötlands län
få tjäna som en lämplig sammanfattning: »'Blås Kajsa', sade de när det var
still».4 Här finns en mängd korresponderande uppgifter från Finland, såväl
som från kand och Sverige.
I S:t Anna socken i Östergötlands län säger en sagesman t ex: »'Blås
Kajsa, Blås', det har vi hört ... Det sade de när de ville ha blåst.»5 I en
folklig dialektordbok från Dalarna finner vi följande uppgift under namnet
Kajsa: »Kajsa =Karin, 'Blås Kajsa' säges, när man seglar och vill hafva
vind», »Uttrycket 'Blås Kajsa' är vanligt bland sjömän och fiskare»,
konstaterar en upptecknare från Grundsunda i Ångermanland: »Förr, när
man seglade och ville, att det skulle blåsa hårdare, sade man 'Blås på
Kajsa!' och ville man ha storm så 'klådde man masten'».7
Från Finland är följande uppgifter hämtade: »När det under segling blir
lugnt, så bör man skrapa i masten och säga: 'Blås Kajsa! Blås Kajsa!'
(Borgå; Pyttis).5 I Kaskö kunde man också säga »Fyll i, Kajsa» eller »Blås,
Friskus»,
Betraktar man dessa exempel, märker man tydligt, att benämningen
»Kajsa» inte i något av fallen åsyftar en bestämd gestalt eller rådare. Uttrycket står snarare som någon form av smeknamnsbenämning på vindens
rådare i allmänhet. Här gäller, liksom i en del likartade estniska belägg, att
ett smeknamn av namnet Katarina, får tjäna som benämning på ett redan
förut existerande naturväsen i folktron.
I några uppgifter märker man dock en tendens till personifiering av den
anropade rådaren över vind och väder. Dessa belägg är dock lokalt avgränsade och saknar helt och hållet inbördes samband. Från Strupö i Västerviks
skärgård berättar t ex en sagesman följande: »En fiskare var ute i vackert
väder och gjorde god fångst. Men när det började blåsa, blev han rädd och
rodde i land. Då bad han till Gud och lovade, ... och det blev snart bättre
väder. Men då han nu kom nära land, började han bli säker och sade: 'Blås
Du Kajsa, här är Kopp som står' (Kopp =namnet på båten). — Men då
började det blåsa igen, så båten välte. Men när han nu låg där, blev han
rädd och bad till Gud igen, och då blev han räddad.»" Som vi skall se nedan,
märker man också en liknande tendens i de besvärjelser, där smeknamnen
Kajsa, Kären eller Karin kommit att ge namn åt havets eller sjöarnas rådare.
Som vi såg ovan har vi i uttrycket »Blås, Kajsa» att göra med en mycket
utbredd och vanlig företeelse i svensk folktradition. Orsaken till detta förhållande får vi troligen söka i, att uttrycket »Kajsa» eller »Karin» i samband
med vind också har blivit associerat med andra föreställningar och bruk
inom folktron. Denna associering gäller framförallt de motiv och föreställningar som redan tidigare är välkända från sjömännens och fiskarenas folktro. Bland annat finner vi uttrycket i samband med den i hela Skandinavien
vanliga sedvänjan att »köpa vind» eller att »offra» till havets rådare för
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att få vind. Något offer i religionsvetenskaplig bemärkelse är det dock inte
fråga om. Snarare bör man placera detta bruk under rubriken »Befrämjande
åtgärder». Några exempel från olika delar av Sverige får illustrera detta förhållande. En bygdeförfattarinna från S:t Anna i Östergötland berättar följande i sitt arbete »Sägner från Kallsö»:
»Och August var en kraftig, tränad och duktig sjöman ... Något vidskeplig var kanske August. De andra sade bara på skämt 'Blås Kajsa, Blås
Kajsa'. Det kunde ju hända, att han lade mera allvar i det, och om seglen
hängde slaka någon gång, och det kunde väl hända, att han någon gång
slängde en kopparslant i havet vid de orden, för att få segeln bättre fyllda».11
Även här rör vi oss med ett relativt homogent material med få avvikelser
från grundformen. Enligt ett av de äldre uppteckningsbeläggen heter det,
att »sjömännen kasta för att få god vind en 6-styfver i sjön o säga 'Blås
Kajsa'».12 Enligt de flesta uppgifterna offrade man »småslantar», ettöringar,
tvåöringar eller t o m femöringar. Men i några uppgifter förekommer också
större pengar. Från Kville i Bohuslän meddelar en upptecknare, att »när
skepparen ville ha vind, så kastade han en penning över seglet och sade
'Blås, Kajsa', så ska Du få en guldpenning.»13 Enligt en av mina egna
sagesmän fick man vind i proportion till värdet av den gåva, man kastade i
vattnet."
Ofta riktar sig denna åtgärd direkt till havsfrun: »När man skulle ut och
segla, och vinden inte var så god, som man tyckte, så kastade man en slant
över seglet, så att den föll i sjön, och sade: 'Blås Kajsa!' Det var meningen,
att havsfrun skulle hjälpan en att få förlig vind» (Bohuslän Svenneby).
En liknande uppgift kommer från Östergarn på Gotland: »Genberg var
ute och fiskte», berättar en sagesman. »Då var så lugnt väder att di måst' ro
u dä tyckte Genberg var besvärligt, förstörs. Så han kaste ut ett par slantar
till havsfräui u sa: 'Blås, Kajse, fat däu nöi särk!' U dä kom ti blåse så
ingen kund före segel.»18
Från Trastens socken i Västergötland berättar en sagesman: »Det var
två skeppare på Torsö, de hette Lille Skam och Store Skam, de seglade med
ved på Vänersborg.
Lille Skam lastade i förväg och for, men han hade avtal med sjöfrun att
inte ge Store Skam vind, när han fått lastat. På det sättet hann Lille Skam
resa två gånger medan Store Skam for en. Lille Skam offrade, var gång han
for, en slant i sjön och sade 'Blås Kajsa, skall du få en skilling!' Det skulle
varit den duktigaste Skepparen på Vänern».17
Mera sällan förekommer i uppteckningar uppgifter om att offraren riktar
sig till andra väsen än havsfrun. Enligt en uppteckning från Västervik
kastade man en slant över masten och sade »Blås Kajsa», när man offrade
till »vindguden»,18 en formulering, som denne sagesman är ensam om.
Likaledes säger en sagesman från Gryt i Östergötland, att man ofta ropade: »'Blås Kajsa, så får Du ny serk' — det var ett linnetyg som damerna

»Blås Kajea» 65

hadde under —. Kajsa var vindgudinnan. Det har jag varit med om själv,
att man har sagt.»19 Det är oklart, vilken typ av rådare det gäller i dessa
citat, men det torde närmast vara fråga om en förvanskning av havsfrun.
Förklaringen ligger i, att havsfrun eller sjöjungfrun på nordiskt område
såsom havets och sjöarnas rådare i de allra flesta fall även fått fungera som
rådare över vind och väder. Någon egen rådare över vind och väder förekommer knappast i havets folktro i den yngre nordiska folktraditionen.
I de uppgifter, som hittills nämnts, förekommer namnet Kajsa uteslutande
i anrop eller åkallan av de makter, som råder över vinden. Så är utan tvekan
fallet vad beträffar huvuddelen av det material som finns att tillgå. Några
uppgifter talar dock om, att namn som »Karin», »Kajsa» eller till och med
»Blåsvärs'kajsa» fått utgöra direkt benämning på något av de väsen, som
råder i vattnet.
Från Kung Karls socken i Västmanland berättar en sagesman följande
upplevelse: »Ja, va' ve Rökö, å dä ä en holme här i Galten; jag hade lagt opp
fyra strutar på holmen å kom just mä dänn fämte struten. Då kom dä emot
mäj på holmen ett fruntimmer, som väl va så lång som en stuga här, å ho
va så fint klädd, så dä blänkte å na överallt. Männ då vart ja så rädd, så
ja kaste struten o vände om ner te båten. Sänn så vart dä en sånn väldig
storm, å dä va nog dä ho ville varschla om, månn dä va sjö-Kan, å ingen
annan som ja mötte. Å ja va na så nära som på ett par alnar, så dä va inte
undligt att ja vart rädd».2°
Från Arnäs socken i Ångermanland berättar en sagesman, att man bland
fiskare och sjömän får höra, att man kallar vinden eller blåsten för »Blås
Kajsa».21 Likaså berättas det om en fiskare i Vilhelmina, som råkade ut för
storm, att »Han trodde, att detta berodde på, att han hade offrat till Blåsvärs-Kajsa.»22
Det är viktigt att i sammanhanget betona, att det här är fråga om ett
fåtal uppgifter, som dessutom återfinnes relativt isolerade. Någon mera
allmän ställning som självständig rådare, torde knappast »Blåsvärs-Kajsa»
kunna uppvisa. Samma förhållande gäller även de uppgifter, där hon uppträder som rådare över fisket. Från Kung Karls sn får vi höra, att »Sjökari
fick brännvin mä å' far, för han skulle få gott fiske. Dä va på våra, då han
la ut sin första strut; då fyllde han mä säj en kvartersbutelj mä brännvin,
å då vi kom ut å skulle lägga struten, ja vi la ut en först, å där han vart
lagd, kasta far ut butäljen, å han va alldeles full mä brännvin, å så väl
korkad, så sa han: 'Här har Du, Sjö-Kan, för ja ska få gott fiske i år.03
Det fåtal uppgifter, som här står till buds, tycks peka på, att det endast
rör sig om lokala föreställningar. Den yttre likheten mellan dessa och
några av de uppgifter, som förekommer i tysk folktradition, där Katarinadagen i några fall kom att associeras med fisket, får väl betraktas som en
ren tillfällighet och föranleder knappast en djupare analys. Någon direkt
påverkan från tysk tradition kan det knappast vara fråga om. Troligtvis
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är det helt enkelt fråga om en association mellan det i folktron ofta omtalade uttrycket »Blås, Kajsa», och föreställningarna om havsfrun eller
sjörået. Sjörået uppträder ju inte endast som rådare över väder och vind.
Hon omtalas även vid ett flertal tillfällen i samband med fisket. Härigenom
har namnet funnit vägen in i fiskarenas föreställningsvärld. Som vi såg ovan,
förekommer liknande exempel i Estland.
Formeln har på sina håll också vunnit insteg i den landbundna folktraditionen. Lektor Karl Gösta Gilstring har sålunda bedrivit omfattande fältstudier på Åland och i det svenskspråkiga Finland och där påträffat uttrycket »Blås, Kajsa», när man har velat ha bättre vind åt väderkvarnarna.
Han har generöst ställt sitt rika material till mitt förfogande. Nästan samtliga utsagor lyder som följande från Hammarlunds socken på Åland: »Blås,
Kajsa, så får Nisse mala.» De flesta beläggen är från Åland, där kvarnarna
har legat tätt, några kommer från det finländska kustlandet ända upp till
Vasa. Av särskilt intresse är, att formeln i samband med kvarnvinden även
är belagd så långt söderut i Sverige som i det småländska Vissefjärda:
»Blås, Kajsa, så får du malet.» Det senare ledet i denna formulering erinrar
om det kontinentala »den Wind fiittern».23a Man kan annars starkt ifrågasätta, om icke likheten mellan de nordiska kvarnvindsformlerna beror på
ett historiskt sammanhang dem emellan. Att närmare följa traditionsspridningen är dock ogörligt.
Journalisten och mångfrestaren Herman Hofbergs berättelse om »Ysätters-Kajsa», som ingår i hans »Svenska folksägner» från 1882, är ett exempel
på att »Kajsa» också förekommit som beteckning på skogsrået. Denna skildring har i sin tur utnyttjats av Selma Lagerlöf, när hon skriver om »YsättersKajsa» i »Nils Holgerssons underbara resa».23b

Material och utbredning

Huvuddelen av det material som finns att tillgå beträffande uttrycket
»Blås Kajsa» utgöres av uppteckningar från folkminn.esarkiven i Uppsala,
Lund och Göteborg, samt från Nordiska museets folkminnessamling i
Stockholm. Dessa uppgifter kan dels anta karaktären av ett direkt svar
på en fråga ställd av upptecknaren, dels vara av berättartyp eller anta en
mera sägenartad form. Båda dessa typer av uppgifter förekommer vad beträffar uttrycket »Blås Kajsa». I vissa uppteckningar berättar sagesmannen
om uttrycket, som han minns det i den levande folktraditionen, i andra
förekommer uttrycket i samband med mera sägenartade framställningar
och berättelser.
En del av de uppgifter, som föreligger från trakterna utmed smålandskusten samt huvuddelen av de uppgifter, som insamlats från S:t Anna och
Gryts församlingar i Östergötlands län, utgör resultat av eget insamlingsarbete mellan åren 1966 och 1970. Några av uppgifterna från S:t Anna
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socken härrör från opublicerade berättelser och minnesteckningar, gjorda
av en bygdeförfattarinna.
Beträffande materialets ålder härstammar den största delen från senare
delen av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Den äldsta uppgiften
återfinner vi i en folkminnessamling från Östra Eds församling, skriven år
1818 (se ovan). De yngsta beläggen härrör från eget insamlingsarbete i
Smålands och Östergötlands kustområden år 1970. Åldern på själva uttrycket »Blås Kajsa» behandlas nedan.
Vi kunde tidigare konstatera, att uttrycket »Blås, Kajsa» har samma form
inom hela det område, där det har sin utbredning. Samma regel gäller också,
om man lägger en tidsmässig aspekt på materialet. Det motiv, som återfinns i den äldsta uppgiften, återkommer i stort sett oförändrat i flertalet
av de uppgifter, som finns att tillgå. Detta gäller också de senast insamlade
uppgifterna. Om man skiljer på föreställningens motiv och ram kan man
konstatera, att motivet uppträder oförändrat, medan ramen, dvs namnet och
och åtgärderna, som förknippades med uttrycket, ofta uppträder individuellt från uppgift till uppgift.
I motsats till på kontinenten, där samtliga uppgifter, som talar om den
Heliga Katarinas ställning i folktron, härrör från litterära källor, dvs
källor, bearbetade av författare eller utgivare, består det material, som här
föreligger huvudsakligen av opublicerade, dvs, direkta och obearbetade
källor. Härigenom kommer tillförlitligheten i varje enskild källa att bli
större. En viss osäkerhetsfaktor i sammanhanget utgöres dock av oerfarna
eller forcerande upptecknare. Genom att uttrycket »Blås, Kajsa» inte heller
förekommer i den äldre populära folklitteraturen, ger uppteckningarna
dessutom en säkrare bild av uttryckets lokala utseende och utbredning.
Det är nu så, att om en föreställning i folktron saknas i folkligt populära framställningar, är möjligheten reducerad för denna föreställning att
vinna spridning utanför dess lokala hemvist. Häri ligger en av orsakerna
till, att de flesta beläggen för uttrycket »Blås, Kajsa» sällan återfinns
utanför dess ursprungliga hemvist omkring kusterna och invid de större
sjöarna.
Man kan å andra sidan med ledning av detta material dra ytterligare en
slutsats. Då en föreställning i folktron är väl belagd på så många orter inom
ett så vidsträckt område, som det här är fråga om, utan att dess utbredning
befordrats av folklitteraturen, kan man sluta sig till, att föreställningen är
populär och vida omfattad i den levande folktraditionen.
Detta visar också resultatet av eget insamlingsarbete. Av de ca 15 sagesmän, som tillfrågades om sjöfartens folklore, kunde huvuddelen erinra sig
uttrycket säkrare än andra centrala motiv inom sjöfartens folklore. Även
bland människor i kusttrakterna, som haft föga med sjöfart eller fiske att
göra, var uttrycket ofta bekant. I S:t Anna socken i Östergötlands län
säger en 92-årig kvinna: »'Blås, Kajsa', det kan jag ej lokalisera annat än
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vad jag hört här. Det har man ju hört nästan privat i roddbåtar och så,
när man ville iväg.)24
Med ledning av det tillgängliga materialet kan man konstatera, att uttrycket använts i den levande folktraditionen ända in på 1900-talet. Om
det fortfarande förknippades med något naturväsen, eller om det endast var
i funktion som en kvarlevande sedvänja är svårt att svara på. Flera av de
sagesmän, som berörde uttrycket hade själva hört det ombord på fartyg i
sin ungdom. I Gryts socken i Östergötland säger en sagesman om uttrycket
»Blås, Kajsa», att »det gjorde man alltid» (när man ville ha vind) ... »Det sade
man nog framåt 1915-1920-talet».25 Likaså säger en sagesman från Strupö i
Västerviks skärgård att, »det sade de under mina yngre dar ... Vid sekelskiftet».26 När uttrycket under senare tid upphörde att fungera i den levande folktraditionen, har dock namnet »Kajsa» ofta levt kvar. Detta
vittnar något om den popularitet anropet »Blås, Kajsa» rönte i vissa områden i Sverige. Följande exempel från S:t Anna skall få belysa detta förhållande. En av de yngre sagesmännen säger, att »när man var ute och
seglade, kastade man alltid som jag sade över 'Kajsa', en slant, så fick man
vind. 'Kajsa' kallades alltid båten för då. Segelbåten, om en seglade t ex.
Det var väl månge ute i skärgården, som kallade sina båtar för det. Det
där var väl ett namn de hade; det kunde nog komme från forntiden, när de
började med de här gamla segelskutorna, för det var ju många segelskutor
som de kallade för 'Kajsa'. Och sedan fick väl de där segelbåtarna det där
namnet med. Och jag undrar, om det inte en gång i tiden har varit en trollkärring. Jag tror att det är så'.27
Med ledning av utbredningskartan kan vi konstatera, att de flesta beläggen förekommer utmed kusterna och de stora sjöarna. Endast på några
få undantag när finner vi uttrycket i inlandet. Granskar man beläggen
landskapsvis, finner man uttrycket mest belagt utmed Smålands och
Östergötlands kuster, samt på Öland och på Gotland. Här finner vi sammanlagt elva belägg med preciserade ortsangivelser, samt ytterligare några
opreciserade.
Även i de västra delarna av Sverige är uttrycket vanligt. Framför allt
gäller detta trakterna utmed bohuslänska kusten samt i områdena omkring
Vänern. Vad beträffar övriga landskap återfinnes spridda uppgifter utmed
kusterna från Blekinge till Västerbotten. Några enstaka belägg kommer
dessutom från det norrländska inlandet och då från orter utmed större sjöar
och vattendrag. Anmärkningsvärt är, att det saknas uppgifter från Skåne.
Även de övriga sydliga landskapen visar sig vara sparsamt företrädda.
Som vi såg ovan företer de enskilda beläggen stora likheter mellan olika
orter eller landskap. De skillnader, man kan konstatera, gäller i regel inte
uttrycket i sig eller det med detta förknippade grundmotivet. Det gäller
snarare sådana motiv och föreställningar, som är förknippade med anropen
eller formerna för åkallan i vilka uttrycket »Blås, Kajsa» ingår. Sålunda före-
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kommer kombinationen »Blås, Kajsa» och »så får Du rocken» eller »så får Du
ny särk» uteslutande i södra delarna av Sverige samt på Öland och Gotland."
Likaså återfinnes seden att »skrapa masten» eller att vissla i samband med
att man ropar »Blås, Kajsa», endast i de norra delarna av Sverige samt i
svenska Finland." Vidare lägger man märke till, att avvikelser från huvudnamnet »Kajsa» endast förekommer i belägg från Värmland och från norra
Sverige. Här finner man förutom det vanligast förekommande uttrycket
»Blås, Kajsa» även »Blås-Kari»,3° »Sjö-Kari»31 eller »Blås, Käjs»32 jämte ytterligare några benämningar. Några lokala avvikelser från huvudmotivet
berördes ovan.
I detta sammanhang är det viktigt att betona att ett uppteckningsmaterial aldrig förmår ge en exakt bild av den enskilda föreställningens utbredning eller popularitet. Detta förhållande gäller inte minst sjömanstraditionen. En av de viktigaste orsakerna till detta är helt enkelt det faktum,
att uppteckningarna i de flesta fall är mycket ojämnt fördelade, inte bara
mellan olika landskap eller orter, utan även inom de olika områdena inom
folktron. Jämför man till exempel enbart uppteckningar, som berör en
enskild föreställning vilken uppträder både i inlandet och i kustområdena,
kan man i samtliga fall konstatera, att överväldigande antal belägg härrör
från områden eller orter i inlandet. I samtliga de materialsamlingar, som
finns att tillgå, finner man källorna beträffande sjömanstraditionen vara
ytterst disparata och tunnsådda. Vanligtvis har man några få, spridda
uppgifter från varje landskap att tillgå. En svårighet utgöres av det faktum, att de traditioner, som förknippas med havet, t ex sjömännens tro
och sed, står som rubrik över ett stoff, som endast hör till sjön i mycket vid
bemärkelse. Det är ett i högsta grad heterogent material, vilkets gemensamma nämnare endast består däri, att det har något med havet att göra.
Man kan konstatera, att de flesta uppgifterna härstammar från kustbefolkningen eller från invånarna omkring de större insjöarna, och de präglas
också av landskapstypen. Några uppgifter härstammar från kustskeppare
eller fiskare, men nära nog ingenting kommer från skeppare på de vida
haven.33
Vad beträffar uttrycket »Blås, Kajsa» kan man skönja en liknande tendens. Med ledning av de uppgifter, som finns till hands i uppteckningarna,
får vi en relativt god bild av dess utseende och funktion bland fiskare och
inom den mera lokalt bundna sjöfarten. Vi har däremot ytterst få belägg,
som belyser uttryckets förekomst inom den mera internationella sjöfarten,
där ju självfallet förutsättningarna för traditionsspridning och kulturutbytet mellan olika länder och kontinenter varit som störst. Inte heller är det
material, som finns i länderna på kontinenten, av en sådan karaktär, att
det kan utgöra en komplettering. Även här saknas material från sjömanstraditionen, som är jämförbart med det, som rör förhållandena på fastlandet."
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Dessa förhållanden har utgjort bakgrunden till ett eget insamlingsarbete.
Från S:t Anna och Gryts socknar i Östergötlands län samt även från området omkring Västervik saknades tidigare uppteckningar, som primärt
innehöll uppgifter rörande sjömännens tro och sed. Endast några få, disparata uppgifter från dessa områden fanns att tillgå från uppteckningar, som
var gjorda i andra sammanhang. Vad beträffar uttrycket »Blås Kajsa», fanns
tidigare endast en uppgift från S:t Anna församling, uppgifter från Gryt
och Västervik saknades. Här gav insamlingsarbetet ett förvånansvärt gott
resultat med tanke på, att det gällde en föreställning, som ligger relativt
långt tillbaka i tiden. Från S:t Anna kunde inregistreras 6 belägg, från Gryt
två och från Västerviksområdet likaledes två belägg. Insamlingsarbete i
övriga delar av undersökningsområdet gav liknande resultat. Även vad
- beträffar andra föreställningar inom samma område i folktron blev resultatet av materialinsamlingen positivt.
Det visade sig dessutom, att ingen av de personer, som tillfrågades rörande sjöfartens folldore, tidigare blivit intervjuade i ett liknande sammanhang.
En viktig faktor att ta med i beräkningen vid bedömningen av uppgifter,
som har sin hemvist i sjömännens tro och sed är, att människor till sjöss
också lever under helt andra betingelser än på fastlandet, där i motsats till
besättningen på ett fartyg generationer är fast knutna till varandra genom
starka band i familj eller släkt. Varje skepp utgör en tidsbegränsad yrkesgemenskap," som också verkar som ödesgemenskap. På så sätt blir traditionerna aldrig bundna till en bestämd ort. Matroserna kom ofta från olika
länder med olika språk och levde ombord nära varandra med ett intensivt
kulturutbyte till följd.37 De föreställningar och traditioner från sjöfarten,
som kan inregistreras på bestämda orter, ger även av denna orsak en dålig
bild av en föreställnings verkliga utbredning. De ger på sin höjd en bild av
sagesmännens hemvist. Vad beträffar den mera lokalt bundna sjöfarten
blir skillnaderna mindre. Här är kontakten med fastlandet och dess folktradition starkare. Inte minst på de nordliga breddgraderna är detta förhållande tydligt, enär väderleksförhållandena ofta tvingade såväl skeppare
som matros till land under vinterperioden.
Försök till härledning

Med utgångspunkt från det material, som finns till förfogande, är det
svårt att draga några bestämda slutsatser, från vilket håll och på vilka
vägar de motiv, som ligger till grund för uttrycket »Blås, Kajsa», funnit
plats i den nordiska folktraditionen. Några antaganden med utgångspunkt
från det, som sagts ovan, skall dock göras.
Vad man primärt kan konstatera är, att uttrycket i sig, dess typ och funktion, ligger helt i linje med uttryck, som förekommer bland sjömän även i
andra länder i Östersjöområdet. Bland annat finns talrika exempel på detta
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bland nordtyska sjömän; när de gamla skepparna ville ha vind, kunde de,
till exempel ställa sig bredvid rodret och ropa: »Köhl up, Vadder, Köhl up».
Då skulle snabbt den lägliga vinden infinna sig. Man fick dock akta sig,
så man inte ropade för starkt, ty då kunde också vinden bli för stark. Andra
rop var, t ex »Kumm, Bris, kumm!» Eller också kunde man säga »Kumm
an Wind.» Last di nich lang' nödigen.» Tyckte man, att man hade fått vänta
för länge på vinden, fick man ta till starkare uttryck: »Kumm, Bris', mit
Pauken und Trompeten! — Bris' up, all wat dat Tiliig hollen will. — Kumm,
bris' up, brääk steugen un Masten». Hade man helt förlorat tålamodet,
kunde det låta på följande sätt: »Wein up, du Galgenhund, dat sik de
Masten bögen as'n Fidelbagen. — Last los, du gläumige Satan!38 Den i
svenska Finland vanligen förekommande seden att skrapa med fingrarna
i masten i samband med uttrycket »Blås, Kajsa» är vanlig även i detta område. I Rickard Wossidlos arbete, säger en kapten till en av sina matroser: »Kratz man n båten unner an't Liek, dat Wind, dat Wind kiimmt».39
»Beläggen bland våra sjömän är mycket talrika men likalydande», konstaterar Rickard Wossidloo om denna typ av uttryck och föreställningar.
Ett bruk, som på Gotland sattes i samband med uttrycket »Blås, Kajsa»,
förekommer även i detta område. För att få god vind, kunde man kasta
en kvast i elden med handtaget i den riktning, från vilken vinden skulle
komma.41
En viss skillnad mellan formeln »Blås, Kajsa» och de nu citerade kan
emellertid skönjas. Uttrycket »Blås, Kajsa» har ofta en mera personlig
prägel, dvs man vänder sig ofta direkt till vädrets eller vindarnas makter,
när man nyttjar anropet. I de nordtyska formlerna finns enligt min mening, ett starkare inslag av magi, dvs, man anropar inte primärt vädrets
makter, när man använder uttrycket, utan man tänker sig snarare, att blotta
uttalandet av orden automatiskt framkallar resultatet. Häri ligger möjligen
också orsaken till, att dessa uttryck sällan sätts i samband med offerbruk
av något slag, vilket vi tidigare såg var fallet i samband med formeln
»Blås, Kajsa».
Så långt erbjuder förståelsen av uttrycket »Blås, Kajsa» inga större
problem. Svårare är det att förklara, hur smeknamnet »Kajsa» funnit vägen
in i sjömännens och fiskarenas föreställningsvärld.
Att söka ursprunget till personnamnet i några få uppgifter i tysk sjömanstradition, som talar om, att den Heliga Katarina åkallades av sjömännen
är tvivelaktigt. Man vet av tillgängligt material ingenting om formerna för
denna åkallan, inte heller om den har varit knuten till andra dagar på året
än till Katarinadagen den 25 november."
Vidare kan man konstatera, att någon direkt motsvarighet till uttrycket
»Blås, Kajsa» varken förekommer i Nordtyskland eller i Danmark. Dessutom minns vi, att de områden i Sverige, som stått i närmast kontakt med
Danmark, dvs Skåne, Halland, Blekinge, endast företer några få, disparata
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belägg för uttrycket. Vad beträffar de belägg från Danmark och Sverige,
som visar, att Katarinadagen haft en viss betydelse som märkesdag för
vädret, kan man konstatera, att ingen av dessa uppgifter är speciellt förknippad med vind eller med framkallandet av vind. De förekommer dessutom endast i inlandet och har således inget med sjöfarten att göra. Det
finns inte heller några uppgifter bland dessa, som vittnar om, att namnet
Katarina omtalats i andra sammanhang än på Katarinadagen, den 25 november.
Ytterligare en omständighet är värd att notera i detta sammanhang.
Huvuddelen av de uppgifter, som omtalar Katarinadagen som märkesdag
för vädret, härrör från de områden i södra Sverige där det saknas uppteckningsbelägg för uttrycket »Blås, Kajsa».
Detta sammantaget gör, att man knappast kan antaga, att uttrycket
»Blås, Kajsa» kunnat utformas direkt på grundval av de föreställningar, som
vi påträffar i södra Sverige. Föreställningar i folktron, som skulle kunna
fungera som länk mellan fastlandstraditionen och sjömanstron, saknas i
detta fall. Det är med andra ord tveksamt, om ursprunget till uttrycket
»Blås, Kajsa» överhuvudtaget går att söka i den svenska folktraditionen.
Betraktar man materialet från områden i de svenska delarna av Finland,
ställer sig problemet annorlunda. Från Replots sn i norra delen av svensktalande Finland finns en uppgift, som skulle kunna utgöra en sådan länk
mellan föreställningarna omkring Katarinadagen på fastlandet och uttrycket »Blås, Kajsa». Här får man nämligen veta följande: »Om det blåser
på Katarinadagen säger man: »Blås, Kajs, i blåböxona (blå himmel) ti
grå (mulen himmel), halder int' na väder.»43 Tyvärr får man inte veta något
vare sig om föreställningens ålder eller utbredning. Det är dock inte omöjligt,
att det rör sig om en föreställning, som uppträder lokalt omkring Replot.
Detta förhållande utgör däremot inget hinder för, att detta talesätt skulle
kunna ligga till grund för uttrycket »Blås, Kajsa». Den omständigheten,
att huvuddelen av beläggen för formeln »Blås, Kajsa», både i Sverige och
svenska Finland sinsemellan företer så små avvikelser gör, att man på goda
grunder kan anta, att uttrycket ursprungligen utformats inom ett relativt
begränsat område. Dessutom torde man kunna anta, att Replots sn och
områdena däromkring (bl. a. staden Vasa) stått i nära förbindelse med
sjöfarten i Bottenhavet och i Östersjön. Att exakt bestämma de vägar, på
vilka uttrycket »Blås, Kajsa» förmedlats till de svenska kusterna, låter sig
inte göra med utgångspunkt från det knapphändiga material, som finns att
tillgå. Sammanfattningsvis kan man dock på goda grunder antaga, att man
i uttrycket »Blås, Kajsa», har att göra med en föreställning som utformats
i det norra Östersjöområdets havskultur, av dess fiskare och sjömän, genom
de förbindelser, som funnits mellan Sverige och områdena i de svenska delarna i Finland. Härigenom har ett namn, som ytterst leder sitt ursprung
från fastlandskulturen, kunnat lösgöra sig från sin ursprungliga hemvist och
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till sist finna en plats i sjöfartens folktro. I denna process måste det också
ha förlorat sambandet med den bestämda dag på året, som utgjordes av
Katarinadagen. Att ett motiv på detta sätt kan vandra mellan olika kulturområden ligger helt i linje med vad man känner till om flera andra föreställningar i sjömanstraditionerna. På samma sätt har hustomten kunnat gå
ombord på fartyget, som det svenska »skeppsrået» eller den danske »skibsnissen». Likaså finner man, att den nordtyska »Klabautermannen» omvänt
stundom har funnit vägen till land och blivit hustomte." Uttrycket »Blås,
Kajsa» är också av intresse ur en annan synpunkt. Det tillhör förmodligen
en av de folkliga föreställningar, som ytterst leder sitt ursprung från Mellaneuropa, och som förmedlats till den svenska folktraditionen på andra
vägar än via de traditionella vägarna över Nordtyskland och Danmark.
Äldre tolkningsförsök

Vid tidigare försök att lösa gåtan om ursprunget till uttrycket »Blås,
Kaj sa» har man huvudsakligen haft sin utgångspunkt inom det egna landets
gränser. De flesta teorierna härrör från en äldre forskning, som i romantikens tecken sökte efter ursprunget till de folkliga föreställningarna i tiden
före kristendomens genombrott i Sverige. I det följande skall några av dessa
tolkningsförsök tas upp till behandling. Vi skall också söka klargöra varför
dessa teorier visar sig vara ohållbara vid närmare granskning av det material, de bygger på.
I Dalins »Ordbok» från år 1850 kan man läsa följande notis om formeln
»Blås, Kajsa»: »Uttryck vanligt på sjön då man önskar frisk vind i seglen,
och uppkommet af Blås, Kåre!, hvilket sednare ord man af okunnighet
förvexlat med Kan. Kare, (deraf vårt Kåre), betyder i fornspråket:
vind.»45 En liknande lösning av problemet tycks även ha existerat i folktraditionen själv. I en uppteckning från Bohuslän heter det, att »Denna
Kajsa är en Gudom, som förr hette Kåre. De gamla vikingarna brukade
muta denne havsgud med något litet bärnstenssmycke, som de kastade
över masten och ropade: 'Blås Kåre!' Genast kom bris. Men under årens
lopp bytade Kåre kön och blev till Kan, vilken i sin tur blivit Kajsa.>>46
»Kåre», som här åsyftas är i Eddamytologien känd som en av urjätten
Fornjots söner, och som mycket riktigt också visar sig ha ett samband med
vinden.47
Vad man först kan konstatera är, att denna tolkning uppenbarligen bygger på en alltför stor tilltro till en kontinuitet mellan förkristen religion och
föreställningarna i den yngre nordiska folktraditionen. Därmed har inte
sagts, att det inte skulle finnas övernaturliga väsen i den yngre nordiska
folktraditionen, som korresponderar med föreställningar vi finner i äldre
tider. Som exempel kan här nämnas sjöjungfrumotivet. Även i den gammalnordiska litteraturen förekommer vattenväsen, till hälften människa och
till hälften fisk där de går under beteckningen »Marmennill» eller »margygr».
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»Marmennill>> står stundom också som beteckning för ett manligt väsen och
företer stora likheter med senare tiders havsman.45 Vidare känner man till,
att guden Thor, sedan han degraderats vid kristendomens genombrott,
funnit en tillflykt i folkreligionen, där hans namn levt kvar långt in i den
yngre nordiska folktraditionen.43 Allmänt kan man säga, att de föreställningar, som var utmärkande för den »lägre religionen», magien och folktron,
varit relativt oberoende av de växlingar, som skedde i religionshistorien.5°
Däremot löper man stora risker, när man som i det här fallet, omvänt
söker efter ett ursprung i förkristen tid med utgångspunkt från föreställningar, som förekommer i den yngre folktraditionen. Folktron har nämligen
ofta en ganska vag och obestämd karaktär. Ibland kan man knappast skilja
på de olika väsendena i folkmytologien. Stundom kan föreställningar, som
logiskt motsäger varandra, lugnt fortleva sida vid sida.51 Dessutom innebar
religionsskiftet, att gudarna miste sina ursprungliga funktioner och degraderades till onda andeväsen i folktron.52 Vad beträffar »Kan» är det dessutom tveksamt om han överhuvudtaget någonsin varit föremål för kulthandlingar. Han förekommer nämligen endast i namnlängder.53 Han omnämnes inte heller under någon annan tidsepok i folktraditionen efter uppträdandet i den fornnordiska mytologien. Inte mindre grundlgos är den tanke,
som kommer till uttryck i Svensk Etymologisk ordbok från 1939. Här säger
man följande om uttrycket »Blås, Kajsa»: »Kanske föreligger här därför i
stället namnet Kajsa, den Heliga Katarina, möjligen i så fall Birgittas
dotter, bekant för sina underverk, och kanske åkallad av sjömännen». En
sådan slutsats är dock helt grundlös och saknar dessutom allt stöd i sinnevärlden, ty det finns inga uppgifter i folktraditionen, som talar för, att
Katarina av Vadstena haft något att göra med vind eller väder. Än mindre
omnämnes hon av sjömännen. För säkerhets skull tillfogar dock författaren, att det »bland de övriga helgonen med samma namn [finns] åtminstone
två med stort rykte.»54 Till författarens förtjänst hör dock otvivelaktigt det
faktum, att han sätter smeknamnet Kajsa i samband med namnet Katarina.
Närmare en riktig lösning kommer emellertid Waldemar Liungman i den
sjätte delen av sitt arbete »Sveriges Sägner», där han säger följande: »Att
som vissa forskare sammanställa 'Kajsa' med Kare, de gamla isländarnas
vindjätte, är väl att gå över ån efter vatten ... Närmare ligger emellertid
den både på de brittiska öarna och i Kontinentaleuropa som folkligt ansedda och folkligt anropade Heliga Katarina ... Hon var skyddspatronessa
för ett flertal yrkesmän, bland dem även för skeppare, och anropades av
dem vid besvärjandet av vädrets makter».55 I stort sett ligger detta antagande i linje med vad som sagts ovan i denna uppsats. Men som vi där har
sökt att leda i bevis, är det knappast fråga om en direkt påverkan av kontinental folktradition. Likaledes vet vi, att uppgifter om, att den Heliga
Katarina varit sjömännens beskyddarinna i kontinental folktradition, måste
ses som en sanning med modifikation. De få, opreciserade uppgifter, som
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talar om detta, hindrar oss från att draga några bestämda slutsatser. Att
Katarina dock aldrig har tillhört de populäraste gestalterna av de helgon,
som åkallades av sjömännen, torde vara helt klart.
Sjöfarares skyddspatroner under medeltid och ny tid

Från medeltiden och framåt finns en mängd uppgifter i folktraditionen,
som berättar om helgon, som åkallades av sjömännen, och av vilkas skydd
de var beroende under sina resor.56
Den som av tradition varit av största betydelse för sjöfarten är S:t
Nicolaus.57 S:t Nicolaus skall ha varit biskop i Myra, på Mindre Asiens sydkust på 300-talet. Han blev redan tidigt välkänd som skyddspatron och
undergörare. De äldsta spåren av en Nikolauskult är från 500-talet och redan på 800-talet var han i östkyrkan mera ärad än något annat helgon, om
man bortser från jungfru Maria.
Johannes Diaconus i Neapel berättar omkring 880 i »Vita S. Nicolai» på
grundval av grekiska legender om Nicolaus barndop, biskopsvigning och
död samt även om en mängd mirakler efter hans död." En förkortad version av legenden förekommer även i Fornsvenska legendariet."
Redan tidigt finns belägg för, att den helige Nicolaus åkallats av sjömännen. Enligt legenden har han då visat sig för sjömän, som är ute i hårt
väder och håller på att lida skeppsbrott, och räddat dem från undergång.
Lyckligen i hamn igenkänner de sjöfarande sin hjälpare i biskopen av Myra.
Nikolaus' ställning som sjömännens skyddspatron sammanhänger delvis
med sjöfartens uppsving under medeltiden. Härigenom är också denna
legend den främsta orsaken till, att han funnit vägen även till det västerländska folklivet. Hans patronat var också känt under bysantinsk tid.
Tidigt blev han det främsta helgonet för den sjöfarande befolkningen i Medelhavet, vilket bland annat utvisas av de talrika ställen utmed Mindre
Asiens kust och på öarna i detta område, som är uppkallade efter hans
namn.
Senare blev han också åkallad av sjömännen i Mellaneuropa. Såsom räddare ur sjönöd finner vi här första gången helgonet i en uppgift från 1190.
När besättningen på ett av flottans fartyg från London råkar ut för sjönöd på Spanska sjön berättas det, att den Helige Anselm av Canterbury
visar sig och tröstar besättningen med orden: »Frukta icke, ty jag, den
salige Edmund, och den helige bekännaren Nikolaus har av Herren bestämts att vaka över detta, den engelske konungens skepp. Om styrmännen
och skeppets manskap tager sig till vara för ont verk och ångrar sina tidigare synder, skall Herren ge dem en lycklig färd» ... När Anselm hade sagt
detta tre gånger, berättas det vidare, att stormen lade sig.61
Flera populära berättelser från senare tiders folktro talar också om de
stora mirakel, som var förbundna med helgonet. 1 en fransk källa berättas
det om S:t Nikolaus, att han under en sjöresa förutspådde kaptenen på ett
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fartyg en fruktansvärd storm, som den Onde skulle uppväcka. Och när
väl stormen kom, blev den så våldsam, att alla passagerarna kom i fara
och var nära att förgås. Men den Helige Nikolaus bad för dem, berättas det,
och fördrev den Onde anden, som ville tillintetgöra dem, och det blev åter
lugnt på sjön. Så har han gjort många gånger, säges det vidare, lika väl i
livet som efter döden.62 En asman historia, likaledes hämtad ur samma
källa, berättar om några sjömän, som höll på att gå under på havet, att de
då bad den Helige Nikolaus om hjälp ur deras nöd och sade: »Nicolaus,
serviteur de Dieu, si les choses sont vraies que nous avons ouies, donne
nous ton assistance!»
Och strax uppenbarade sig en man med Nikolaus gestalt och sade: »Me
voici, ne m'appelez-vous pas?» Och han räddade dem och bistod dem
igenom stormen, tills dess att den upphörde. Och när de sedan kom till en
kyrka, som var helgad åt honom, där de tidigare inte hade varit, blev de
varse, att det var S:t Nikolaus, som hjälpt dem genom stormen."
Ytterligare ett stort antal uppgifter från kontinenten betygar S:t Nikolai
viktiga ställning som sjömännens skyddspatron." Vad beträffar den yngre
nordiska folktraditionen kan man däremot konstatera, att såväl S:t Nikolaus själv, som föreställningar eller uttryck, som leder sitt ursprung från
honom, är okända. Om man får döma av den utbredningskarta, som finns
att tillgå i Meisens arbete om S:t Nikolaus, tycks han inte heller ha tillhört
de mer framträdande helgonen i Sverige före reformationen." Meisens karta
är dock högst ofullständig för Nordens del och kan kompletteras med en rad
uppgifter om kyrkor och gillen, som har burit detta helgons namn." Att
S:t Nikolaus inte heller kan ha varit helt okänd som skyddspatron för sjömännen i Sverige under romersk-katolsk tid framgår av följande stycke ur
S:t Nikolaussagan i ett »Fornsvenskt legendarium», där poängen också är,
att miraklet utförs av den ännu levande biskopen:
»Skipmoen j sio nodh kalladho nicholaum sik tul hiffllpa ok ifflmskot tedhis
han them j frxmbra stampne ok halp them helbrygdho til hampn».67
Huruvida detta medfört konsekvenser i den svenska folktraditionen är
dock okänt.
En namne till helgonet, den sedermera helgonförklarade biskop Nikolaus av Linköping (1325-1391), har enligt den 1414 iordningställda mirakelsamlingen två gånger räddat sjöfarande i nöd.676 Detsamma gäller nådabilden Helga Lösen, Herrens korsnedtagning, i Stockholms dominikankloster. Hela fem sjönödsmirakel har inträffat, sedan man avgivit löften
till denna undergörande bild.6" Det återstår att på samma punkt undersöka de ytterligare fem mirakelsamlingar, som har bevarats från det medeltida Sverige, däribland icke minst S:ta Katarinas av Vadstena mirakler.6"
I det danska legendariet kallas han »alle skibmentz hawne» och från Danmark finns också några uppgifter om, att han varit skyddshelgon för sjöfarande. Särskilt omtyckt blev han utmed kusterna. Om drottning Christina,
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som seglade från Langeland till Nyborg, berättas, att hon lät hålla mässa
på skeppet till S:t Nicolai ära.68
På kontinenten förekommer också en mängd andra helgon i samband
med sjöfarten.
S:t Petrus, i sin egenskap av fiskare, kom också på flera håll att bli
åkallad av sjömännen. Bland annat berättas det om honom, att han en
gång gick ombord på en fiskebåt på Thames, vilken genast, utan vare sig
åror eller segel, förde honom till den plats han utsåg till Westminster Abbey." Av övriga apostlar är också S:t Markus omtalad i samband med sjöfarten. Enligt Paul SMillot åkallade man honom framförallt, när man ville
ha vind." Bland övriga mera framträdande gestalter märker man t ex S:t
Klemens, S:t Bartolomeus, S:t Antonius, S:t Benedictus med flera andra
helgon. Även den heliga jungfrun själv är ofta omtalad i samband med sjöfarten.71 Dock har inget av dessa helgon efterlämnat spår bland sjömännen
i den nordiska folktraditionen.
Däremot finner man föreställningar i den yngre folktraditionen, såväl på
kontinenten som i Nordeuropa, som på ett anmärkningsvärt sätt påminner
om, vad som berättas i en helgonlegend så långt tillbaka som på 500-talet
e Kr. Det helgon, som här omtalas, är den Helige Phokas från Sinope. Troligen härrör uppgifterna från Svartahavs-området. Genom studium av
denna homilia har Ludwig Radermacher påvisat drag hos helgonet, som
utgör intressanta paralleller till senare tiders nordtyska »Klabautermann»
eller det svenska skeppsrået. I sin uppsats om S:t Phokas översätter Radermacher följande: »Ständigt har de Phokas' namn på sina läppar, eftersom
han ju ger så tydliga bevis för sitt bistånd. Ty ofta kunde man se honom,
ibland på nätterna, hur han vid hotande storm väckte styrmannen, som
hade slumrat till vid rodret eller vid andra tillfällen, när han spände tågen
eller höll uppsikt över seglen, eller spejade ner i djupet från fartygets för.
Därför uppkom också seden bland de sjöfarande att ha Phokas till gäst.»72
Sedermera heter det, att den okroppslige S:t Phokas inte gärna kunde vara
med vid måltiderna, och att man därför brukade omsätta måltiden i pengar,
vilka man gav som allmosor åt de fattiga."
Likheten med senare tiders skeppsväsen är minst sagt förbluffande, ty
samtliga de föreställningar, man här finner förknippade med S:t Phokas,
förekommer också i samband med skeppsrået eller i äldre belägg, som rör
den tyska »Klabautermannen». Man får dock ej förledas till det antagandet,
att man här har att söka ursprunget till Skandinaviens skeppsrå eller nordtysklands »Klabautermann»," men med Radermacher och Gerndt får man
förmoda, att Phokas i kristen tid har ersatt ett äldre skeppsväsen, som inte
för den skull behövde vara släkt med vårt skeppsrå. Helgonberättelsen
betygar i varje fall den höga åldern för skyddsväsen på fartyg."
I svenska källor från medeltiden finns flera underberättelser om helgonens bistånd åt de sjöfarande. Den mest omtalade gestalten i detta sam-
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manhang är den Heliga Anna, Marias moder. Häri ligger kanske en av förklaringarna till, att en av de mellansvenska kustförsamlingarna fått låna
hennes namn. I en underberättelse från mitten av 1300-talet, som står att
läsa i »Ett fomsvenskt legendarium», berättas om en skeppare, som for
till England med mycket folk, att han råkade ut för dåligt väder och svår
dimma, ty, berättas det vidare, »Tha the kommo i syön wart swa mörkt
oc tokka wädher, thz the ekke wisto hwart the waro komne». När nu ingen
bättring syntes, sade en av besättningsmännen: »Lathom os oppa kalla
oc tilbidhia the hälga modhrena sancta Anna siälff tridhi, oc henne wart
offer loffua, hon wardher os wtan twäkan hiälpande».
Och sedan man gjort detta, berättas det, att dimman och molnen gav
sig, och i samma stund fick de klart solsken, så att de kunde se land, och
visste var de befann sig. Och när de sedan kom i land, berättade de för alla,
hur S:ta Anna hade hjälpt dem i nödens stund.76 På ett annat ställe berättas
det, att en skeppare vid namn Gödert och hans hustru, Agnes, vilken hade
tjänat S:ta Anna under några år, råkade ut för sjörövare, som tog deras båt
och allt, vad de hade. Gödert slog de ihjäl och Agnes, som var havande,
lämnade de på en obebodd ö, där hon under stora vedermödor födde ett
dött barn. Men då uppenbarar sig den heliga Anna och räddar Agnes ur
hennes nöd, och genom S:ta Annas underbara makt får både Gödert och
barnet liv. Men om sjörövarna berättas att de blev så rädda, att de allesammans sprang över bord och drunknade.77 I en berättelse från mitten av
1400-talet finner vi henne dessutom i samband med ett fiskafänge."
Huruvida dessa berättelser har utgjort påverkan på folktraditionen vet
man emellertid ingenting om. Även S:ta Anna tillhörde de helgon, som glömdes bort efter reformationen. I den yngre svenska folktraditionen omtalas
hennes dag som märkesdag för det kommande vädret (se ovan). Bland sjömännen är hon dock okänd.
Från senare tid är hon dock omtalad som nödhjälpare för skepparna på
Elbe. I Torgan skulle alla skeppare som passerade under Elbebron, ge en
särskild gåva till franciskanermunkarna i S:ta Annas kapell, för att de
skulle åkalla henne om bistånd åt de sjöfarande på floden. Denna tradition
fullföljdes även efter reformationen, ty också i fortsättningen bad man i
ortens kyrka en särskild bön för sjöfarten efter kyrkobönen."
I »Det fornsvenska legendariet» förekommer även Sankt Hadrianus som
nödhjälpare på havet vid ett tillfälle. I legenden, som härrör från senare
delen av 1300-talet, berättas det om några kristna martyrer, som flydde från
Nikomedia, att de på sin färd till Konstantinopel förvillades av Djävulens
skepp, så att de inte visste, åt vilket håll de skulle fara. Men i denna deras
stora nöd kommer den Helige Hadrianus till deras hjälp, och legenden berättar, att han »bap perm eigh folghia dif la villo utan stxmna hmldar xpte
sino styre»."
Av de svenska helgonen är det endast Erik den helige, som omtalas i sam-
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band med ett under på havet. I Sankt Erikslegenden i »Ett fornsvenskt
legendarium» berättas det om Broder Peter, som var prior över provinsen
Dacia, att, när han en gång var på väg över Vättern, råkade han ut för ett
svårt oväder. Och när han hade kommit mitt för Alvastra, var motvinden
så kraftig, att båten inte längre ville gå framåt. Legenden berättar följande:
>>... ta kalladhe han sancte ericx hielp oc genstan mote allas thera hopp wart
lugn oc bliit wädher aff gudz makt... oc the lydha honom oc swa fik han mz
godhan wädherleek wtan wahda oc wanda koma offuir sion hwilket togh
syntes munkomen oc androm omöghelighet oc thz sagdhe ford.e brodher for
sina brödher».81 Huruvida denna legend ger uttryck för en allmän tro på
Sankt Erik som nödhjälpare för sjöfarande, är okänt. Inte heller är det känt,
om den har haft något inflytande på folktron. Vad beträffar den yngre
nordiska folktraditionen förekommer hans namn endast i samband med
Eriksdagen eller »Ersmäss», som den ofta kallades i folktraditionen. Denna
dag betraktades, i likhet med många av de övriga helgondagarna, som en
betydelsefull märkesdag för väderleken.82
Bland sjömännen i den yngre nordiska folktraditionen är han däremot
okänd.
Slutligen bör det noteras, att nästan alla nu anförda exempel på åkallan
av ett helgon gäller bön om ett »stillande av stormen», icke hjälp mot vindstilla. I det senare fallet har man gärna tillgripit mera magiska finter och
knep, även om anrop av himmelska makter icke saknas. Denna dubbelhet
och därmed tvetydighet präglar också den formelartade besvärjelsebönen
»Blås, Kajsa». Den bör förstås även mot bakgrund av de skilda former av
vindmagi, som har förekommit både i Norden och annorstädes."
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Resumé
Dans certaines parties de l'Europe catholique il a existe des conceptions sur
Sainte Catherine d'Alexandrie et son influence sur les conditions meteorologiques, specialement liees au jour de sa fåte, le 25 novembre, et aux previsions du
temps. On peut aussi trouver des traits semblables dans des pays protestants.
Måme en Suede et dans les regions de Finlande, oU l'on parle suedois il y a des
traits, qui rappellent ce lien entre Sainte Catherine et le temps. Ceci s'applique
particuliårement å la locution « Blås, Kajsa » (Souffle, Catherine!) employee par
marins, mouliniers et påcheurs et les notions qui y sont associees. « Kajsa » est
bien im petit nom d'amitie forrne de Catharina. On fait usage de cette expression,
parfois combinee avec im sacrifice, quand en temps calme on veut avoir du vent
pour la navigation å voile.
M. G. Norlen donne im apergu id sur l'origine de cette locution et son usage.
Il est amplement atteste dans beaucoup des annotations du territoire de la mer
Baltique, dans les regions cötiåres de Finlande et dans la SIA:de de l'est en Ostrogothie, Småland, Eland et Gotland aussi bien quo dans l'ouest du district autour
du lac Väner. Par contre il n'y a aucune donnees du Blekinge et de la Scanie. Ainsi
les voies de diffusion ont etes autres quo celles traditionnelles par l'Allemagne du
Nord et le Danemark.
Les traces de cette Sainte comme patronne des marins sont, quand måme,
assez tardives.
Il est possible quo les materiaux puissent s'interpreter comme 'Stant des vestiges d'un vieux culte des saints, majs il semble bien qu'il s'agisse lå d'une confusion entre les ondines ou nymphes de la mer et Sainte Catherine.
Dans im appendice l'auteur s'occupe des legendes faisant mention de saints
portant secours aux marins qui les ont invoques. Des legendes de co genre etaient
connues en Europe centrale durant le moyen åge, en particulier celle de Saint
Nicolas de Myra, Saint Pierre et Saint Phocas et en Suåde de Saint Éric en particulier. Majs il faut bien remarquer, quo la situation d'invocation diffåre radicalement dans les deux cas: Sainte Catherine est invoquee, quand il manque de
vent, les autres, quand il fait trop de vent.

Meddelanden och aktstycken
Minnen av folktro i Ydre

1. Undret i Svinhultsskogen,
Kvällen den 14 nov. 1901 rådde stor oro hemma hos kolaren Johan Andersson
i Äskhultet i Svinhults socken i Ydre Härad. Man hade tidigare under dagen
sänt flickorna Jenny 11 år och Augusta 8 är till nämndemannen P. J. Pettersson
i Grindbo en halvmil från hemmet, där de skulle hämta mat och kläder. Då
barnen inte återvänt vid nattens inbrott, och stark snöyra med flera graders
kyla satt in, anade man det värsta och föräldrarna och grannarna gav sig ut
att leta i skogarna. Då man förgäves letat i två dygn, gav man upp. Man var
övertygad om att barnen hade frusit ihjäl i den 10-gradiga kylan och den
meterdjupa snön. Egendomligt nog återupptogs sökandet först efter 19 dagar,
den 5 dec. Det skedde efter ingripande av prästen i församlingen Carl Malmerberg. 65 man var i arbete. Efter ett systematiskt letande hittades barnen
under en gran nära Råås i Svinhult och till allmän häpnad icke döda utan
levande, ehuru med förfrusna fötter, som måste amputeras på Kisa lasarett.
Men upptäckten skedde inte utan en viss dramatik. Ty då upptäckaren, torparen
Axel Lind, tittade in under granen och såg en levande varelse resa sig svimmade
han. Chocken över att finna en levande varelse, där han hade väntat sig en
död var honom för stark.
Att barnen kunde överleva de 21 dygnen under granen berodde givetvis
i första hand på att de hade tillgång till maten, som de hämtat hos nämndemannen. Men den sista matpåsen hade av kölden förvandlats till en stenhård
klump, omöjlig för barnen att öppna med deras stelfrusna fingrar. Då skedde
något som utan överdrift kan betecknas som ett under. Lockad av doften
från maten kom en liten hungrig ekorre och gnagde hål på påsen och gjorde
därmed de sista resterna av maten åtkomliga för barnen.
Den till synes hopplösa drömmen att finna barnen vid liv hade alltså uppfyllts. Fortsättningen liknar trots allt en solskenshistoria. En riksinsamling
för barnen gav den för tiden stora summan 30 000 kr. Barnen fick gå i skola i
Stockholm och en av dem blev gift och fick flera barn. Slutakten utspelades i
$vinhults kyrka den 27 aug. 1967, då en minneshögtidlighet hölls i kyrkan
och en minnessten restes, där barnen hittades.
Hade folktron i Ydre vid denna tid varit utdöd, skulle de 21 dagarna under
granen sannolikt ha reducerats till en och torparen Axel Lind skulle vid barnens
upptäckt icke ha behövt svimma. Under det första dygnets sökande var en av
dem som letade försedd med en lykta. Flickorna upptäckte denna lykta men
gav sig ej till känna. De teg som muren. De trodde nämligen att lyktan var
en »lysgubbe», en av de mindre sympatiska gengångarna i folktrons person-
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galleri i Ydre. Enligt Rääf är hans namn »Pålgast eller Skjälvrängare», och
han karaktäriseras av honom på följande sätt: »[Han] är gengångaren af en
person, som olagligen flyttar råmärken, inkräcktat på andras ägor eller af lagt
falskt vittnesmål i dessa afseenden och derföre är dömd att intill yttersta dagen
springa vid skiljelinierna, under hemska rop, med trasiga kläder dem buskarne
mer och mer sönderslita» (Rääf I, s. 74).
Efter denna beskrivning följer flera berättelser, hur namngivna avlidna
personer på namngivna platser iakttagits agera spöken av detta speciella slag.
Berättelser som uppvisar så många konkreta detaljer, att det ej är att förvåna
sig över, om de åt folktron hemfallna Ydreborna lät förmå sig att tro på dem.
Att döma av sådana tidsuppgifter i Rääfs berättelser som »visar sig än»,
»sågs ännu 1848», »icke länge sedan», »visar sig en nyligen afliden», var tron
på dylika väsen levande ännu under Rääfs tid. Och av flickornas tystnad att
döma även under deras. Alla spöken skrämmer. Säkerligen hade många sådana
spökhistorier som Rääfs berättats i kolarhemmet. Att ett nattligt irrande ljus
i en mörk väglös, igensnöad skog var en farlig »lysgubbe» var för flickorna en
självklar sak. Därför teg de. Och den 21 dygn långa vistelsen under granen
hade börjat.
Chocken över att finna en levande varlese där han hade väntat sig en död
måste därför ha varit orsaken till att barnens upptäckare, torparen Axel Lind,
föll avsvimmad till marken, då en gestalt reste sig under granen. Men detta är
inte hela förklaringen till svimningen. Enligt upptäckarens egna ord var det
inte bara detta att det var en levande varelse han såg som skrämde honom utan
att denna varelse för honom inte var en människa utan en vålnad. Dvs, ett
annat av de många övernaturliga väsen, som folktron i Ydre omfattade.
Av de båda ovan relaterade momenten i Svinhultsdramat torde framgå
att det var folktron i Ydre genom sina båda representanter »lysgubben» och
»vålnaden» som här spelat en avgörande roll. Folktrons grepp om Ydrefolket
var starkt ännu i början av 1900-talet och omkring femtio år efter Rääfs
beskrivning av densamma.

2. Om husrået
Några decennier senare, i sept. 1919, befann jag mig i Norra Vi i Ydre för
komplettering av dialektmaterialet till min doktorsavhandling. Jag kom då i
kontakt även med folktron och kunde konstatera, huru denna alltjämt med
oförminskad kraft levde och verkade i Ydre. Och detta inte bara vad Ydreborna beträffar utan också ifråga om mej själv. Ty på något egendomligt sätt
blev jag själv smittad av min omgivning och fick åter uppleva min barndoms
spökrädsla.
Kontakten förmedlades av ett äldre syskonpar, bror och syster, som bodde
i en urgammal släktgård en fjärdingsväg från landsvägen upp i skogen i närheten av en mörk, liten sjö. En miljö, som var liksom direkt skapad för tron
på övernaturliga väsen. Det väsen jag gjorde närmare bekantskap med, var
ett husrå. Låt oss höra, vad Rääf skriver om dessa väsen:
»Dessa finnas i alla hus och vid nästan alla förrättningar, än välvilliga och
hjelpsamnia, än skadabringande, i den mån deras lynne medgifver, eller de
blifva behandlade». — — — »När någon ting kommit i olag i qvarnar, stall,
brännerier eller dylika ställen, updukar man derstädes nattetid ett snyggt bord
med liten matanrättning och säger: »fins det något Rå, så kom fram!». hvilket
förnyas flera gånger. När Rået visar sig, bemöter man det höfligt och gästfritt,
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samt begärer uplysning om anledningen till motgångarna, hvilken vanligtvis
består i någon orenlighet som måste bortskaffas». Rääf återger också några berättelser om råna, avsedda att bevisa deras existens. De här nedan återgivna
är två av dem.
»En torpare under sätesgården Näs i Torpa socken — — — somnade under
natten från sin redan påtända kohlmila. Derunder slog hon i låga och hade
gått förlorad, om han ej blifvit hastigt väckt af en stark stöt, och ett tillrop:
'vakna, Jösse, det är eld i milan!' Denne rusade up och dämpa elden, under
det han yttrade: 'tack skall du ha, faen, för det du sade mig till!'» (Rääf I, s. 69).
»Till gärden Månhult i Malexander ankom en resande — — — och begärde få
quarblifva öfver den annalkande natten. Värdfolket svarade, att deras rum
voro upptagna utom ett enda, hvaruti ingen kunde bo i följe af det Rå eller
spöke, som der grasserade, hvaraf han dock icke lät sig afskräcka, utan inflyttade dit med sina saker och sin matsäck. — — — Sedan mannen spisat,
gått till hvila och släckt ljuset, började buller och orolighet i rummet; sängen
drogs ut midt på golfvet, och kring henne dansade hela natten en mängd små
varelser i ring» (Rääf I, s. 70).
Många är som synes de folktroväsen i Ydre, som går under namnet »rå».
Överallt och allestädes ansågs de höra hemma och vara verksamma. Hjälpande
om de behandlades vänligt, stjälpande om de behandlades ovänligt. Särskilt
hjälpsamma var husråna. Och som ovan påpekades var det ett sådant som det
äldre paret i den urgamla släktgården lärde mig känna. De hade var sin berättelse
om hur rået ingrep i gårdens angelägenheter. Och i båda fallen till gårdens
fromma.
Genom en ren tillfällighet kom vi en kväll att tala om spöken och spökeri.
Jag bad mitt värdfolk att berätta, vad de visste om dylika ting och framför
allt vad de visste därom av egen erfarenhet. Först sedan en ung flicka i sällskapet hade gått och lagt sig, började de berätta. De visste, att flickan var
mycket mörkrädd och ville inte förstöra hennes nattsömn. En annan sak var det
med mej. En mäkta lärd man som »räddes varken fan eller trollen»!
Paren berättade var och en sin berättelse. Jag börjar med systerns.
Brodern led av en svår sjukdom, som han visserligen blivit opererad för men
som han ej var helt botad från. Han måste därför med bestämda mellanrum
inställa sig hos läkaren för kontroll och eftersyn. Då han efter ett sådant
besök ej kom hem vid den sedvanliga tidpunkten, blev systern mycket orolig.
Och denna oro växte till ångest, då ett oväsen i gästrummet på övre våningen
satte i gång. Ett oväsen, som hon på min fråga sade liknade det, som uppstår,
då man kastar en massa nötter utöver ett golv. För henne var detta oväsen en
varningssignal om hotande fara från det husrå, som hade sitt tillhåll på rummet
ifråga. Och faran gällde givetvis brodern. Som hon dock inte på något vis kunde
hjälpa. Men sina varnande vänner glömde hon därför inte. Hon gick ut i förstugan och ropade uppåt rummet: »Jag har nog hört er. Men jag kan ingenting
göra. Men tack skall ni i alla fall ha.» Och därmed tystnade oväsendet på
rummet, och hon hade ingenting annat att göra än att vänta. Och hon behövde
inte vänta förgäves, ty så småningom kom brodern och berättade, att han icke
hade åkt, utan mot sin vana bestämt sig för att gå till fots från landsvägen till
hemgården. Efter en stund överfölls han emellertid av en stor trötthet. Han
lade sig vid sidan av vägen för att hämta krafter. Mot sin vilja slumrade han
till och sov en kort stund. Det var under den stunden larmsignalen från husrået på gästrummet utsändes. Det kunde syskonen konstatera efter jämförelse
av tidpunkterna för de båda händelserna.
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Att det var deras hjälpsamma husrå som hade varnat, var för dem en självklar
sak varom det ej kunde råda det minsta tvivel.
Låt oss så höra broderns berättelse. En dag fick syskonen besök av en man,
med vilken de var invecklade i en affärsförbindelse, som man trots flera försök
ej lyckats slutföra till ömsesidig belåtenhet. Nu skulle ett sista och som han
hoppades lyckat försök göras. Och så satte man i gång diskussioner och diskuterade hit oeh'dit och fram och tillbaka — utan resultat. På kvällen, då man skulle
gå till sängs, stod man alltså där man tidigare på dagen börjat. Alltjämt oense.
Gästen skulle ligga i gästrummet på övre våningen. Dvs, dela rum med en
annan gäst — husrået. Vilket emellertid gjorde slut på tvisten. Ty då gästen
på morgonen kom ner — blek, trött och allvarlig — sade han kort och gott:
»Det får väl bli då som ni vill ha det. Men ni har dom som hjälper er här i huset.
Jag har inte sovit många timmar i natt. Gång på gång har jag vaknat utan
täcke. Det har legat på golvet jämte sängen.» För honom, äkta Ydrebo som
han var, kunde denna egendomliga händelse bara förklaras på ett sätt. Den var
ett verk av någon medlem av det andra folket i Ydre, det osynliga i människornas
göranden och låtande ingripande folket, som på detta sätt gav en vink om vem
som hade rätt. En vink som han, såsom äkta Ydrebo, också lydde.
För syskonparet, som ju ävenledes var äkta Ydrebor, var det hela ännu
ett oemotsägligt bevis för existensen av ett vänskapligt, hjälpsamt husrå i deras
hus.
Vid samtalets början var jag enligt broderns förmenande såsom en lärd ung
man befriad från allt vad spökrädsla heter. Vid samtalets slut kände jag emellertid något, som starkt påminde om barndomens spökrädsla, grundlagt genom
flitigt lyssnande till de äldres spökhistorier under mörka höst- och vinterkvällar.
Om någon hade frågat mig om jag trodde på spöken, då jag med dröjande steg
vandrade trappan upp till spöksängen i spökrummet, skulle jag ha kunnat
använda mig av Churchills svar på samma fråga: »Nej, men jag är väldigt
rädd för dom.» Även jag tillbragte en orolig natt i rummet ifråga, dock ej därför
att något mystiskt inträffade utan på grund av den spökatmosfär, som syskonparets berättelser hade skapat i rummet.
I regel väcktes jag i soluppgången av ett gräsligt oljud från en ungtupp
utanför mitt fönster. Skam till sägandes måste jag erkänna, att jag denna
morgon hälsade honom som en hart när kär gammal bekant, och ej som i vanliga
fall som en brottslig hemfridsstörare.
Alltså hade jag kommit att denna minnesvärda septemberkväll uppleva ett
tillfälligt recidiv av barndomens spökrädsla. Men vad var det som framkallade
detta återfall? Inte bara den urgamla gårdens enslighet uppe i skogen invid den
lilla mörka insjön. Inte heller bara skymningsmörkret i det ålderdomliga rummet
eller höstmörkret utanför. Utan framför allt syskonparets bergfasta och orubbliga övertygelse, att de uppe i gästrummet hade ett husrå, som i svåra situationer var berett att uppträda som varnande eller hjälpande vän. En tro som ju
för övrigt lika bergfast och orubbligt delades av den gästande affärspartnern.
Ovan påpekades att år 1856, det år då Rääfs bok om folktron i Ydre utkom,
denna tro syntes vara en alltjämt levande tro. Samtidigt framhölls att syftet
med denna uppsats var att med några belysande exempel visa folktrons kvardröjande i det isolerade Ydre långt efter årtalet ifråga.
A. T. Ålander
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Resume
M. A. T. Ålander fait part de deux exemples des croyances populaires du canton
d'Ydre en Ostrogothie, croyances qui ont surv(Seu jusqu'au XXe sibcle. Dans
le premier eas, en 1921, « le miracle du bois de Svinhult », il est question de deux
enfants qui se sont kgareSs dans une fora et qui y ont passé 21 jours couchks
sous un sapin couvert de neige, la temp(Srature est de — 10°. Pourtant ils sont
sauviSs, avec seulement les pieds gelés. Une fois, durant une nuit, les chereheurs
ktaient tout pres d'eux, avec leurs ehandelles et leurs lantemes, majs les enfants
voyant la lumiåre n'osaient pas se faire connaitre, parce qu'ils eroyaient qua
c'ktait un feu follet, une sorte de revenant.
Un autre exemple, datarit de 1919, fait mention des croyances populaires
associkes å la notion des esprits familiers (sued. « husrå ») de l'espbce secourable.

Växtnamnet valna
Från mina barnaår var mig växtnamnet valna (varv,a) väl bekant. Så kallade vi
i östervåla i Uppland ett slags »gräs», som växte särskilt i kanterna av kärr och
i tuvor ute i vattnet och som utmärkte sig av kraftig växt och skärande vassa
blad. Det fick senare under sommaren flera hängande ax, bildade av små gula
blåsor. Fåren, som betade runt kärren, åt inte alls av det, varken grönt eller
torkat som hö. Inte heller kor eller hästar betade av det när det stod och växte
inte ens om det var knappt om bete annars i närheten. Och normalt slog man
det inte till hö; kom ändå något med därav, när man slog ängen intill kärrlaggen,
åts väl det höet av korna, men inte gärna.
Sedan jag lärt mig litet botanik, sökte jag med hjälp av Krok—Almquists
flora få reda på vilken växtart detta var. Det var ju inte något »gräs» som vi
bondfolk sade, utan en starrart, eller kanske flera sådana. Normalt åsyftade»
dock fl a skst a rr (Carex rostrata) eller blås st arr (C. vesicaria), man skilde
ju inte så noga på arterna. När jag sedan uppmuntrad av Johan Götlind började
samla dialektord j. min hemsocken 1916 kom också detta växtnamn med, och
när jag 1920 med professor Bengt Hesselman i detalj gick igenom min ordsamling
från Våla, blev han mycket intresserad av det, när han förde in mitt material i
sin upplandsordbok, och hänvisade mig till en uppgift om ordets förekomst i
övre Dalarna hos Rietz (s. 797 b):
»Varna el. valna f. alla finväxtare Scirpi & Junei. Dl. (Grann-gärde). Vårna f.
Dl. (Lima).»'
- Växtnamnet är inte annars känt från Uppland i denna betydelse2 och det är
inte heller känt från andra håll längs nedre delen av Dalälven. Det är däremot
väl belagt från älvens övre område. Aug. Lyttkens har det med i Svenska växt1 Jfr också Lyttkens Svenska växtnamn s. 1369: valna Carex ampulla,cea (ä. namn
för C. rostrata Stokes). Om korsningsformer C. rostrata x vesicaria, se E, Almquist,
Dalarnas flora 1949, s. 187.
2 Hesselman har i sin handskrivna Upplandsordb. under valna en notis av prof.
A. Erdman 1874 efter en meddelare i Björklinge (P. i H.) att valna där skulle betyda
'Vicia cracca', d v s 'kråkvicker', men samtidigt påpekade E., att ordet var obekant för den kunnige meddelaren Jan Eliasson i Skuttungbyn. Det rörde sig möjligen om en förväxling med den uppl. benämningen viarn
för 'kråkvicker'.
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namn (s. 1369), där han anför belägg från A. G. Kellgren, Agronomiskt—botaniska studier i norra Dalarne (1891) och från P. V. Wiström, Växtnamn på
folkspråket i Dalarne (1907, Lantbrukstidskr. f. Dal.) som namn på fl askst arr
(Carex ampullacea) i formen valna, den senare också vålna.
Går man från dessa tidigare uppgifter om växtnamnet valna till samlingarna
i Dalmålsordboken i ULMA får vi ett både fylligare och i fråga om betydelserna
brokigare material. Vi tar först en översikt över ordets former: Älvdalen: uetka
(Ås.), wetlna (Ev.), Våmhus: uålnctd (Forsslund I: 4, s. 163), wetlnaå (Säve),
uålnad, %vålnad, Venjan: %valna, wet!na. uålnad (Säve), och vidare i väster Transtrand: vika, Lima: venia, veina, Malung: våna, vana, valna samt i Äppelbo: vana,
vanu och vangras samt i sammansättningen vanda!, vanda! 'sänka där det växer
valna'. Följande betydelseuppgifter finns: Älvdalen: 'småstarr ((Jarex fusca, C.
lasiocarpa) och andra liknande. Vålnan slås till foder. Den ätes av kor och hästar
men ej av får'; Våmhus: 'säv (Scirpus, de mindre)'; Venjan: 'högt gräs, 6-7 dm
med långa och smala, mycket vassa blad, vilka upptill gärna klyva sig itu liksom
starr: dålig höväxt'; Transtrand: 'piggstarr'; Lima: '2 dm högt gräs, som kommer
tidigt men som snart blir brunt, växer där det är myrlänt och på gamla vallar',
'ett slags gräs', 'alla slags gräs', 'trådtång (Juncus filiformis)', 'alla finväxtare
Scirpi & Junci' (Säve Rz); Yttermalung: 'juncusart(er), växt' (Bannbers);
Äppelbo: 'ett slags fodergräs'.'
Det förefaller möjligt att detta växtnamn valna i Dalarna och Uppland som
beteckning på 'dålig och oduglig foderväxt' på något sätt skulle hänga samman
med sv. adj. valen 'stel, fumlig', fsv. valin adj. 'domnad (av köld), oförmögen',
Om förekomst av detta växtnamn som led i ortnamn i Älvdalen, se H. Lindberg,
Växter och ortnamn i Älvdalens socken, i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskr,
1944, s. 51 f.
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(walna af godhom gärningom), som ju ingår också i valhänt 'fumlig' och valna v.
'domna etc.', även om man inte kan tillskriva de starr-, säv- och tågarter, som
närmast åsyftas, någon dövande verkan som i val-björk (Rhamnus eathartica)
eller vallmo. Den av etymologerna antagna ieur. stam *yel-, som eventuellt är
bas för dessa ord, har ju i adj. som no. dial valg 'smaklös, vammer och nyisl.
valgr liksom ags. wealg samma dåliga innebörd. I övrigt hänvisas till Hellquists
behandling av betydelsegruppen i art. valen och A. Torp i vale 2 samt E. Lididn i
Ordhistoriska bidrag s. 93 f. (Minnesskr. utg. av Filol. fören. i Göteborg 1920),
och N. Å. Nielsen, Dansk etymol. Ordbog, 2 uppl. s. 445, art. valen.
Manne Eriksson

R esume
Le nom de plante valna
M. Manne Eriksson traite ici le nom de planta valna n.f., qui ddsigne certains
espåces de carex ot de joncs comme 'Stant de mauvaises plantes fourrageres.
Ce mot se retrouve le long du Dalelf dans la Dal6carlie superieure et dans une
paroisse solitaire du nord de la province d'Upland. L'6tymologie de ce mot est
probablement ii& aux mots comme radj. sudd. valen 'raide, gaucho, maladroit'
(e.g. dans radj. valhänt 'qui a les mains engourdies') et l'adj. norv.-isl. valg(r),
anglo-sax. wealg 'fade, insipide' qui proviennent de la racine indo-eur. *uel.

Till Dalmålsordboken: ett Rättviksord
det nyutkomna häftet 11 av »Ordbok över folkmålen i övre Dalarna» observerar jag en uppslagsform av delvis underligt utseende, vilken vid korrekturgranskningen i fjol tydligen gått mig förbi.' Det åsyftade ordet är gudsnanmshalvare ne.Ille, upptecknat från Bingsjö i Rättvik med uttal gussnamshaPo8r
och med betydelsen 'slant i kyrkhåven'.
Till uttals- och betydelseangivelsen har i spalttexten riktigt nog fogats en
hänvisning till SAOB: gud II.3.g., Guds namn 13, där uttrycket Guds namn
visas begagnat i betydelsen 'Guds allmosa' och liktydigt med Gudsnamnsgift
'gåva i Guds namn, dvs. allmosa'. Denna sammansättning återfinnes också hos
SAOB, spalt G 1280, med citat från Stiernman 1663. — Då efterleden i Rättviksordet uttalas -haksr och då suffixet rsv. -are inom Rättviksområdet motsvaras av -sr (jfr t. ex. skrad8r 'skräddare' enl. Levander Dalmålet II s. 175),
kunde ju ordleden ifråga formellt och fonologiskt sett uppfattas som likvärdig
med ett -halvare. Men vad skulle då detta betyda? Något sådant appellativ
är väl överhuvud knappast påvisbart, och varken hos SAOB eller i Dahlgrens
Glossarium2 hittas ett dylikt. Däremot kännes ordet halvöre 'kopparmynt av ett
halvt öres värde' från såväl forn- som nysvenska. Det användes förr mer eller
Min granskning av ordbokskorrekturen har ju enligt avtal från omkr. 1959-60
främst gällt Sollerömålet, i andra och tredje hand Mora- och övriga Ovansiljansmål
samt Järnamålet i Västerdalarna, med vilka jag genom egna uppteckningar varit
närmare förtrogen. I övrigt har den fått inskränkas till en mera flyktig översyn, och
en eller annan anmärkningsvärd ordform e. d. från Nedansiljans- resp. Västerdals.
området har därför kunnat undgå min uppmärksamhet.
2 Dahlgren, F. A., Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i
svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde. Lund 1914-16.
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mindre bildligt för att beteckna någonting som mycket värdelöst. Hos SAOB
anföras belägg på denna användning från så pass skilda år som 1568 1649 1753
1893. Under halvöresmynt upplyses där emellertid, att sådana mynt icke ha
präglats efter 1867. Betydelsemässigt skulle ordet halvöre givetvis passa bra
att ansätta som efterled i det aktuella Rättviksordet, vilket som helhet måste
vara en arkaism.
Nu är ju också att märka att substantivet öre, fsv. öre (pl. örar) fvn. eyrir
(pl. aurair), är en gammal maskulinbildning av ia-typ, som in i nytid haft och
på sina håll ännu har maskulin böjning.' Detta gäller även användingen som
senare led i sammansättningen halvöre, fsv. lagspr. halfere. Ex.: När tu lägger all
tigh Klädher och Swärd, Så ästu icke een Hal/öre wärd (1649 Chronander Belesnack). Det är således ej heller ur böjningssynpunkt något som talar emot en
tolkning av Rättviksordet som *gudsnamns-halvöre.2 Apokopering av dess
efterled till -halvör är blott vad man har att vänta på berörda område, och
vokalförkortningen ö > e — ifall nu uttalsåtergivningen med 8 (för tänkbart e)
är adekvat — får i detta fall anses helt naturlig.
I ett följande häfte av Dalmålsordboken kunde alltså lämpligen upptagas,
icke *halvare men väl *halvöre m. 'kopparmynt av ett halvt öres värde', och
då med hänvisning till det i häfte 11 angivna gudsnamns-halvare (rättare
-halvöre).

Bror LindM

Kommentar till gudsnamnshalvare 'kollektslant'
i Bingsj ömålet
Bror Lindens anvisning till Dalmålsordbokens redaktion är i och för sig riktig.
Den överensstämmer helt med en redan från utgivningens början tillämpad
metod i fall som det här aktuella. Så snart en i fråga om ordbildning och
etymologi etc, tvetydig form uppträder i ordmaterialet och tveksamhet
råder om lämplig uppslagsform, införes som regel alternativa uppslagsord.
Från dem hänvisas sedan fram till det artikeluppslag, där dialektform, genus,
böjning, betydelse, fras etc. redovisas. I somliga tveksamma fall ansättes
(tills vidare) uppslag som så nära som möjligt ansluter sig till och eventuellt
förklarar den dialektala formen.
Detta är en lika enkel som vanlig lexikografisk apparat. Dess tillämpning i
ordboken omtalas helt kort i det preliminära förordet sid. 9, spalt b: »Stundom
har alternativ uppslagsform införts med hänvisning». Några här ur massorna
raskt gripna exempel må visa detta: drimna, se dr e vna; gova v., se gåva;
guva v., se gåva; halft se hälft osv.
Det av Linden här upptagna ordet för kollektslanten i Bingsjö är ett liknande
typfall, vars efterled kräver alternativ uppslagsform. Redan i nästa häfte av
ordboken, omfattande ord på G (slutet) och H (början), skall man vid uppslaget
-halvöre m. (obelagt i dalmålet!), finna hänvisningen »se gu d sn amnsh alv are
m. (jfr öre n.).»
Att det långa, litet skämtsamma ordet för kollektslanten i Bingsjö har
vållat problem är fullt tydligt. Det är intressant ur flera synpunkter och därför
1 Det

tidigaste belägget på neutral böjning synes datera sig från 1682: Wallenius.
Om ordet nu verkligen böjes efter typ m. Mc (yrkesbeteckningar o. d.), icke efter
mina, är denna böjning utan tvivel sekundär och beroende på analogi.
2
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att uppteckningen har gjorts 1917 av sedermera lektorn Erik Sandback, född
och uppvuxen i Sandbacka by i Bingsjö, kapellförsamling till Rättvik längst
österut på gränsen mot norra Dalabergslagen. Sandback har på grund av
ordets uttal, genus och böjning helt konsekvent ansett gitssnamshalvsr närmast
motsvara ett vanligt are-ord i denna del av Rättvik, hur märklig en form -*halvare sedan än har kunnat te sig som simplex. Givetvis kan bakom denna form
dölja sig ett äldre nysv. halvöre m., som dock saknar belägg i dalmålet. Av olika
skäl har detta ord ej kunnat upptas i Bingsjödialekten med bibehållen ursprunglig form och betydelse. Möjligen har ombildning av efterleden skett
redan i en långivande granndialekt; genom ordlängdsbalans och apokope kan
accenten ha ändrats och det slutna ö-ljudet öppnats i ordet öre (alt. öra). Till
bilden hör, att det enkla penningvärdesordet öre i dalmål genomgående är
neutrum, vilket i och för sig kan vara gammalt. Sålunda har Rättvik allmänt
formen åra med slutet ö och öppet a, vidare Älvdalen åra eller åre (best. åma),
Mora åra eller trä, Leksand åra eller are, Järna Nås åra etc.
Sandbacks uppslagsord gudnamnshalvare har följts av Lars Levander i det
stora ordregistret på ULMA liksom även i det preliminära tryckmanuskriptet
till ordboken. Så har också gjorts av Dalmålsordbokens nuvarande redaktion
och utgivare. Detta uppslag kompletteras som sagt med hänvisning från ett
sakligt belysande -halvöre m.
Stig Björklund

Resume
M. Bror Lindén, qui a examink le mot gudsnamns-halvare « sou de la quihe »,
dans la livraison 11 du Dictionnaire des patois de la Dalkcarlie, met en iSvidence
qu'il s'agit lå d'un mot composiS -halvöre « demi-sou », un synonyme au mot
gud8namns-gift « sou de quifite », de 1633. — Le Adacteur du Dictionnaire, M.
Stig Björklund confirme cette hypotlAse et remarque que le mot -halvöre
«demi-sou » suivant la riNgle appliquee dans le Dictionnaire sera insere å sa place
avec un renvoi å -halvare.

Landsmålsrörelsen 100 år
Det var den 5 oktober 1872 som ett 20-tal studenter av Västgöta nation samlades i ett studentrum i Uppsala. De hade kallats av 28-årige studeranden i nordiska språk Oscar Norén, bördig från Kålland i närheten av Lidköping. Han
hade på nationen lagt ut en lista där han inbjöd till deltagande i samfällt arbete
på att »rädda undan förgängelsen landskapets muntliga fornminnen ... och åt
vetenskapen och den fosterländska språkbildningen tillhandahålla vad som sålunda samlats». De närvarande beslöt att bilda en förening »Västgöta landsmålsförening».
Redan inom några veckor hade motsvarande föreningar bildats inom Ostgöta,
Södermanland-Nerikes och Smålands nationer. Inom två år fanns det en landsmålsförening inom var och en av de 13 gamla studentnationerna i Uppsala, utom
Stockholms, där man först senare, 1878, bildade Föreningen för stockholmsmålet. Initiativet spreds till Lund där motsvarande föreningar kom till från 1875,
då Skånska landsmålsföreningen stiftades, och till Helsingfors där man 1874
grundade Svenska landsmålsföreningen i Finland.
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Sällan har väl på vår del av vetenskapens fält ett initiativ tagits vid en så
gynnsam tidpunkt och givit ett så lysande resultat. Landsmålsföreningarna följdes på 1890-talet av landskapsundersökningarna, med »Styrelsen för undersökning av Uplands folkmål» som den första, 1896, och dessa organisationers verksamhet ledde i sin tur till grundandet av »Undersökningen av svenska folkmål» i
Uppsala, det nuvarande Dialekt- och folkminnesarkivet, som trädde i verksamhet i slutet av 1913.
Redan fem år efter den första landsmålsföreningens tillkomst framlade den
26-årige studeranden av Kalmar nation fil. kand. J. A. Lundell sitt epokgörande
förslag till en för landsmålsföreningarna gemensam ljudskrift. Följande år, 1878,
gav han ut det i tryck under namnet »Det svenska landsmålsalfabetet» i första
häftet av denna tidskrift, som han sedan redigerade i över 50 år, till sin död i
januari 1940. Lundells betydelse som initiativtagare, inspiratör och klarsynt
ledare i den svenska dialektforskningens historia kan näppeligen överskattas.
Dessa yttre, välkända fakta må räcka som en påminnelse om vårt hundraårsminne. En tilltänkt redogörelse för landsmålsrörelsens äldsta historia får anstå
till ett senare tillfälle.
Folke Hedblom

Resume
Le professeur Folke Hedblom, redacteur de cette revue, rappelle ici le fait que
c'est en octobre 1972 qu'il y a ou 100 ans depuis la fondation par les etudiants de
PUniversit6 d'Upsal de la premiåre socikt6 pour recueillir des mots et locutions
dialectales. Ces societes et leur successeurs pendant la derniåre decade du xnee
siåcle amenårent aussi la formation de l'Institut de Dialectologie et de Folklore
å Upsal en 1913.
C'est dans le cadre de ces societ6s que le professeur J. A. Lundell a fond6 en
1878 les « Archives des traditions populaires suedoises », on il a aussi publik comme
premiåre livraison des « Archives » son nouvel alphabet phonetique, « L'alphabet
phon6tique sukdois », commun å toutes ces sociktes.

Jöran Sahlgren
1884-1971

När Jöran Sahlgrens allt skörare livstråd slutligen brast, den 28 augusti 1971,
var det en av förgrundsgestalterna inom nordisk språk- och folktraditionsforskning som trädde ut över tidens gräns. I vår vetenskaps historia hade han då
sedan länge intagit sin plats som en av de stora banbrytarna.
Sahlgrens betydelse såsom grundaren— vetenskapligt och praktiskt — av den
moderna ortnamnsforskningen i Sverige, såsom initiativtagare, organisatör och
ledare av lärda sammanslutningar, institutioner och forskningsföretag kommer
för visso att sakkunnigt och utförligt tecknas på skilda håll. I denna tidskrift må
det endast erinras om några av hans insatser av betydelse för vår folkmåls- och
folklivsforskning.
Under sina uppväxtår i prästhemmet i Närke blev Jöran Sahlgren förtrogen
med bygdens dialekt och dess gamla folkliga traditioner i övrigt. Sedan han 1902
kommit till Uppsala som student började han sommaren 1904 att göra uppteckningar hemma i Skagershult som stipendiat åt den under åren 1897-1912 verksamma Styrelsen för undersökning av Södermanlands och Närkes folkmål.
Uppdraget, som främst gällde ifyllande av den s. k. typordlistan, förnyades de
närmast följande somrarna och utsträcktes till andra socknar i Närke och Södermanland. Våren 1907 gav han, enligt en bevarad handling, en kurs i landsmålsalfabetet. Vid denna tid började ortnamnen alltmer att bli hans huvudintresse
men under årens lopp fortsatte han dock att göra både dialekt- och folkminnesuppteckningar i Skagershult och i andra socknar i Närke och grannlandskapen. I
början av 1960-talet renskrev han sina omfattande språkliga uppteckningar från
Skagershult och de införlivades då med Landsmåls- och folkminnesarkivet.
Samlingen uppgår till 5 029 blad in 16:0. Sammanlagt har arkivet 10 019 blad in
16:o av Sahlgrens hand jämte typordlistor och folkloristiska anteckningar.
Jöran Sahlgrens första vetenskapliga uppsats trycktes i Svenska Landsmål
1907, »Om svenska apiko-gingivaler». Han diskuterar där med tidstypisk noggrannhet Adolf Noreens i Vårt Språk framställda artikulationsfonetiska finindelning av dentala konsonanter.
Även hans nästa arbete publicerades i denna tidskrift, »Edsbergs härads sjönamn» (SvLm 1908), en kritisk recension av Elof Hellquists stora verk »De
svenska sjönamnen». Utgående från sina erfarenheter i den egna hembygden
granskar han ur metodiska och principiella synpunkter Hellquists namntolkningar, varvid han särskilt understryker vikten av en säker kännedom om namnens traderade dialektformer och topografiska realia. Denna uppsats förebådar
hans doktorsavhandling 1912 om namn på sjöar och vattendrag i hemsocknen,
»Skagershults sockens naturnamn», även den publicerad i Svenska Landsmål
(B. 52). Den var epokgörande och kom för framtiden att bilda mönster för en
lång rad avhandlingar.
Därmed upphör i stort sett Sahlgrens medarbetarskap i Svenska Landsmål.
Redan året efter sin disputation grundade han en egen tidskrift, Namn och Bygd,
som blev huvudorgan för den svenska ortnamnsforskning som under hans ledning gick en storartad blomstringstid till mötes och som under hans senare aktiva
år nådde en internationellt ledande ställning. Milstolpar på vägen utgjorde
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grundandet av Svenska ortnamnsarkivet 1928, tillkomsten av hans personliga
professur i nordisk ortnamnsforskning vid Uppsala universitet 1930 och den
internationella ortnamnsforskarkongressen i Uppsala 1952.
Bland de alltmer förfinade undersökningsmetoder som med Sahlgren som
ledare och inspiratör utvecklades av den svenska ortnamnsforskningen intog
dialektstudiet en framträdande plats. För dialektforskningen blev de erfarenheter som därvid vanns i hög grad fruktbärande. Det räcker med att erinra om så
välkända ting som den kronologiska precisering av dialektdragens ålder och utveckling som undersökningen av ortnamnens äldre skrivformer, främst i medeltidshandlingar och äldre skattelängder, kom att medföra, och vidare påvisandet
av hur ortnamnen ofta bevarar dialektuttalet i en äldre form än motsvarande
levande appellativ samt om de upplysningar rörande språkdragens relativa
kronologi som kunde vinnas genom studiet av de s. k. ortnamnstyperna. Ingen
framställning om nordiska dialektförhållanden kan numera skrivas utan hänsynstagande till ortnamnsmaterialet. Skarpsinnig var Sahlgrens viktiga upptäckt
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av den mekanism som reglerar längden i ordens och namnens flerstaviga former
och därmed också vokalutvecklingen (typen gris:greser) och som han kallade
ordlängdsbalans (Namn och Bygd 1930).
Karakteristiskt för Jöran Sahlgrens grepp om ortnamnsforskningen var hans
starka betonande av vikten av ett grundligt studium av namnens tillkomst- och
utvecklingsmiljöer, något som ledde till ett studium av realia på bred front.
Detta var något som också låg i linje med den uppsaliensiska dialektforskningens
arbetsmetoder alltsedan landsmålsföreningarnas tid. Förståelsen av folkmåLsordens betydelser samt geografiskt och historiskt växlande former kräver kännedom om den äldre svenska bondekulturen ur alla aspekter. Redan i en uppsats
1913 (NoB 1) framhåller han, med ändring av sin tidigare åsikt, att sjönamnet
Tvebottnetjärnen måste ha sin grund i folkliga föreställningar om att vissa sjöar
varit försedda med dubbla bottnar. Men Sahlgrens folklivsintresse var inte bara
knutet till sådant som ägde omedelbar anknytning till ortnamn och dialekter
utan riktades redan tidigt också mot den folklitterära traditionen. Välkända
insatser är här hans undersökning av sägnerna om trollen Finn och Skalle och
deras kyrkobyggande (Saga och Sed 1940-42) med skarp kritik av tidigare forskning samt den stora serieedition av svenska sagor och sägner som publicerades av
Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Själv publicerade Sahlgren där bl. a. Gabriel
Djurklous sagor och sägner i två volymer och var i övrigt medutgivare, initiativtagare och hjälpare i en lång rad andra utgåvor i detta förnämliga eclitionsföretag.
Under åren 1948-1951 var Sahlgren av Kungl. Maj:t förordnad som ordförande i Landsmåls- och folkminnesarkivets styrelse.
Jöran Sahlgrens mångskiftande livsverk är imponerande. Dess förutsättning
var hans rörliga och snabba intelligens, stora arbetsförmåga, praktiska handlag
och utpräglade ledarbegåvning. De uppgifter han tagit sig före, för egen eller
andras räkning, genomförde han med en kraft, beslutsamhet och taktisk skicklighet som inte visste några hinder. Han hade en storartad förmåga att vinna
vänner, lärjungar och dugliga medarbetare. Hans glädje åt umgänget med folk
i vida kretsar, hans berättargåva, drastiska humor och frejdiga uppriktighet drog
människor till honom och stimulerade dem till insatser av skilda slag. Snar till
vrede och vänskap, mäktig som ledare och hjälpare, en man att anförtro sig åt,
det är några framträdande drag i den bild av Jöran Sahlgren som många av oss
med tacksamhet och glädje kommer att bevara i våra hjärtan.
Folke Hedblom

Resume
M. Jöran Sahlgren, anterieurement professeur de la toponymie scandinave å l'Universite d'Uppsala, qui åtait niå le 8 avril 1884, est decede le 28 aoåt 1971. Il åtait
un des pionniers dans les recherches modernes de la toponymie en Scandinavie, et
il a fonde une grande institution speciale pour l'etude des noms de lieu dans la
Suåde, les Archives de toponymie en Uppsala 1928. Sahlgren etait aussi un organisateur et administrateur expert dans les clifferentes connexions. Entre autres il a fonde et clirige plusieurs societes savantes. — Dans la necrologie les
merites du prof. Sahlgren comme collecteur des materiaux de dialectes et ses
peines meritoires sur la clialectologie suedoise d'ailleurs sont particuliårement
releves. Specialement est souligne qu'il a approfondi historiquement la dialectologie en examinant la prononciation actuelle et ancienne des noms de lieu suedois.

Jacob Jacobsson
1911-1972

Dialekt- och folkminnesarkivets i Uppsala medarbetare vid undersökningarna av
de värmländska folkmålen Jacob Jacobsson avled den 13 augusti 1972 nära 61 år
gammal. Han var född den 26 augusti 1911 i Sysslebäck i Dalby socken i Värmland. Efter studentexamen i Karlstad 1931 påbörjade han en utbildning till tandläkare men avbröt denna efter ett par år för att ägna sig åt språkstudier, för
vilka han redan under skoltiden visat särskild håg och begåvning. När arkivet
år 1945 igångsatte sina omfattande undersökningar av Värmlands dialekter och
folkminnen tillhörde Jacobsson de första intresserade och aktiva medhjälparna.
Till en början tog han därvid huvudsakligen del i fältarbetet, främst med en
livlig uppteckningsverksamhet i sin hembygd, men inträdde följande år definitivt i arkivets tjänst, i vilken han sedan allt framgent stod kvar med arbetsuppgifter inom den språkliga delen av undersökningsarbetet i Värmland.
Genom sin förtrogenhet med Dalbymålet, det mest särpräglade av Värmlands
folkmål, kom han under en lång följd av år att ägna detta en grundlig och metodisk inventering i samarbete med en kunnig, i orten infödd upptecknare, skogsarbetaren Karl L:n Bergkvist från Brattmon. På basis av det insamlade materialet, bortåt 50 000 ordbelägg, utarbetade han under 1960-talet en ordbok över
Dalbymålet, omfattande i handskrift drygt 11 300 blad i kvarto med över 24 000
7 — 724128 Sv. Landsmål 1972
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dialektord, ett tusental egennamn m. m. I allt väsentligt var den färdig hösten
1968 men eftergranskningar, varvid Jacobsson gjorde kontrolluppteckningar
efter mer än 80-talet sagesmän, fortsattes fram till våren 1971, i vissa avseenden
även under den sist förflutna sommaren. Genom det stora omfånget, det noggrant genomarbetade ordmaterialet, de exakt angivna betydelserna samt den väl
valda och upplysande exemplifieringen är detta ordboksarbete ett livsverk av
stort vetenskapligt värde.
Ändock är Dalbyordboken endast en — om ock en viktig — del av Jacobssons
livsgärning. Hans uppteckningsverksamhet och språkliga kontrollarbeten under
mer än 25 år berörde stora delar av Värmland. Under en mängd resor genom
landskapet utförde han stora och viktiga ordsamlingar från bl. a. Norra och
Södra Finnskoga, Sunnemo, Skillingmark m. fl. socknar och fyllde böcker med
kontrolluppgifter till äldre uppteckningar från stora delar av södra Värmland.
För dessa värv hade han en naturlig fallenhet. Genom sin härstamning från en
genuin landsbygd hade han till skänks goda förutsättningar för att lätt få kontakt med sina sagesmän ute i bygderna. Hans av vederhäftighet präglade uppträdande väckte också folks förtroende och vilja till samarbete, något som även
kan utläsas av den fyllighet och saklighet som är utmärkande för alla hans uppteckningar och redogörelser.
I det inre arbetet på arkivet med kontroll, redigering och bearbetning av det
insamlade materialet tog han verksam del. Förutom granskningsarbete och korrespondens med bygdemeddelare var han framför allt sysselsatt med registrering
av de dialektord som döljer sig i beskrivningar, redogörelser, texter m. m. I stor
utsträckning blev detta ordregister hans verk — över 100 000 blad härrör från
hans hand. I samband härmed utarbetade han även ett hjälpregister för eftersökandet i samlingarna på över 30 000 blad. Efter färdigställandet av Dalbyordboken påbörjade han slutligen en genomgång och kontroll av samtliga värmländska ordsamlingar för att lägga en fast grund för en planerad fortsättning av
ordregisterarbetet. Vid hans bortgång var detta arbete långt framfört. Endast
något enstaka mindre härad återstod.
Jacobsson hade en ovanlig arbetsförmåga, han utnyttjade tillgänglig arbetstid
effektivt och organiserade sitt arbete efter noggrant uppgjord plan. Han genomförde sina uppgifter utan stora åthävor och avskydde offentlig uppmärksamhet:
att de uppställda arbetsmålen uppnåddes var för honom det väsentliga. För de
fortsatta undersökningarna av de värmländska dialekterna är hans bortgång en
svår förlust. I det arbete som återstår kan ingen med motsvarande erfarenhet,
dialektkännedom och förtrogenhet med värmländsk folkkultur träda till och
ersätta honom.
Richard Broberg

Resume
M. Jacob Jacobsson, qui depuis plus de 25 annees a assiste dans les recherches de
l'Institut de Dialectologie et de Folklore d'Upsal sur les dialectes et le folklore
dans la province du Värmland, mourut le 13 aoåt 1972. Il etait ne le 26 aoilt
1911 dans la commune de Dalby dans Värmland, et aprös son baccalaureat
il s'appliqua å des etudes linguistiques. Quand l'Institut en 1945 commenga
un examen etendu sur les clialectes et la folklore dans la province Värmland,
Jacobsson fut un important collaborateur sur le travail dans la province, et en
1946 il fut directement employe dans l'Institut, ou il demeura jusqu' å son decös.
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Il s'appliqua particulärement å la recherch° du clialect de son pays natal
Dalby, qu'il connait °minement bien. Des mat&iaux d'ici il a reuni dans un
vocabulaire, dans le manuscrit comprenant plus de 24 000 mots du dialecte.
Mais il a aussi fait d'importantes collections d'un grand nombre des autres
communes dans le sud du Värmland.
D'ailleurs il a partag6 dans le travail intern.e de l'Institut et il a entre autres
arrang° un index des idiomes de Värmland en plus de 100 000 feuillets. —i Son
deces est une perte dure en particulier pour les recherches concernant des dalectes dans la province Värmland.

Otto Blixt
1904-1971

Den 16 juli 1971 avled hastigt den kände hembygdsforskaren, skriftställaren och
kännaren av framför allt sydvästra Dalarnas finnbygder, skogsförmannen Otto
Blixt i Vännebo i Grangärde socken. Han var vid sin bortgång 67 år gammal.
Otto Blixt var hela sitt liv trogen sin födelsebygd. Redan i ungdomen väcktes
hos honom intresset för dess särpräglade folkkultur med dess brytning mellan
svenskt och finskt, och han började ivrigt samla gamla föremål och uppteckna
folkets berättelser om förhållandena i bygden i gången tid. Hans uppteckningsarbete, som från början var relativt osystematiskt, blev mera planmässigt och
vidgades till att omfatta alla sidor av bygdens folkliga kultur, i och med att han
på 1930-talet kom i kontakt med Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. I
samarbete med dess folknainnesavdelning genomförde han under ett par decennier framåt ett intresserat insamlingsarbete av folkminnen, som resulterade i ett
arkivmaterial av mer än 2 600 blad. I detta ingår bl. a. en mycket stor samling
av visor, gåtor, ordspråk, ramsor m. m., vidare uppteckningar av sägner, folktro,
seder och bruk samt redogörelser för arbetsliv och levnadsförhållanden i äldre
tid. Viktiga avsnitt av dessa uppteckningar, som på samma gång berörde ett
ämne, där han själv besatt sagesmannens kunskaper, sammanfattade han i en
utförlig beskrivning, varav en första del gavs ut i arkivets skriftserie år 1950 med
titeln »Det gamla Grangärde. Skogsbruk». En andra del föreligger sedan några år
i nära tryckfärdigt skick, och likaså förarbeten till en del om åkerbruk samt ett
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arbete om finnbygdens trolldom och magiska föreställningar, som vid hans bortgång endast förelåg som utkast.
Vid sidan av denna sin verksamhet som follrminnesupptecknare var Otto
Blixt under en lång följd av år sysselsatt med att utredigera sina omfattande anteckningar av ord ur bygdens folkmål. Det färdigställda materialet började inlämnas till arkivet vid slutet av 1960-talet, men i fullständigt skick kunde hans
orduppteckningar överföras i dess ägo först efter hans död. Hans ordsamling
från Grangärde korn därmed att omfatta drygt 22 600 ordlappar.
Otto Blixt brukade gång efter annan beteckna sig själv som samlare. Karakteristiken är riktig — hans gärning var framför allt upptecknarens, samlarens.
Därmed utförde han en värdefull kulturgärning och räddade vad som räddas
kunde i en bygd, där avfolkningen mot slutet av hans levnad medfört utarmning
och traditionsdöd.
Bie/lo/ml Broberg

R esume
M. Otto Blixt, no5 en 1904, mort 1971, a fait des collections d'une grande importance concernant les usages et croyances populaires de sa terre natale, la
eommune rurale de Grangärde en Dalecarlie. Ces collections, qui sont acquises aux
Arehives de dialectologie et de folklore å Uppsala, renferment environ 2 600 feuilles
in-quarto. Mais de plus il a fait des collections sur le clialecte de Grangärde comprenant plus de 22 600 cartes in-16°. Il publia en 1950 un volume de ses annotations sur l'exploitation forestiåre du vieux temps : Det gamla Grangärde: Skogsbruk».
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Hans Kuhn, Das alte Island. Diisseldorf 1971, Eugen Diederichs Verlag. 287 s.,
1 karta. Pris ca 32:— Rmk.
Det är en viktig tjänst som professorn vid Universitetet i Kiel, Hans Kulm,
har gjort nordisk litteratur- och kulturforskning genom att utarbeta denna bok
om Island under sagatiden. Den behandlar översiktligt men fylligt den kulturella
och historiska bakgrunden till detta lilla folks märkliga insats under medeltiden, då det kunde skapa sin klassiska litteratur och bevara den i nästan
oförändrat skick till nyare tid, ja inte bara rädda det som tillkom på ön under
900- till 1100-talen utan också minnena från sitt ursprungliga hem i Skandinavien, som fick fortleva där som i ett slags histöriskt reservat, när det annars
föll i glömska.
Kuhns bok är väl främst avsedd som ett samlat kompendium om detta
märkliga arv och såsom ett komplement till den av samma förlag utgivna serien
av isländsk litteratur i tysk översättning, den »Sammlung Thule, vars utgivning påbörjades redan under 1910-talet och redigerades av Felix Nied.ner och
Gustav Neekel. Dess 24 volymer utgör ett fylligt urval av de viktigaste litterära
verken, som ingå häri oavkortade och omfattar den »norröna» diktningen från
Eddan till släktsagorna, Snorres Heimskringla och berättelserna om Sturlungatidens fejder. Denna Kuhns avslutningsvolym till Thule-serien utgör således en
modern ersättning för Niedners gamla inledningsband, »Islands Kultur zur
Wikingerzeit». För nutida nordister är den också en värdefull ersättning för V.
Gudmundssons gamla »Island i Fristatstiden» från 1924.
Med omfattande sakkunskap och med hänsynstagande till senare årtiondens
forskningsresultat behandlar han givetvis först öns geografi och dess historia
från dess upptäckt och den första bosättningen där: »Island var inte bara det
enda stora och för kolonisation lämpliga land som ända till medeltiden undgått
att upptäckas, utan också — åtminstone i Europa — det land vars första
bebyggelse vi i full utsträckning är bäst underrättade om», säger Kuhn och
hänvisar främst till Landmimabök. Och dessutom får vii källorna mängder av
värdefulla uppgifter där: om de allmänna förhållandena, sedvänjor, bruk och
tro. På ett annars i världshistorien enastående sätt kan vi här steg för steg
följa hur bebyggelsen växer fram, hur de nyanlagda gårdarna får namn, hur
bygdeenheter växer ut och till slut går samman till en definitiv statsbildning
med Alltingets inrättande år 930. Och alltsammans sker i historiens fulla dagsljus.
För alla viktigare detaljer i sin framställning hänvisar Kuhn till sina källor
genom att ange band och sida i volymerna av Thule-serien, där sakförhållandena
berörts. Naturligtvis är denna apparat avsedd för dem som begagnar verken i
Thule, men för nordiska läsare är det inte någon svårare sak att i original eller
i nordisk översättning hitta rätt på källan. Kuhn äger en god förtrogenhet inte
bara med de litterära källorna utan också med de arkeologiska. Vid redogörel-
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serna för byggnadsformer och gårdarnas planering kan han således ge en väl
grundad bild av den forna verkligheten. Vi får här den konkreta bakgrunden
till det dagliga livet såväl som till festerna. Jordbruk och kreatursskötsel liksom
handel och samfärdsel belyses i detalj, liksom smedens och båtbyggarens insatser, den senares möjliga endast så länge lämpligt virke kunde importeras
från Norge, eftersom öns »skogar» inte just lämnade material för havsgående
fartyg. Ändå kunde man länge skaffa sådana som kunde hålla regelbunden
trafik till moderlandet i gång och dessutom nå fram både till Grönland och
Nordamerika.
Stort utrymme har givetvis ägnats också åt de sociala förhållandena och
deras utveckling, samhällsorganisationen och rättsväsendet. Dessa frihetsälskande aristokrater, som inte kunde stå ut med att leva under den starka
kungamakt, som Harald Hårfager efter 872 nått fram i ett 'enat Norge, satt ju
från början som herrar på sina egna gårdar med sina importerade trålar under
sig, även om de först till ön anlända männen tagit vida »landmina» som senkomlingar fick infoga sig i och underordna sig under de blivande godarna, som
byggt sina tempel och hov efter förebild hemifrån. När bygderna slog sig
samman till större enheter ville man inte ha en statsbildning som förfogade över
maktmedel mot de enskilda, där ville man inte ha poliser och länsmän. Men
utan lag kunde man ju inte leva i längden, och om hur den frågan klarades ges en
god redogörelse, liksom över släktfejder och krigsföretag. Både den gamla
nordiska religionen och den börjande kristna missionen belyses ingående, liksom
den märkliga övergången till kristendomen år 1000 genom ett alltingsbeslut.
Den händelsen liksom islänningarnas »vetenskapligt objektiva» hållning till
den gamla asatron, vars traditioner och myter så noggrant togs till vara när de
gamla eddasångerna skrevs ned, vittnar om ett kyligt och lidelsefritt sinnelag. Här fanns inga uppslitande trosfejder att berätta om.
Andra kapitel handlar om folkets etik, bildningsliv och konst. Självklart
belyses språket och skriften, skaldediktning och sagoförfattande liksom även
ortnamnen.
Till slut beröres orsakerna till kulturnedgången, särskilt förhållandena till
Norge. Och i ett sista kapitel söker Kuhn sammanfatta de många viktiga drag
i detta folks liv, som han i det föregående berört, till en helhetsbild av ett folk,
som under århundraden kunde bevara minnena av den germanska fornkultur,
som annars gått under så när som på spridda rester. Utan Island skulle vi föga
veta om nordisk och germansk forntro och religion, och den starka litterära
traditionen på ön konserverade också det gamla språket i dess urgamla former.
Det är som redan inledningsvis sagts en mycket värdefull översikt över den
isländska kulturen och litteraturen som Kuhn här gett inte bara åt tyska utan
också åt nordiska läsare.
Manne Eriksson

R esume
Dans son ouvrage « Das alte Island », l'Islande ancienne, le professeur Hans
Kuhn fait une deseription etendue et bien dispos6e de l'histoire et civilisation de
cette petite nation, la contribution å la culture du naoyen ägo qu'elle a conserv6
jusqu' å nos jours presque sans alt6rations. Mais ce n'est pas seulement la
litt6rature classique d'Islande de la p6riode 900-1200 aprås J.C. quo les Islandais
ont conserv6e de cette fagon mais aussi les souvenirs de bur demeure originelle
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dans la Scandinavie, perdus partout ailleurs, et qu'ils ont gardes comme une
sorte de r6serve historique. M. Kuhn nous donne un tableau complet de la croissance et de rimportance de cette culture ancienne par ses vastes connaissances,
en consid6rant aussi les r6sultats des investigations tres recentes. Si nous n'eussions eu l'Islande, notre connaissanee des croyances et de la religion seandinave
et germanique d'autrefois et6t6 peu 6tendue. Le livre de M. Kulm est im manuel
d'une grande valeur non seulement pour les lecteurs allemands majs aussi pour
ceux de la Scandinavie.

Schwedisehe Volksmärchen. Herausgegeben und ii.bersetzt von Kurt Sehier.
Passau 1971. — Vol. 50 av lifärchen der Weltliteratur. EugenDiederichs Verlag,
Dfisselddrf — Köln.
Till den långa raden av tidigare volymer i denna av Friedrich von der Leyen
vid slutet av 1910-talet påbörjade serie av all världens sagor i urval och tysk
b'versättning fogades 1971 också — som nr 50 — ett band med svenska folksagor, ett representativt urval som förefaller att kunna ge tyskspråkig publik
en god bild av vårt lands sagoskatter. Urvalet har tydligen skett också med
viss hjälp från svenska sagoforskare. Det är självklart att ett urval om 84
nummer inte kan återge den rikedom av material som i tryck eller handskrift
föreligger i vårt land. Men de principer som utgivaren—översättaren följt i sitt
val ger en bild både av karakteristiska drag i allmänhet och även lokala särdrag
hos sagoberättarna. I ett kort men värdefullt Nachwort ges klart besked
om de tillämpade principerna för valet av texter: de borde återspegla vårt
bestånd både av egentliga undersagor, legend- och novellsagor såväl som upphovsberättelser, djursagor och -fabler, ja, även skämtsägner som t. ex. de många
medtagna Bellmanshistorierna. Särskilt angelägen har utgivaren varit om att
få med de allmännast kända dvs, sådana som oftast blivit upptecknade, och
vidare sådana som endast är kända från Sverige eller representera typiskt
svenska egenheter. En någorlunda jämn representation av olika bygders och
landskaps regionalt utbildade typer har likaså eftersträvats liksom han också
försökt få med prov från de mest betydande berättarna, resp. upptecknarna.
Principiellt har obearbetade men ledigt berättade texter särskilt eftersökts,
sådana sagor som troget återspeglat berättarnas eget uttryckssätt. Vid översättningen har därför också stilistiska egenheter så gott sig låtit göra bevarats,
upprepningar, omständlighet, ojämnheter i tempusbruk — så långt det varit
förenligt med läsbarhet på tyska; självklart har detta inte kunnat göras utan
kompromisser. Viktigare avvikelser har anmärkts i kommentarerna. Givetvis
har äldre, tryckt material måst medtagas, men en tredjedel av hela materialet
stammar från uppteckningar som gjorts under 1900-talet. Över trettio av de
medtagna numren föreligger upptecknade på dialekt. Av upptecknare medtages t. ex. inte bara Hylt6n-Cavallius, P. A. Säve, Aug. Bondeson och
Djurklou utan också yngre som Arill, Jirlow, Ella Odstedt och 0. P. Pettersson.
Från svensk synpunkt kan man således vara ganska belåten med denna
presentation av vår folkliga litteratur för utländsk publik. I de bifogade anmärkningarna lämnas noggranna uppgifter om de olika texternas proveniens
och deras motsvarigheter i andra länder och tider. De förtecknas främst efter
Arne-Thompsons typregister och tillräckliga hänvisningar till Grimm, BoltePolivka och Waldemar Liungman ges också. I utgivarens tidigare nämnda
Nachwort ges vidare en kortfattad men korrekt översikt över svenska sago-
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insamlare och sagoforskare från Gustav Adolfs Memorial 1630 fram till våra
dagar. Sagoforskarnas resultat i fråga om den svenska sagoskattens ålder och
ursprung, det främmande materialets invandringsvägar osv, behandlas vidare
då ett översiktligt sätt.
Manne Eriksson

Resume
M. Manne Eriksson fait le compte rendu de « Schwedische Volksmärchen », un
choix de contes et traditions populaires su6dois, traduits et 6dit6s en 1971 par le
professeur Kurt Schier comme 50:öme volume de la s6rie « Märchen der Welt.
litteratur » (Eugen Diederichs Verlag). Co recueil peut donner un bon aper9u de
contes populaires en Suöde, bien qu'il n'en donne quo 84 num6ros. Miåme les
traits locaux chez eertains des conteurs les plus notables sont trå; bien illustr6s.
Dans un postscriptum l'6diteur fait un rapport sur les prineipes de son choix et
donne l'histoire de la recherche dans les contes populaires de la Suåde. Dans
des notes relativement fournies des explications sont donn6es coneernant l'åge
et rorigine des contes su6dois, ainsi quo des r6f6rences sur bur correspondances
internationales, par ex. chez les freres Grimm et dans l'Index des types de
contes populaires par Arne-Thompson.

Festskrift till Olav Ahlbäck 28.3.1971. Helsingfors 1971. (Studier i nordisk
filologi 58).

Professor Olav Ahlbäck hyllades på sin 60-årsdag i fjol genom en festskrift
med värdefulla bidrag från ett 25-tal kolleger och vänner i Finland och Sverige.
Den är värd att uppmärksammas också i Sv.Lm., även om inte allt rör sig inom
den ram som tidskriften vanligen håller sig. Därmed är inte sagt att bidragen
som berör rent finsk-ugriska frågor skulle sakna intresse också för forskare inom
nordistiken. Häri ingår ett par artiklar av principiell betydelse, som alla språkoch dialektforskare, oavsett specialisering, har all anledning att ta del av.
Detta gäller Karl-Hampus Dahlstedts här återgivna installationsföreläsning
i Umeå 1970, »Språkvetenskapen och samhället», som bl. a. synar förhållandet
mellan fri och styrd forskning liksom mellan grund- och målforskning. Han visar
på att det inte ens i studerkammaren går att komma undan dagens politiskt
färgade diskussioner om rätta metoderna för inlärning av främmande språk i
våra skolor, där striden står mellan det »gammaldags» grammatik- och översättningsplugget och dön »naturliga» direktmetoden, med praktisk efterapning
utan teoretisk belastning — en metod som bäst lämpar sig för studenter under
12 år! Anledning till eftertanke hos dialektologer ger också skriftens sista bidrag,
Kurt Zilliacus' »Nya vägar för dialektologien», där det bland dagens universitetsstuderande jämnt sjunkande intresset för både fornspråk och dialekter diskuteras, liksom vilka möjligheter det kan finnas att med nya och okonventionella
metoder inom denna forskningsgren liva upp intresset på nytt, kanske genom att
mindre syssla med enskilda folkmål som kuriositeter och mera framhålla det
centrala sammanhanget mellan språkvarianterna, så att studenten av i dag kan
uppleva dialekterna som levande språk i funktion.
När det gäller bokens övriga innehåll måste jag nöja mig med en »axplockning», för att bruka Gunnar Pellifeffs titel på sin roliga genomgång av särord
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och uttrycksformer i den finlandssvenska pressens språk. Festskriften inledes
med en förnyad granskning av den viktiga fornsvenska urkund, som Högbystenen i Östergötland utgör. Th,orsten Andersson vänder sig i sin detaljanalys
bl. a. mot den weibullska kritiken av den äldre tolkning av inskriftens a furi
som syftande på Föret vid Uppsala. Förslagen att i stället ur denna runföljd
läsa in det danska önamnet Fur stupar enligt A. på att furi är dat. av ett ord av
m. eller n. genus, medan önamn ju är f. Han tar således åter till heders den
gamla tolkningen att ordet syftar på översvämningsmarkerna kring Fyris. Han
har också gott stöd för sin tolkning av den svåra rungruppen atuti som at Oddi,
Själlands Odde vid Sejerö Bugt. Lennart Elmevik behandlar ett par värmländska sjönamn, och Sigurd Fries visar att växtnamnet »älggräs», Filipendula
ulnaaria, inte kan ha något med 'älg' att göra utan torde kunna härledas som en
misstolkning av Roslagens ålegräs. Ett växtnamn behandlar också Lennart
Moberg, benämningen grön etc. för 'ljung', vars ordgeografiska utbredning
belyses — ordet grön saknas egentligen bara i de centrala sveabygderna, som
har ljung. Även Carl-Erik Thors behandlar växtnamnsfrågor i sin undersökning
»Ett knippe växtnamn i Alcenius' flora», olikheterna mellan rikssvensk och
finlandssvensk nomenklatur samt förändringarna i namnsättning mellan olika
upplagor av denna flora, olikheter, som visas bero på att finländska floror
oftast tagit upp och bibehållit rikssvenska namn, som blivit omoderna i de
svenska.
Några artiklar rör ljudhistoriska och fonetiska frågor. Så upptar Gösta Holm
till granskning en av tidigare forskning föreslagen tolkning av övergången
a > ö i t. ex. ladu >lödu i norrländska mål som u-omljud. Men eftersom denna
övergång träffar bara kortstaviga ord, medan de långstaviga apokoperas utan
förändring av stamvokalen, har vi här ett tydligt fall av tilljämning. Vidare
refererar Mikael Reuter resultaten av en instrumentell analys, som han gjort
av vokalerna i finlandssvenskan. Vid sin systematisering av resultaten vill
han mot t. ex. Bertil Malmberg hävda, att starka skäl föreligger att behandla
de långa och korta vokalvarianterna i finländsk svenska som allofoner av
samma fonem, vilket ju däremot inte är fallet i fråga om t. ex. rikssvenskt
långt och kort a. Han berör också kvalitetsskillnaderna mellan svenskt och
finländskt, där de senares vokalvärden starkt påverkas av finskan.
Tolkning av enskilda ord och uttryck ger t. ex. Ture Johannisson, som belyser
struktur och betydelse hos fvn. andkostr, vars betydelse i ordböckerna är rätt
svävande och oviss. Till jämförelse tar han därför upp samma ord i svealagarna
och i folkmålen i Uppland, Dalarna och Norrland, där det huvudsakligen har
konkret betydelse, inte abstrakt som i fvn., nämligen 'redskap, ämne till
redskap' och således står fvn. erkostr (urno. *uRkeosan) nära. Fvn.-fsv. kostr
betyder ju 'valmöjlighet, tillgång' och förleden and-, som mest inte har någon
påtaglig betydelse, kan möjligen innehålla ett an(d) f. 'arbete'. I fvn. torde
således bet, ha varit 'tillgång'. Eskil Hurnmelstedt visar att Jöns Buddes vara
vål medh (Gudhi) alltjämt i nutida Närpesmål, Buddes födelsebygds mål, brukas
i bet. 'vara god vän med någon'.
Mera litterära studier driver Björn Pettersson och Carl Ivar Ståhle. Den
förre tar upp Tegnérs »miste du en står dig tusende åter», och visar att skalden
förmodligen avsiktligt valt verbformen miste i st. f. mister (som han dock haft
i sitt kone.), således imperf. med perfektiv innebörd: »även om du har mist en
kvinna, så finns det otaliga kvar för dig». Ståhle gör i »Tre soluppgångar» en
analys av ordval, stil och stämning i fyra svenska morgondikter, Stiernhielms
»Heroisch Fägnesång» från 1643, Creutz' »Atis och Camilla» från 1761 och Strind-
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bergs »Stadsresa» från 1902 samt till slut Harry Martinssons »Sommarmorgon» —
på prosa — från 1928 i jämförande belysning.
Sist skall några ord sägas om Kustaa Vilkunas intressanta och goda studie
»Vårskidor»; det är ett område som också undertecknad sysslat med, bl. a.
under ingående diskussioner med Sigurd Erixon, när han under 1930-talet
utarbetade sitt bidrag till Skultuna bruks historia (2). I samråd med honom
utarbetade jag också den karta över svenska dialekters benämningar på årdret,
som skall ingå i den språkliga, ännu opublicerade delen av Atlas över svensk
folkkultur som en parallell till hans egen karta över årdertyperna. Dessutom
har jag vid arbete med de uppländska dialektsamlingarna haft anledning att
fundera både över utbredningen av den draganordning för årder som kallas
vårskidor och över förstavelsen vc74.- i namn på årdret och på vissa av dess
tillbehör. Det synes som om Uppland under nyare tid varit ett slags centrum
för dessa ords förekomst, men det har, om än med mindre frekvens, anträffats
också här och var i Södermanland och Västmanland liksom i södra Norrland
och i Finland, således inom det östliga område i vårt land där främst högårdret varit i bruk, den av Jirlow påvisade »lakunen», där plogen av gammalt har
saknats.
Vilkuna belyser översiktligt utbredningen av saken och ordet vårskidor
såväl som konstruktionen av denna egendomliga och för dragaren av enbetsårdret ofta besvärliga draganordning, med dess genom två hålförsedda tvärslår
baktill stelt sammanfogade skaklar. Genom dessa hål är dragåsen på årdret,
den i Uppland allmänt kallade årdernacken införd, så att årder och skaklar på
längden är oböjligt förenade medan årdret utan hinder kan lutas i sidled, trots
att skaklarna förblir i vågrätt läge. V. anser, väl med rätta, att denna konstruktion är mycket gammal men att den inte gärna kunnat tas i bruk förrän oxparet
som dragare av årdret ersatts med hästen.' För hög ålder talar »vår-skidans»
spridning: utom i de nordiska länderna, hos slaviska folk ända ned till venderna i Sachsen och till trakten av Minsk i Vitryssland, och han gissar på
att den kunnat finnas också på Pyreneerna. Det sista är naturligtvis en gissning.
I sin framställning har han i varje fall medtagit bilden av en polsk gaffelplog,
sochy, med denna draganordning (s. 300) och denna finns också, apterad till
ett bågårder, på en bild från ()sel (s. 310).
Vilkuna framhåller, att möjligheten att luta årdret i sidled skulle vara den
egenskap, som gjort denna uppfinning konkurrenskraftig gentemot andra
former av anspann, då man härigenom fick möjlighet att förvandla enbetsårdret till »ett plogdon, som vände jorden» (s. 299). Men också med andra
metoder gick det ju bra att luta årdret, t. ex. genom den på andra håll i Sverige
brukade länken på dragåsen, som vanliga skaklar kunde fästas vid. T. o. m.
hos pardonet, den uppländska trädstocken med bukok med sin stora ring kring
dragåsen och sina korta »tistlar» till hästarnas selar var sådan lutning i sidled
möjlig.
Egenskapen att kunna vända jorden är också ett mycket relativt begrepp.
Årdret och trädstocken kunde visserligen maka den lösa jorden mera åt den ena
än åt den andra sidan, fastän de hade symmetriska årderöron eller mullfösa,
så som fallet alltid var i Östsverige. Men i huvudsak bröt nog också årdret
med vårskidor upp jorden. Den »genialiska uppfinningen för att underlätta ett
fullständigt vändande av jorden», som V. talar om (s. 306) lyckades nog inte
1 En rolig parallell har franskan, med fourcat 'araire simple, tiriS par un seul eheval',
av fourche 'gaffel' från den gaffelformiga draganordningen.
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särskilt bra, även om vårskidorna väl var bättre än den styva gaffelliknande
draganordningen av den typ hans bild av en rysk gaffelplog visar (s. 305),
en verklig »Gabeldeichsel». Nej, fullständigt vända jorden kunde inte ens årdret med vårskidor. Inom det gamla jordbruket t. ex. i Uppland, med ett växelbruk av två års sädesskörd och ett års träda, behövde man aldrig skära loss
och vända tiltor av seg gräsvall. Därtill dög bara plogen, som upplänningarna
lärde sig inse, när efter de stora torrläggningsföretagen på 1870-80-talen de
gamla självbärande ängarna skulle brytas till åker: då dög bara plogen och det
var detta som främst drev på plogens införande i bruk i t. ex. Uppland. Före
den tiden fick trädstocken med två dragare sköta det tunga arbetet att bryta
upp den ändå rätt lättbehancllade trädan och höstärjningen — enbetsårdret
hade lättare uppgifter att fylla, särskilt efter potatisodlingens införande.
Det var nog faktiskt på grund av årdrets användning i vårbruket som allmogen själv associerat vår- i redskapsnamnen med årstiden, liksom Erixon och
Jirlow gjort i gott sällskap med folketymologerna, till Vilkunas förundran.
Nu vill denne ge ett förslag till en bättre förklaring till ursprunget av detta
vår-.
Innan jag går in på detta bör jag dock komplettera Vilkunas uppländska
material på några punkter, som kan bidra till bättre belysning av frågan. Vid
den tid då den stora ordinsamlingen i Uppland gjordes omkring sekelskiftet
1900, var ännu både de gamla redskapen och de gamla namnen på dem i gott
minne på de flesta håll, ja, så var fallet ännu när jag omkring 1915 började göra
egna uppteckningar i landskapet. Vanligaste namnet på draganordningen i
fråga var vårskidorl och på vissa håll vågskidor men dessutom årderskidor
(Färent., Skutt.), vårnackskalmar och årderskaklar (en parallell till V:s årderskidasja från Finl.). De båda »skaklarna» kallades var för sig vårskidblad (vårsjiblan,
Våla) eller vårskivblad (ö. Västm.). Formen årderskidor är tydligen gammal och
svarar helt mot den form vi har i ett stadgande om straff för tjuvnad i Söderm.
L:s Byggn.-balk II (Schlyter s. 87): »stjäl arper böte III öre, fini ar fiaskefier
samuled» — tog man det ena var det andra också obrukbart. De uppländska
uppteckningarna från omkr. 1900 stämmer således väl också med de av Vilkuna
anförda finländska formerna årderskid, -skida, -skidor och enkelt skid, liksom
också med det av Olav Ahlbäck så sent som 1946 i Österbotten upptecknade
årdskid.

Själva redskapet årder kallades omkring 1900 i östra Uppland vårårder,
-ollder, men ändå allmännare inom detta område var vårskida som namn på
själva årdret; draganordningen hade fått ge namn åt redskapet. Det vanligaste
namnet synes dock vårnack (eller -nock, Lövsta, Hesselman) ha varit: från
omkring 1900 är det upptecknat i 20 socknar i östliga Uppland, och liknande
utbredning har detta namn också i äldre tid, så som en systematisk granskning
av uppländska bouppteckningar från åren 1813-30, (utförd av lie. P.- 0. Rääf)
ger besked om. Vårnack fanns under denna tid i 25 socknar, från Vaksala och
Danmark utanför Uppsala och ut till Roslagskusten. Det bör tilläggas, att
ordet nacke, årdernacka, i stora delar av landskapet använts om årdrets korta
dragås (liksom det av V. anförda finl. alnaka); likaså har benämningen nackårder upptecknats i Uppland. Vårnack är således inte så sällsynt som Vilkuna
kunnat förmoda.
Säkerligen kan man med Vilkuna anta, att flertalet av de med vår-sammansatta årderbenämningarna skulle kunna ses som reduktformer av komposita
i Jfr Rietz 824 a vår-skede från Södermanland.
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med vårskida, t. ex. som han föreslår vårårder < *varskidoårder (han skriver
faktiskt *var-). Men de äldsta beläggen på draganordningens namn är faktiskt
ar baskelber (1300-tal), en form som lever kvar vid sidan av vår- ännu i Ahlbäcks
uppteckning årdskid från 1946, således utan v-. Och hur förklara utvecklingen
i vårnack och vårbill? Vi har i varje fall ända sedan äldre tid parallellformer med
år- och vår-, således möjligen en anslutning till ord som vårbruk, vårsådd osv.
Vilkuna försöker etymologisk lösning av helt nytt slag. Skida är ju sen gammalt
klart 'kluvet trästycke', men han pekar på att denna del av ordet i några fall
kan beteckna en rörformig anslutning till årdrets »nacke» (fi. »rörträ») som
således skulle kunna jämföras med det ord vi har i svärdsdida (bild s. 308).
Men vilka ord är besläktade med vår- om det inte har samband med årstidsbeteckningen? Vilkuna visar på ett vartrae i Skånelagen, som Schlyter kallat
»ett obekant ord» möjligen åsyftande 'takstol; och V. för samman det med
skånskans vårträn, ett slags takryttare på halmtak, samt mlty. wdrb6m 'tvärbalk' och på något sätt sammanhängande med ty. Wehr och ett jour. *yor,
möjligen ingående i find. vårati 'omsluta' och kanske ry. verta med betydelsen
'vrida, vända'. Han tycker att 'vridningen' passar så bra till nackat — och »i
alla dessa sammanhang var det v ri db arhete n, som var den viktigaste egenskapen, och också vårskidans väsentligaste drag med tanke på plöjningens
resultat». — Men frågan kvarstår, om inte den folketyrnologiska — och sekundära — anslutningen till våren och vårbruket är en naturligare tolkning av
namnets innebörd. För den som själv i yngre år som jordbruksarbetare har
hanterat årdret är dess förmåga att vända jorden inte särskilt övertygande.
Manne Eriksson

Resumé
l'occasion de son soixantiåme anniversaire en 1971 le professeur Olav Ahlbäck
a reeu comme hommage de ses amis im reeueil des importantes contributions
å la philologie suedoise et finnoise. Mention est faite ici de quelques memoires
concernant certaines recherches sur les dialectes suedois et la culture populaire
en Scandinavie. On peut mentionner en premier lieu une etude du prof. K.-H.
Dahlstedt sur « la linguistique et la societe » qui remet en question quelques
traits de notre societe quant au rapport entre recherches libres et dirigees et
celui entre la recherche poursuivant l'etudes des principes de base ou cello
ayant en vue des fins purement utilitaires dans les domaines de la linguistique.
On cite aussi im article du prof. K. Zilliacus traitant « des voies nouvelles dans
l'etude des dialectes », &i il souligne Pimportance, månne aujourd'hui, de dialectes
partieuliers pour l'orientation generale dans la linguistique. — Dans d'autres
articles mentionnes dans eette revue divers problåmes linguistiques son discutes.
Enfin le reviseur dit quelques mots sur l'expose interessant du prof. K. Vilkuna
sur im syståme primitif d'attelage en usage avec l'araire ancien, qu'il croit avoir
1%5 trås important pour la capacite de l'araire å, retourner la torre arable, ainsi
quo l'etymologie de l'appellation de cet appareil, le mot suedois vårskidor,
discutee å la fin de son article, mais, qui magre son explication, est encore obseure.
Sven Benson, Siidschwedischer Sprachatlas. 1-4. 47 + 39 + 39 + 398. Lund 196570 (Cl. W. K. Gleerup.) (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund. 15.)
Språkatlasernas gyllene tid ligger ett gott stycke tillbaka i det förflutna, om
man tänker på vår kulturkrets i allmänhet. När den forskningsmetod de repre-
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senterar trädde fram på den europeiska kontinenten, knöt man stora, som det
skulle visa sig ibland överdrivna förhoppningar till den. Komplikationer
inträdde också snart: det fanns de som bestred hela metodens värde och berättigande, och i alla händelser levererade atlasverken stoff till diskussioner så
långa, djupa och invecklade, att inledarna väl aldrig från början hade drömt om
det.
Den ingående och mångsidiga språkliga kartläggning av någon större del av
svenskt språkområde, som närmast föregår den här anmälda, härrör från Natan
Lindqvist. Hans arbete Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning 1-2 utkom
1947. Detta arbete är monumentalt, och ingen kan väl tälja de mödor av olika
slag, som det måste ha kostat sin upphovsman. Det recenserades av S. Benson i
Arkiv f. nord. filologi 63, 1947, och av L. Moberg i denna tidskrifts årg. 71,
1948. Anmälningarna var i huvudsak erkännsamma, dock framfördes, särskilt
av Benson, betänkligheter på några punkter. Båda bedömarna efterlyste en
distinktion mellan två typer av ord med geografiskt begränsad utbredning:
arvord, som på ett (centralt svenskt) område intill en konstaterbar gräns hade
trängts undan av novationer, ofta med sentida karaktär av svenskt riksspråk,
och lånord som trängt in söderifrån och gjort halt vid en likaledes konstaterbar,
oftast i nordväst-sydöst löpande gränslinje. I Bensons nämnda anmälan yppades
också önskemål om ett ställningstagande till frågan om aktivt och passivt ordförråd. Det råder nämligen en viktig skillnad mellan ord som i en viss dialekt är
kända och förstådda och sådana som i praktiken nyttjas. Moberg menade bl. a.,
att Lindqvists kartor har för många tecken, till men för överskådligheten, och
att det ibland hade behövts översättningar till de ofta egenartade ålderdomliga
ord som det rör sig om.
Efter nästan ett kvarts sekel föreligger nu ett nytt svenskt språkatlasarbete.
Det har Benson till upphovsman och ger utifrån valda synpunkter en framställning av språkgeografiska förhållanden i Sydsverige: Skåne, Halland, Småland, Blekinge och Öland. Detta innebär en begränsning till de landskap, vilkas
dialekter utgör det lundensiska dialektarkivets arbetsområde. Författaren,
som är chef för detta arkiv, har alltså hela tiden haft sitt material inom räckhåll och kunnat konsultera det utan restriktioner. Av motsvarande skäl ingår
Västergötlands folkmål inte i undersökningen, vilket man med något beklagande
konstaterar. Förklaringen är att detta material icke ingår i Bensons eget arkiv,
vidare att dessa mål inte på rätt länge har stått i centrum för forskningens
intresse och att de därför icke utan kompletteringsarbeten hade gått att infoga
i föreliggande arbete. Den tacksamhetsskuld, i vilken svensk dialektologisk
forskning står till Götlind, Västergötlands folkmål 1-4, 1940-50, förminskas
inte av dessa förhållanden och behöver inte särskilt poängteras.
Bensons arbete, som här skall anmälas (kortare presentationer har under
hand influtit i Arkiv f. nord. filologi, bd 81: 322 f, 83: 274 f, 85: 257 f, 86: 267),
består av en inledning, 66 kartor med tillhörande kommenterande text, en
sammanfattande avslutning och ett register. Texterna är mycket stramt hållna.
Inledningen är sålunda endast ca 3 sidor, avslutningen ca 4. Texten till varje
karta fyller en sida, regelbundet placerad till höger på samma uppslag där
kartan i fråga står till vänster, så att man har de båda bekvämt tillgängliga
samtidigt.
Det som karteras är fenomen från ljudutvecklingarnas och morfologiens
område, huvudsakligen det förra. Som underlag har valts ord med utbredning
över hela det undersökta området. De är, här utan särskilt nämnande av de
fenomen de illustrerar:
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binda, blind, spinna, skinn, hund, spunnen, hand, bonde, stege, säga, öga, fluga,
råg, flugen, skog, hage, mage, mogen; vit, djup, grop, stop, ek, krok, stuga, huvud,
fågel, hagel, vagn, spräcklig, socken, våkenhus 'vapenhus (i kyrka)', akta, axel
'Achse', axel 'Schulter'; gå, lampa, gata, fara, sten, se, knä, äta, fisk, sitta, vidja,
höna, fötter pl., tröska, tycka, rutten, dotter; kvinna, tvätta, svin, skvalpa v., hon,
själv, några, best. sing. av typen torpare, best. plur. av typen torpare, marknad,
pret. av kasta, pret. av falla, prat. av dö.
Endast ett par gånger har Benson måst skarva ihop flera ord för att få en
geografiskt komplett bild. Kartorna 61 och 62, best. sing. resp. plur. av torpare,
sysslar med ett ord, som inte är genuint över hela området utan har måst
suppleras med ett antal andra. Om det inte trots allt hade varit bättre att
nyttja ett enda bestämt ord så väl belagt som möjligt över hela området?
Sildschwedischer Sprachatlas behandlar alltså helt andra ting än Natan
Lindqvists arbete. Det senare studerar utbredningen av en mängd ord, en
metod som går tillbaka till den språkgeografiska metodens pionjärer. Lindqvists
utomordentligt nyttiga arbete stöter ofta på den vanskligheten, att det är svårt
att avgöra, om ett givet ord verkligen har hemortsrätt på en viss ort, ett visst
område, eller ej. Bensons atlas visar ljud- och böjningsförhållanden hos känt
ordmaterial, som kan förväntas vara väl företrätt i samlingarna och där problem
om uppgifternas autencitet inte behöver uppkomma. Därigenom undgår han att
komma i ordgeografens redan antydda dilemma.
Lundainstitutionen arkiverar material från en ringa del av Sverige. Undantar
man Göteborgs och Bohus län, som undersökes av en systerinstitution i Göteborg,
omfattar denna del sålunda en knapp sjundedel av landet. Men på denna yta
bor en fjärdedel av Sveriges befolkning. Kartläggningen resulterar också i
bilder med utomordentligt talrika markeringar. Man kommer på så vis ofta
nära metoden med ytmarkering, och kartbilden frestar aldrig till frågor, om
det inte möjligen finns plats till varianter i smärre områden mellan det som är
redovisat.
Det är en sak, känd av många, att det är svårt att göra upp en karta över
en språklig företeelse. Alla som i praktiken försökt kan intyga det. Bl. a. visar
det sig, märkligt nog, nästan regelbundet vid ordgeografiska undersökningar, att
det material, som arkivens samlingar erbjuder, är alltför tunt och sporadiskt.
Särskilt måste denna situation inträffa ofta, om man vill kartlägga ord, bortsett
naturligtvis från de allra vanligaste. Det är nämligen i mycket hög grad en
slump, vad som har kommit med i samtalen och följaktligen i uppteckningarna,
om undersökaren inte har haft något i förväg bestämt program att följa. Har
han å andra sidan haft det, riskerar man att tjänstaktiga meddelare har uppgett
alltför mycket såsom varande bekant. Och farorna är kanske allra störst, om
man sänder ut frågelistor, ty då bortfaller nästan alldeles den möjlighet till
korrektion, som det direkta muntliga umgänget med uppgiftslämnarna skänker.
Dessa svårigheter har Bensons kartverk kunnat komma omkring. På de
senaste trettio åren har Lundaarkivets samlingar växt ofantligt, sedessamlingarna från ca 1/2 milj. då Lindqvist började 1930 (1,1 milj. blad 1940) till ca
3 milj. 1964 (3,5 milj. 1971), för att endast nämna den numerärt starkaste
posten. Det som är utnyttjat för Bensons atlas är i mycket ringa utsträckning
insamlat för ifrågavarande syfte. Härtill kommer så att de av honom studerade
språkdragen som redan antytts är sådana som knappast är föremål för reflektion från meddelarnas sida. Det är alltså alla utsikter till att materialet är
pålitligt.
Vem som helst hade inte kunnat förvandla arkivlådornas innehåll till kart-
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bilder: materialet är — till följd av egna inneboende egenskaper eller till följd
av upptecknarnas meningar därom — alldeles för brokigt. Det har alltså gällt
att vara förtrogen inte bara med materialet som sådant utan också med upptecknarnas åsikter och vanor. Och slutligen och viktigast gäller det att ha en
genomtänkt uppfattning om de många varianternas förhållande till varandra,
så att skiftningar av underordnad betydelse kan tonas ner eller helt besparas
läsaren. Det räcker- alltså inte att ha obestämda, på ytliga likheter vilande
allmänföreställningar om vad som hör ihop; man måste ha grundade åsikter
om gång och kronologi hos de processer, som lett till det noterade skicket.
Kan man göra en sådan värdering av materialet, kan man också göra nödiga
generaliseringar och hopslagningar och därigenom nedbringa antalet enheter
och karttecken. Karta 11, säga inf., har sålunda endast 5 tecken för tillsammans
15 former. Karta 57, skvalpa inf., rör sig med 11 tecken för 15 former, men dessa
15 är i själva verket fler, troligen avsevärt fler, vilket lätt antydes medelst:
»a a, 1,••• b efter teckenförklaringen. Det undandrar sig t. v. bedömande,
huruvida sådana kartor hade kunnat göras ännu enklare utan att väsentligheter
hade gått förlorade. Bl. a. beror det på vad man vill anse väsentligt, och på en
sådan fråga svarar kanske samtid och eftervärld olika.
Kartorna i den nya atlasen är överskådliga och samtidigt tydliga i detalj.
Stor omsorg har nedlagts på att för olika notationer välja tecken som i någon
mån avspeglar språkformernas grad av släktskap. I annat fall hade kartbilderna
blivit brokiga eller plottriga. Av — förmodar man — närstående skäl har det
hela hållits i en enda färg. Tecknens svärta skiljer sig väl från kartornas färg.
Svårigheterna har naturligtvis varit betydande: det är verkligen ingen lätt
sak att transsubstantiera detaljer i talrika uppgifter av talrika upptecknare
och från skilda tider till en enhetlig och njutbar kartbild. Men det har i detta
arbete lyckats anmärkningsvärt väl. Det skall också antecknas, att alla kartorna
är i samma skala och i samma utförande. Alla förekomster är utsatta (alltså
förekommer i varje fall inga inramade tecken avseende större områden, härader,
län e. d.), vilket ger en tillbörlig föreställning om materialets storlek och distribution.
Beträffande de avhandlade enskilda företeelserna kunde naturligtvis mycket
sägas. Sträckningen av gränserna är som väntat ofta mycket lik den som
karakteriserar andra språkgränser inom området, förut bekanta. Det går
sålunda ett gränsknippe i närheten av Skånes midja, ibland något »nerhasat*
(se t. ex. kartorna 2-5). Icke sällsynt är en gränssträckning ungefär diagonalt
genom landskapet (t. ex. kartorna 6-7). I en del tillfällen håller de södra och de
östra delarna ihop om en företeelse (t. ex. karta 9 bonde). De allra sydvästligaste
delarna visar ibland ett eget skick (t. ex. kartorna 61-62 torparen o. d., 64 kastade),
— Hallandsås bildar sällan eller aldrig någon språkgräns; sådana går däremot
ofta vid Nissan (2-7) eller ett stycke nordligare. Ofta synes ett sydligt och
västligt språkdrag fortsätta upp genom Nordhalland; här hade det ibland varit
av värde att kunna se, huruvida ett sådant är begränsat till det smala kustlandskapat Halland eller om det fortsätter in i Västergötland. Öland kan i huvudsak
följa ett nordligt (karta 11) eller ett syclligt skick (karta 12) på fastlandet
mittemot. På karta 14 (Mg) skjuter ett skick från centrala östra Småland in på
centrala Öland, medan de norra och södra delarna av Öland visar ett tillstånd,
som på fastlandet finns i Tjust och S. Möre — Blekinge osv. Genom sistnämda
landskap löper ofta en nord-sydlig gräns ungefär längs gränsen mellan Listers
och Bräkne härader eller genom det sistnämnda. Osv.
De vetenskapliga resultaten av undersökningen ges dels i kommentarerna
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till de enskilda kartorna, dels, ännu mycket kortare, i sammanfattningen.
Dessa resultat har fått en mycket diskret gestaltning. Den allra mest sammanträngda formuleringen lyder så: Es ergibt sich also, dass das sildschwedische
Gebiet sowohl Novationen als Relikt° enthält; interne Novationen sowohl als
Novationen, die aus versehiedenen Richtungen eingedrungen sind; Inselrelikte
und Randrelikte. — På sista sidan motiveras den knappa yttre formen: Es lag ...
in dem urspriinglichen Plan, gegen fröhere Forscher und ihre Resultate nicht
unnötigerweise zu polemisieren.
Det är välgörande att se detta destillat av stora samlingar och mycken
erfarenhet framlagt på ett sådant lidelsefritt sätt, utan krav på obetingad
underkastelse från läsarens sida. Samtidigt har man den starka känslan, att
Benson behåller för sig själv en mängd vetande i såväl helheter som detaljer,
som skulle ha skymt linjerna men som för det ena eller andra specialändamålet
är oumbärligt. Han är välkommen med det nu efteråt, i annan form, sedan han
givit oss en grundritning i detta stora och noggrant beräknade kartverk. Ett
sådant är en sällsynt händelse i svensk språkvetenskaplig litteratur.
Bertil Ejder

Resume
M. Bertil Ejder a fait un compte rendu de l'Atlas linguistique de la Suåde meridional°, Södschwedischer Sprachatlas », que le directeur des Archives de dialectes å Lund, M. Sven Benson, a prepare et iSditö pendant les annees 1965-70.
Cet atlas traite en premier lieu du developpement historique des phonåmes, et
dans une certaine mesure de la morphologie des parlers, dans le cadre des recherches speciales de ces archives. Pour une totalite de 66 cartes avec le måme
nombre de mots usuels cet atlas donne un tableau eondense des faits linguistiques et les limites entre les dialectes de cette region. L'atlas comporte aussi un
court commentaire sur ces cartes, un resumé des resultats obtenus et un index.
L'ecliteur a pu contröler et minutieusement critiquer les grandes collections
de mots, sur lesquelles se base l'atlas. Gråee å un eontact de plusieurs annees
avec ces collections ainsi qu'avec eeux qui les ont amassees, il a pu en generaliser
les donnees et en combiner les variantes proches sans risques af in de presenter
une vue d'ensemble en månne temps qu'une precision rigureuse dans les Stalls.
L'expose est depourvu de passion et ne polemique pas avec les philologues qui
ont traites anterieurement de ces måmes problåmes. Cet expose ne present° pas
de nouveaux resultats sensationnels, mais il peut preciser et confirmer les lignes
de demarcation dialeetales dejå connues. Et M. Benson lui-måme relåve dans son
resumé que les districts du Sud suedois presentaient å la fois des survivances du
vieux temps et des innovations, indigånes aussi bien que provenant des infiltrations de differents cotes, et des restes des temps aneiens qui ont surve,eu dans des
regions insulaires ot frontiåres.
Le critique en faisant son compte rendu de l'Atlas de M. Benson a-t-il eu
l'impression que l'editeur avait conservå pour lui-måme une multitude de connaissances, qui en auraient peut-ötre estompe les grandes lignes, mais qui sont
indispensables pour des buts speciaux. 11 °spår° que M. Benson aura plus tard
une possibilite de les publier sous une autre forme, aprås nous en avoir donne le
plan dans son Atlas.
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Björn Collinder, Svenska. Vårt språks byggnad. Stockholm 1971 (P. A. Norstedt &
Söners förlag). 295 s.

»Den svenska språkläran, sådan den hittills har framställts i våra skolor, är en
kvist av den grekisk-latinska grammatikens tvåtusenåriga träd. Det har varit
till ogagn på mer än ett sätt.» Så inleder Björn Collinder företalet till sin 1971
utkomna stora svenska grammatik, och han fortsätter med att ge en rad exempel på hur beroendet av den latinska grammatiken varit till nackdel vid beskrivningen av vårt språk. Vi måste, menar han, befria oss från »latinherraväldet»
över den svenska grammatiken och i stället beskriva svenskan utifrån dess eget
system. Det behöver väl knappast sägas, att Collinders språklära med denna
grundinställning hos förf. i mångt och mycket radikalt skiljer sig från sina föregångare.
Planen för boken är enligt förf, den, att »man skall börja i omklädningsrummet och sedan gå från rum till rum i själva verkstan; och rummen är tre».
I inledningskapitlet, som utgör bokens första huvudavdelning, konfronteras
läsaren med en rad facktermer, som kommer till användning i fortsättningen.
Den andra huvudavdelningen börjar med en ljudlära men handlar främst om
läran om ordklasserna (stamklasserna). Sistnämnda avsnitt inleds med en instruktiv redogörelse för de olika betydelser termen ord har. Själva kärnan i språkbeskrivningen är enligt förf:s egna ord den tredje huvudavdelningen. »Här släpper framställningen den förrädiska landkänningen med den hävdvunna skolgrammatiken, och här tar jag det avgörande steg framåt, som Nat. Beckman på
sin tid inte vågade ta.» Den fjärde och sista huvudavdelningen utgörs av två
språkhistoriska avsnitt (kapitelrubrikerna är »Ur svenska språkets historia» och
»översikt över den fornsvenska ordböjningen»). Boken avslutas med två utmärkta register (»Saklista» och »Ordlista»).
Läsaren kan alltså vänta sig att möta en i flera avseenden okonventionell beskrivning av svenskans byggnad. Den gängse indelningen av substantiven i
deklinationer har slopats till förmån för en uppspaltning på endast två klasser:
n-klassen, innehållande ord som slutar på -n i best. form sing., och t-klassen, till
vilken förs ord med best. form sing. på -t. Vid redogörelsen för verbens böjning
skiljs inte mellan starka och svaga verb, och inte heller nämns ordet konjugation.
(Vad som skiljer ett starkt verb från ett svagt får man dock veta i sakregistret,
där även termerna deklination och konjugation förklaras.) Främst fäster man sig
nog ändå vid att det inte finns någon särskild avdelning som rör syntax. Förf.
deklarerar redan i företalet, att han anser en boskillnad mellan formlära och
syntax vara »onyttig» när det gäller svenska förhållanden. Och han skriver
vidare: »När det gäller nusvenskan kan syntaxen skäras ner till att huvudsakligen handla om ordföljd och sammansatta yttranden och enkla yttranden som
inte innehåller någon finit verbform. Därtill kommer en enkel handledning i
yttrandeanalys (satslösning).»
Som nämndes ovan, innehåller Collinders språklära två rent historiska avsnitt.
Men även i andra delar av boken tillåter sig förf, ofta att kasta blickar bakåt i
tiden. Likaså gör han glädjande nog flitigt jämförelser med andra språk — främst
latinet men även bl. a. finskan — liksom med de svenska folkmålen. En konsekvent genomförd synkronisk språkbeskrivning presenterar Collinder sålunda
inte, men det är en inkonsekvens som man mer än gärna överser med.
En läsare som vant sig vid en språklära av traditionellt snitt uppfattar säkerligen åtminstone till en början åtskilligt i Collinders bok som närmast chockerande. För egen del vill jag säga, att jag efter att ha smält intrycken kan se avgjorda fördelar med den språkbeskrivning Collinder gör sig till förespråkare för
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(tveksamhet anmäler jag dock ifråga om resonemanget kring syntaxen). Under
alla förhållanden förtjänar den nya modellen att prövas.
Jag är alltså när det gäller de stora dragen i huvudsak ense med Collinder. Inte
heller ifråga om enskildheter har jag mycket att invända.
Vad terminologin beträffar, tycks Collinder med förkärlek försvenska internationellt gångbara termer. Om detta är berättigat eller inte, därom kan man givetvis ha olika åsikt. För egen del kan jag inte finna, att exempelvis spärrljud, gnidljud och näsljud har någon fördel framför klusil, frikativa och nasal.
En av de många fördelarna med Collinders grammatik är att exemplen vanligtvis är mycket väl valda. Bland de få undantagen från regeln nämner jag
hålen, som s. 50 finns med i en uppräkning av »par av betydelsebärare (former)
som skiljer sig åt genom ordmelodin» (akter, backen etc.). Att hålen kan vara best.
form plur. av hål står givetvis klart för var och en, men jag tror inte att särskilt
många av våra dagars studerande genomskådar, att det också kan vara fråga om
best. form av håle 'djävulen' (jag har träffat på flera tvåbetygastuderande i nordiska språk som inte ens förstår innebörden av hin håle). Jfr f. ö. Nusvensk
ordboks kommentar till håle: »Vard., folkl. o. mindre vanl. för 'hin (håle)'».
I företalet till sitt arbete säger sig Collinder inte »räkna med att de som läser
boken för att lära sig någonting har några förkunskaper eller färdigheter utöver
den svåra konsten att läsa innantill». Vad särskilt de språ,khistoriska avsnitten
beträffar, skulle jag dock tro, att man ibland måste ha ganska betydande förkunskaper för att riktigt kunna tillgodogöra sig vad förf. skriver. Förstår t. ex. den i
svensk ljudhistoria obevandrade talet s. 215 om att i-omljudet uppträder »nära
nog renodlat» i gäss, löss och möss och »helt renodlat» i män?
Undantagsvis blir inte ens fackmannen riktigt på det klara med vad förf.
menar. S. 233 konstaterar han, att fsv. dyr (r) 'dörr' egentligen hör till typen fsv.
bök (plur. lroker), och fortsätter sedan: »Dörr är till formen pluralis ('dörrhalvor'),
det dialektala dör singularis. Paradigmet spårade ur i fornsvensk tid; på sina håll
anslöt det sig till mönstret horn.» Ordet är som bekant ett plurale tantum i de
nordiska fornspråken. I fvn. kan det beläggas som dyr(r) f. plur. och n. plur. (dyr
med kort r genom påverkan från gen. dura och dat. durum,), och motsvarande
former har funnits i fsv. Senare — dock redan i fsv. tid — uppträder ordet som f.
sing., men denna förändring gäller såväl dyrr som dyr. Mot den sistnämnda formen svarar väl åtminstone oftast det dialektala dör.
Delvis vilseledd måste en nybörjare bli av förf:» framställning överst s. 217.
Här uppräknas ett antal ordpar, i vilka »det förra ordet [är] avlett av det senare»:
bitter : bita; dygd : duga; grön : gro; gärd : göra; läger : ligga; lögn : ljuga; mäld:
mala; nöje : nog; rodna : röd; rämna : riva; stege : stiga; syn : se; söm : sy; yta : ut;
äring : år. I omedelbar anslutning till denna uppräkning skriver så förf.: »I lögn,
rodnad [I] och söm föreligger avljud.» Men även bitter, rämna och stege är ju avljudsformer till respektive bita, riva och stiga!
S. 187 konstaterar förf., att ordet dan har fyra olika betydelser, och att det
historiskt sett rör sig om två lågtyska lånord: dån 'gjord, danad, beskaffad' och
dann 'kraftig, stark'. Denna förklaring finner man någon enstaka gång i den ety-

mologiska litteraturen, men vanligen och säkerligen med rätta nöjer sig etymologerna med att utgå från ett lågtyskt ord, nämligen dän.
Om verben brista (fsv. brwsta, brista), gitta (fsv. mta, gita) och giva (fsv. gwva,
giva) säger förf. s. 246, att i har »uppstått genom omljud i andra och tredje person
singularis presens och spritt sig därifrån till andra former i paradigmet». Förklaringen är den som t. ex. Adolf Noreen ger i sin Altschweclische Grammatik (1904).
Den numera vanliga och väl rimligare uppfattningen om i-vokalen i gitta och
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giva är ju den, att det rör sig om övergång av fsv. å > i efter g i trycksvag ställning. Inte heller stamvokalen i brista skall nog förstås på det sätt som bl. a.
Noreen tänkte sig, men jag kan här inte närmare beröra denna fråga.
S. 86 meddelar förf., att bi saknar pluraländelse i 1734 års lag liksom ännu i
våra dagar på sina håll i södra Sverige. Förklaringen härtill skulle vara att
»ordet uttalas [bij] och alltså slutar på konsonantljud». Vill förf. skilja bi från bo,
frö, strå m. fl.? Även dessa senare uppvisar f. ö. i götiska och sydsvenska dialekter fortfarande den fsv. böjningen (man säger två fågelbo, lägga två strå i kors
osv., se t. ex. E. Wessen, Svensk språkhistoria 1, § 188).
Jag avslutar denna kritiska avdelning av recensionen med att peka på några
rent felaktiga uppgifter: göpen uttalas inte enbart med akut accent (s. 37), och
verbet söla är inte, som uppges s. 220, »en avledning av stammen sol- i solka»,
utan det är i stället bildat till en stam urnord. saul-, som står i avljudsförhållande
till nämnda sol-.
De anmärkningar jag haft att komma med har enbart rört detaljer. Slutomdömet om boken kan bara bli ett: att den är ett utmärkt arbete, ett välkommet tillskott till vår grammatiska litteratur. Björn Collinder är sig lik. Han är lärd,
självständig och uppslagsrik, och han skriver en mästerlig svenska.
Lennart Elmevik

Resumé
M. L. Elmevik rend eompte iei de la nouvelle grammaire suedoise par le prof esseur
Björn Collinder, publiee 1971 sous le titre » Svenska. Vårt språks byggnad » (Suedois. La constitution de notre langue). Une idee dominante chez Collinder est
qu'il est necessaire de nous debarraser de » la domination du latin» sur la grammaire suedoise et qu'une description de la langue suedoise doit proceder de notre
langue meme. La grammaire du professeur Collinder diverge done en bien des
points de ses predeeesseurs. Ainsi elle ne separe pas la flexion et la syntax°, et
notions comme declination et conjugaison ne sont pas mentionnees en traitant de
la flexion des noms et des verbes. De plus l'auteur n'aspire pas å effectuer avec
consequence une description syncronique; au contraire il se perrnet bien souvent
de faire im regard en arri6re sur des epoques du passé. En outre son livre eontient
deux chapitres independents de l'histoire linguistique, nommes » Ur svenska
språkets historia » (De Phistoire de la langue suedoise) et » översikt över den fornsvenska ordböjningen » (Apercu de la morphologie en ancien suedois).
Les reniarques quo le critique a fait sur la grammaire de Collinder ont rapport
seulement å des details et n'ont pas aucun influence å le livre dans son ensemble.
C'est im ouvrage distingue, im agreable supplement å la litterature gramniaticale suedoise d'une grande valeur.
Biographica. Nordic folklorists of the past. Studies in honour of Jouko Hautala 2716
1970. Editorial board: Dag Strömbäck, Brynjulf Alver, Bengt Holbek, Leea Virtanen. Nordisk Institut for Folkedigtning. Copenhagen 1971. 452 pp.

Glädjande nog har mani folkloristkretsar börjat överge den gamla typen av fest skrifter, i vilken artiklar utan egentligt sammanhang urskillningslöst staplas på
varandra. Två nya typer av hyllningsskrifter börjar bli allt vanligare; dels sådana
som utgöres av samlingar av jubilarens egna artiklar, dels sådana som den föreliggande, i vilka översikter ges över resultat och problem inom klart avgränsade
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fält. Jouko Hautala, vilken som bekant ägnat den finska folkxnirmesforskningens
historia särskilt intresse, kunde knappast ha fått en värdigare och mera adekvat
hyllning än denna mångsidiga och stimulerande exposé över äldre nordisk folkloristisk forskning. Tillbakablickar av denna art fyller också förvisso andra funktioner än blott och bart lärdomshistoriska. Mycket av det som avhandlas är
brännande aktuellt i den vetenskapliga diskussion som nu pågår i och utanför
Norden.
I Biographica ingår följande uppsatser: Elias Lönnrot av Martti Haavio, Julius
and Kaarle Krohn av Juha Pentikäinen, Antti Aarne av Pirkko-Liisa Rausmaa,
Väinö Salm,inen av Leea Virtanen, Uno Harva av Lauri Honko, A. A. Koskenjaakko av Matti Kuusi, Arvid August Afzelius av Bengt R. Jonsson, Gunnar Olof
HylMn-Cavallius av Nils-Arvid Bring6us, Nils Gabriel Djurklou av Britt-Marie
Insulander, Nils Edvard Hammarstedt av Gösta Berg, Martin P:son, Nilsson av
John Granlund, Carl Wilhelm von Sydow av Gösta Berg, Svend Grundtvig av
Jorn Pio, Henning Frederik Feilberg av Bente Gullveig Alver, Evald Tang Kristensen av Bengt Holbek och Thorkild Knudsen, Axel Olrik av Bengt Holbek,
Ferdinand Ohrt av Lissa Borthy, Sophus Bugge av Svale Solhefin, J. K. Quigstad
av Asbjörn Nesheim, Moltke Moe av Dag Strömbäck, Ingjald Reichborn-Kjen,nerud av Carl-Herman Tillhagen, Rikard Berge av Reimund Kvideland, Knut
Liestol av Brynjulf Alver, V. U. Hammershaimb av Christian Matras samt Jön
Ärnason av Einar Öl. Sveinsson.
Som synes behandlas forskarna på ett par undantag när av sina egna landsmän. Mera att betyda har det emellertid att artikelförfattarna nära nog samt och
synnerligen ägnat ingående studier åt de folklorister de dryftar, samt att de oftast är särskilt väl hemmastadda inom deras speciella forskningsfält. Härigenom
har flera bland bidragen kommit att forma sig till överblickar över utvecklingen
av studiet av skilda folklore-genrer. Ypperlig balans har uppnåtts mellan sed,
tro, folkmedicin och olika typer av folkdiktning, såsom saga, sägen, trollformel,
ballad och ordspråk.
Det är inte möjligt att här ingå på alla de många bidragen. När jag i det följande knyter strödda reflektioner till några av dem, får inte detta fattas så att
de övriga skulle vara av mindre intresse.
Vad som slår en starkast vid läsningen av de välskrivna artiklarna om den
finska skolans pionjärer, Julius och Kaarle Krohn samt Antti Aarne, är mångsidigheten i dessa forskares intressen och insatser. Det torde ha varit mindre bekant utanför Finland att den krohnska eran innebar ett ofantligt uppsving för
folkdiktsforskningens samtliga grenar, inte blott för kalevala- och sagoforskningen. Den entusiasm och arbetsiver som utmärkte de finska läromästarna och
deras lärjungar blev också ett föredöme för många forskare långt utanför Finlands gränser. Man kan hysa delade meningar om den finska sagoforskarskolans
metoder, men knappast förneka att den folkloristiska disciplinen sällan eller
aldrig förts så snabbt framåt som på Kaarle Krohns och Antti Aarnes tid. Den
mäktiga våg av inspiration som utgick från dessa forskare kan svårligen överskattas.
Matti Kuusis artikel behandlar en forskare som torde vara i det närmaste
okänd utanför de trängsta fackkretsar. Det är emellertid synnerligen lärorikt att
se hur A. A. Koskenjaakko, som under sin livstid aldrig rönte något erkännande,
kom att utveckla många av de idéer som under de senaste decennierna upptagits
och förts vidare av den raskt expanderande finska ordspråksforskningen. Vad
Kuusi har att säga om forskaren i periferin, som har mod att genomtränga likgiltighetens öken och öppna nya områden, är mycket tänkvärt.
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I Bengt R. Jonssons uppsats om Arvid August Afzelius fäster man sig bl. a. vid
vissa nya och värdefulla överväganden om sägenmaterialet i Svenska folkets
sago-häfder. Den nyanserade och strikt objektiva bedömning av källmaterialets
förtjänster såväl som fel och brister som artikeln ger uttryck för utmärker också
andra bidrag i Biographica, exempelvis Svale Solheims karakteristik av Sophus
Bugges balladinsamling
Till de längsta och mest solida bidragen hör John Granlunds artikel om Martin
P:son Nilsson, där dock måhända en del arbeten som blott är av perifert intresse
ur strikt folkloristisk synvinkel ägnas väl stort utrymme. Den beryktade fejden
mellan Martin P:son Nilsson och Carl Vilhelm von Sydow får en saklig och finkänslig behandling.
Väl avvägd är även Gösta Bergs uppsats om Carl Vilhelm von Sydow. Den
hänförelse och energi med vilken denne hävdade folkloristikens ställning som en
särskild vetenskaplig disciplin förtjänar all uppskattning, och det är bara att
beklaga att denna självklara rätt inte ens i våra dagar inses av alla. Å andra sidan
är det uppenbart att många av von Sydows teorier inte tål att konfronteras med
verkligheten och att deras upphovsman inte ens, annat än undantagsvis, gjorde
försök att empiriskt pröva sina hugskott. En säker insikt om de skilda villkor
som gäller för traderingen av folkdiktningens olika arter gjorde von Sydow till en
föregångare inom genreanalysen, men hans förtjusthet i märkliga termer får nog
sägas ha gjort mera skada än nytta. Det äger också sin riktighet att von Sydows
djupgående insikter i irisk folklore och kultur blott avsatt få och osäkra resultat i
hans vetenskapliga författarskap. När von Sydows roll som lärare och impulsgivare med rätta understrykes, hade det emellertid varit på sin plats att också
nämna den stora betydelse han haft för irländska forskare och för insanalandet av
folklore på Irland.
Evald Tang Kristensens pionjärinsats som folkminnesinsamlare karakteriseras
ypperligt i Bengt Holbeks och Thorkild Knudsens uppsats. Särskilt talande är de
många utdragen ur Tang Kristensens brev och dagböcker. Detta stora och intressanta material borde så snart som möjligt utgivas i sin helhet. De livfulla beskrivningarna av konkreta svårigheter som en insamlare stöter på i fältet, de detaljerade uppgifterna om sagesmännen och deras egenskaper och egenheter, den djupborrande analysen av de bevekelsegrunder som kan komma en man att viga sitt
liv åt insamling — allt detta har så ofantligt mycket mera att ge än den snustorra systematik över skilda typer av insamling som man finner i gängse handböcker i insamlingsteknik.
Asbjörn Nesheims artikel om J. K. Qvigstad är så gott som uteslutande en
redogörelse för vilka berättelsetyper och motiv som står att finna i Lappiske
eventyr og folkesagn. Detta har utan tvivel sitt värde, inte minst med tanke på
att framställningen också riktar sig till en utomnordisk läsekrets, för vilken
Qvigstads betydelsefulla och rika material är föga känt. Man måste dock beklaga
att Nesheim avstått från att behandla Qvigstads förebilder och insamlingsmetoder.
Dag Strömbäcks porträtt av Moltke Moe hör till de mest intima och personliga
i Biographica. Moltke Moe var i mångt och mycket ett geni, som emellertid, om
man blott tar hänsyn till i skrift framlagda resultat, aldrig utvecklades till sin
fulla kapacitet. Hans inflytande som lärare och handledare var emellertid utomordentligt stort, och få torde så frikostigt ha delat med sig av sitt vetande till
forskarkolleger som han. Vad Strömbäck säger om betydelsen av denna osjälviska
och ödmjuka forskartyp i ett universitets liv, manar till många reflektioner. Vad
gäller de bägge ting som Strömbäck efterlyser i sin diskussion av Moltke Moes
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forskningar kring Draurnkvwdet — en folkloristisk analys av samtliga versioner
och fragment samt en filologisk granskning av ord, namnformer och uttryck —
bör nämnas att bönhörelsen redan kommit i fråga om det förstnämnda önskemålet. Brynjulf Alver lämnar nämligen i sin bok Draumkvxdet (Oslo 1971) utförliga referat av innehållet i samtliga varianter. Sedan han också karakteriserat
upptecknare och meddelare, avskilt individuella beståndsdelar från kollektiva
samt övervägt kvädets funktion och spridning, gör han ett försök till datering.
Han kommer här till den tämligen sensationella slutsatsen att Dramnkvsedet
skulle kunna tänkas ha tillkommit så sent som på 1700-talet. Huruvida detta
resultat kan komma att stå sig inför den filologiska detaljgranskning som ännu
återstår att göra, torde väl emellertid få betraktas som mer än osäkert.
Klar, koncis och balanserad är också på det stora hela Brynjulf Alvers artikel
om Knut Liestel. Dock torde författaren göra sig skyldig till en förenkling när
han hävdar att Liestel, så att säga mekaniskt, omsatte textfilologiska metoder
på balladstudiet. Liestel har rimligtvis varit fullt medveten om att vad han
betecknar med sina signa blott är modeller, representerande ett otal varianter,
vilka likväl har vissa bestämda särdrag gemensamt. Givet är att en arketyp av
en ballad, eller en arketyp av en viss särform av en ballad, aldrig kan rekonstrueras på samma sätt som arketypen för en grupp av handskrifter, men att av
denna anledning avstå från varje försök att urskilja stadier i en ballads utveckling vore säkerligen förhastat. Man skulle också gärna vilja veta vilka forskare
Alver syftar på när han skriver: »Today scholars incline more and more towards
the conception that the resernblance between ballad, rimur and fornaldar saga
must be based on a common source of the subjects. Such a common source can
only be found in the oral tradition ...» Vad som torde stå över all diskussion är
att de isländska rimorna samt och synnerligen återgår på skrivna fornaldarsagor.
När det verkar som om Alver skulle ha en annan mening på den punkten, beror
kanske detta också bara på att han uttryckt sig oklart. Det finns emellertid
också starka skäl att betvivla att muntliga norska traditioner av fornaldarsagans
typ haft någon egentlig betydelse för tillkomsten av kämpavisor och trollvisor.
Överhuvud taget är det obevisat att norska muntliga fornaldarsagor existerat
vid tiden för dessa balladers uppkomst. Beträffande sådana visor som hämtat
sina ämnen från sagokretsarna kring Karl den store och Didrek av Bern står det
ju också helt klart att förebilderna varit litterära — någon muntlig norsk tradition om dessa ämnen kan rimligtvis inte ha funnits. Det är vidare omvittnat att
handskrifter innehållande isländska fornaldarsagor cirkulerat i Norge. I färiska
ballader heter det dessutom gång på gång att ämnet stammar från isländska
böcker (Ein er riman av fslandi komin, 8kriva6 i bök so vick; Froåic) er komik) av
islandi, skriva() i bök so brei6a o. dyl.). Låt vara att vi här har att göra med stereotypa formler, som ibland kan ha influtit i sammanhang där de inte har något
berättigande; det finns likväl ingen anledning att betvivla att dessa rader belyser den isländska litteraturens stora betydelse för de västnordiska balladerna.
Detta visas också av att även ämnen från isländska ättesagor möter i balladf orm
på Färöarna. Ingen torde väl vilja hävda att det i dessa fall funnits en muntlig
norsk eller färisk tradition att bygga på? Beträffande allt detta kunde det ha
varit skäl att hänvisa till Einar (51. Sveinssons viktiga uppsats Um Ormar hinn
unga, kappann Illhuga, bxkur og dansa i Nordla. Afmseliskveöja til Sigurbar
Nordals (Reykjavik 1956). Vissa speciella drag i kämpavisornas komposition
och stil låter sig nog också bäst förklaras av att också skrivna isländska rimor
varit kända för balladdiktarna. Mycket återstår ännu att göra på detta område,
men så vitt jag kan förstå pekar alla indicier på att de västnordiska visornas
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egenart först och främst bottnar i att deras förlagor varit litterära. Starkare
argument har Alver i sin kritik av Liestols benägenhet att tillskriva Norge äran
av de äldsta, flesta och bästa känipavisorna. Det verkar rimligt att Färöarnas
roll ifråga om tillkomsten av dessa visor varit betydligt större än man vanligtvis
föreställt sig. Även i denna stridsfråga kan nog säkrare resultat uppnås genom
språklig och stilistisk detaljanalys.
Biographica avslutas med Einar öl. Sveinssons djuplodande studie över Jön
Ärnason. Med rätta understrykes det där att Islenzkar 13j6ösögur og wfint3'rri
intar en rangplats bland nordiska sago- och sägensamlingar. Jön Amason är för
sin tid enastående trogen gentemot det material som han fått sig anförtrott av
sina meddelare och sagesmän. I sin beredvillighet att återge flera varianter av en
och samma sägen eller saga är Jön Ärnason också en pionjär, och han lämnar
noggrannare proveniensuppgifter än vanligt var. Tack vare den stora utgåva i
sex band (Reykjavik 1955-61) som Ärni Böövarsson och Bjarni Vilhjålmsson
ombesörjt, har man numera tillgång till Jdon Ärnasons hela material. I denna
utgåva har stor omsorg nedlagts såväl på innehållsregistret som på registret över
sagesmän och meddelare. För studiet över de i samlingen ingående sagorna har
man vidare ett ypperligt hjälpmedel i Einar Öl. Sveinssons Verzeichnis isländischer Märchenvarianten (FFC 83). Ytterligare är att nämna Jön Amasons omfattande korrespondens, varav ett urval har utgivits av Finnur Sigmundsson i
Tr förurn Jöns Ärnasonar 1-2 (Reykjavik 1950-51). Särskilt breven till och från
Konrad Maurer, Gu6brandur Vigfåsson och Jön Sigurösson är utomordentligt
belysande för hur Jön Ärnason successivt arbetat sig fram till de urvalsprinciper
och den disposition han slutligen kom att tillämpa. Än viktigare är dock kanske
breven till och från Jön Ärnasons meddelare och sagesmän ute i fältet, i vilka vi
på ett unikt sätt kan följa samlingarnas tillväxt och bilda oss en uppfattning om
vilka traditioner och traditionstyper som man särskilt intresserat sig för och sökt
efter. Man kunde ha önskat att Einar öl. Sveinsson mera i detalj ingått på detta.
Såsom ett exempel på vad som härvidlag står att finna kan nämnas att det intensiva sökandet efter sagan om Vilfriöur Völufegri — den isländska motsvarigheten
till Snövit — avspeglar sig i dussintalet brev. Man vågar nog också säga att ingen
annan nordisk sagosamling lämpar sig bättre för studiet av berättare och deras
repertoarer än Jön Ärnasons. Ett stickprov avslöjar att en sagoberätterska,
Guörån Eyjölfsdöttir från Ärkvörn i Fljötshli6 är representerad med inte mindre
än tjugoåtta längre undersagor, varav somliga intressant nog är från varandra
mycket avvikande varianter av en och samma sagotyp. Med tanke på sådant
förstår man lätt Einar öl. Sveinssons önskan att någon på allvar grepe sig
an uppgiften att i detalj penetrera Islenzkar pj65sögur og wfintri. Utan
tvivel kommer dock föreliggande uppsats liksom Einar öl. Sveinssons tidigare
arbeten om isländsk folkdiktning att verka väckande och inspirerande. Det hör
inte till det minst goda med denna och andra uppsatser i Biographica att de
öppnar blicken för alla de vida och viktiga forskningsfält, i vilka ingen ännu satt
plogen.
Det är självfallet att man kan hysa skilda uppfattningar om vad som bör medtagas eller utelämnas i en översikt över gångna generationers nordiska folklorister. Man kan fråga sig varför Leonard Fr. Rääf saknas, när Arvid August Afzehus är representerad, och Hilding Celander, som man förgäves söker, kan väl
knappast sägas ha haft mindre betydelse än t. ex. Nils Edvard Hammarstedt.
Det kan också tyckas en smula märkligt att P. Chr. Asbjorrisen och Jorgen Moe
lyser med sin frånvaro. Försåvitt man inte sett sig i stånd att behandla mer än en
färing, borde nog valet snarare ha fallit på Jakob Jakobsen än på V. U. Hann-
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mershaimb. Även ölafur Daviösson, som inte bara var en betydande samlare
utan också torde få bettaktas som den förste islänning som på ett mera vetenskapligt sätt befattade sig med folkloristik, kunde gärna ha inkluderats. På det
stora hela vill man emellertid beteckna urvalet såsom gott och representativt.
De flesta av de oundgängliga klassikerna behandlas och man har också fått rum
för flera mindre kända — men därför inte mindre betydelsefulla — forskare.
I sitt väckande företal framhåller Bengt Holbek att det mål man ställt sig
varit att utforska det förgångna för att fastställa vad som ännu är av värde i
nuet. Detta mål har man uppnått. Det har också visat sig att nästan alla de
forskare som presenteras i boken är »of the past» enbart i den bemärkelsen att de
är avlidna. Deras tankar och skrifter lever och utgör ett nordiskt kulturarv som
vi kan vara stolta över, men som också bör få oss att känna våra förpliktelser
såväl mot samnordisk som internationell folkloristisk forskning.
Bo .Almqvist

R esume
Le professeur Bo Almqvist, de Dublin, rend compte du grand volume « Biographica », dedie au professeur Jouko Hautala en 1970 et contenant 25 biographies des savants proeminents dans la science folklorique de to us les pays
nordiques. Co volume donne en måme temps un bon apergu du developpement de
ces 6tudes pendant le säde dernier. La recherche dans ce domaine commenga en
Finlande avec Elias Lönnroth, en Suåde avec A. A. Afzelius, au Danemark avec
Svend Grundtvig et en Norvåge avec Sophus Bugge, tandis que les iles de Feroe
sont representees par V. U. Hammershainab et l'Islande par Jen Amason. Ces
savants sont decrits par leur propres compatriotes.
Ces descriptions ne donnent pas seulement l'histoire des recherches dans ce
domaine, majs representent en naåme temps d'importantes contributions å la
discussion scientifique actuelle dans les pays nordiques et autres. Les biographies
donnent aussi un apergu sur revolution des åtudes dans les differents genres de
folklore. D'ailleurs il est bon que bien des memoires dans « Biographica » ouvrent
les voies å des recherches de grande importance dans des domaines qui ne sont
pas encore explores.
On peut bien discuter du choix des savants de ce volume et de ceux qui doivent
ötre ou non inscrits dans un sommaire des folkloristes des generations passees.
On peut se demander pourquoi L. Fr. Rääf n'y est pas represente, ou pourquoi
P. Chr. Asbiornsen et Jorgen Moe manquent. Majs dans l'ensemble on est pråt
accepter le choix comme bon et representatif. La plupart des classiques indispensables sont traitks, et måme plusieurs des savants moins renommés — mais
non les moins importants — ont eu une chance.
Le but que l'on a voulu atteindre avait ete de sonder le passé pour determiner
ce qui å present a encore de la valeur. Il se confirme que presque tons les savants
qui sont representes dans le livre sont « of the past » uniquement dans le sens
qu'ils sont decådes. Leurs idees et leurs ouvrages sont encore en vie, et ils constituent un heritage de la culture du Nord dont on peut ötre fjor.

Undersökning av
svenska dialekter och folkminnen
1970-71
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Årsberättelse för budgetåret 1970/71
Av Folke Hedblom

I enlighet med den av Riksdagen våren 1970 beslutade omorganisationen av
landsmåls- och ortnamnsarkiven (prop. nr 46) upphörde Landsmåls- och
folkminnesarkivet i Uppsala från och med den 1 juli 1970 att vara egen
myndighet. Under namnet Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala underställdes arkivet den nya myndigheten »Dialekt- och ortnamnsarkiven samt
Svenskt Visarkiv» (DOVA).
Arkivets egen styrelse ersattes med styrelsen för DOVA. Denna består av
en ordförande och fyra andra ledamöter förordnade av K. Maj:t och har sitt
säte i Riksarkivet. Ordförande är riksarkivarien Å. Knombrow. Till arkivet är
knuten en rådgivande nämnd med uppgift att behandla frågor om arbetets
vetenskapliga inriktning och allmänna uppläggning. Nämnden består av
arkivchefen, som är ordförande, samt professorerna V. JANSSON, L. MOBERG
STÅRL och Bo WICKMAN, Uppsala, tidigare ledamöter av arkivets styrelse. —
Arkivets verksamhet har i övrigt bedrivits i samma former som tidigare.

Ekonomi och personal
Arkivets stat för budgetåret 1970/71 fastställdes av K. Maj:t i regleringsbrev
till Riksarkivet den 29 juni 1970. Till förvaltningskostnader (B. 16) beviljades
914 000 kr och till insamlingsverksamhet m. m. (B. 17) 152 000 kr. — Till
biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens tryckmanuskript har
Kopparbergs läns landsting lämnat ett anslag av 10 000 kr.
A. Arkivchef
Professorn fil. dr FOLKE HEDBLOM har sedan den 1 juli 1967 av K. Maj:t varit
förordnad att vara arkivchef i lönegrad Ag 30. Detta förordnande utsträcktes
att gälla tills vidare genom beslut av styrelsen för DOVA den 20/8 1970.
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B. Ordinarie tjänsteman
Fröken A.-L. BORG, förordnad som förste arkivassistent, se nedan.
C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19
Förste arkivarier i lönegrad Ae 28: fil. lie. RICHARD BROBERG, arkivchefens ställföreträdare, föreståndare för folkminnesavdelningen och expeditionen;
docenten fil. dr STIG BJÖRKLUND; fil. dr GUNNAR PELLIJEFF (tjänstledig med
C-avdrag 1/1-30/6). — En tjänst (förest. för fonogramavd.) är enl. K. Maj:ts
beslut vakant så länge F. Hedblom är förordnad som arkivchef.
Arkivarier i lönegrad Ae 24: fil. lic. ASA NYMAN (tjänstledig med B-avdrag
7/12-18/12 och med C-avdrag 5/10-3/11. Sjukledig 21/12-24/1, heltid, och
25/1-18/2, halvtid); fil. lic. GUSTEN WIDMARK (tjänstledig med B-avdrag
14/9-29/11. Sjukledig 30/11-31/12. T.f. Ae 28 1/2-30/6).
D. Övrig icke-ordinarie personal
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. kand. RUNE VÄSTERLUND, biträdande föreståndare för expeditionen.
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. lic. WOLTER MIN (tjänstledig med C-avdrag
16/11-27/11).
Arkivarie och teknisk assistent i lönegrad Ae 22: ingenjör TORSTEN OunAus.
T.f. amanuens i lönegrad Ag 18: fil. mag. MARGARETA JOHANSSON (1/2-30/6,
halvtid).
Förste arkivassistent i lönegrad Ae 13: fröken ANNA-LISA BORG.
Kontorsskrivare i lönegrad Ae 13: fröken HELEN EBRELL.
Kansliskrivare i lönegrad Ae 11: fru INGALILL DRUVASKALNS.
Kontorist i lönegrad Ae 9: fröken EVA BERGSTRÖM.
Expeditionsvakt i lönegrad Ae 9: fru CHRISTINA DAHLBERG (Ag 9 tiden 1/230/4, därefter Ae 9).
Extra medarbetare. Såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönad arvkivarbetare
har herr JEAN KRoo-rulbr tjänstgjort. Pensionerade förste arkivarierna docent
MANNE EnurssoN, fil. dr HERBERT GUSTAVSON, fil. dr NILS TIBERG och fru
DAGMAR HOLMKVIST har i växlande omfattning fortsatt sitt medarbetarskap i
arkivet. 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 1 179 blad fol. och A4, 11 blad 4:o, 17 blad
8:0, 60 225 blad 16:o (därav excerpter 27 799 blad 16:0).
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folluninnesuppteckningar 1 417 blad fol. och A4, 3 917 blad 4:o, 8 blad 8:o, 268 blad 16:o och 31
band och häften.
utskrifter av text från ljudband och grammofonskivor 1 855 blad
A4, 11 blad 4:o och 7 volymer.
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grammatiska anteckningar 789 blad fol. och A4 samt 26 blad 16:o.
primäranteckningar 5 häften.
melodier 28 vol. och 14 blad 4:o.
teckningar och skisser 192 st. och 7 kartor.
fotografier 250 st.
Fonogramarkivet har under året tillförts 228 st. nyinspelade originalband
om tim. speltid och 14 st. band om 1 tim. speltid. Därtill kommer 18 band
från Argentina med speltid växlande mellan 2 tim. och tim. För utskrivare
samt utomstående institutioner och personer har 137 kopieband framställts.
Därtill kommer arbetskopior som framställts för bruk inom institutionen.
Referensbiblioteket har under året ökat med 796 nummer jämte
oaccederade leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har
såsom tidigare i stor utsträckning skett genom gåvor från institutioner och
enskilda samt genom byten med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets
skriftserier. 108 band har nybundits eller reparerats jämte 33 band tillhörande
handskriftssamlingarna.
Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har varit
4 895 (därav i Fonogramavdelningen 643).
Lån av handskrifter utanför institutionen har beviljats i 31 fall varvid
100 nr utlånats. Inom institutionen har ca 1 800 lån av handskrifter beviljats.

III. Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt

Expedition och kansli har föreståtts av BROBERG med VÄSTERLUND som
närmaste medarbetare. Det administrativa arbetet har främst åvilat fröken
BORG: bokföring, kassa, rekvisitioner, redovisningar, löne-, skatte-, sjukvårdsoch övriga personalärenden. Vid handläggningen av förvaltningsärenden har
länsassessor I. BOSENFELD varit sakkunnig medhjälpare. — För den centrala
accessions- och katalogföringen har fröken EBRELL svarat. I vissa frågor,
särskilt rörande de äldre samlingarna, har hon samarbetat med fru HOLMKVIST.
Under året har 358 enheter införts i accessionskatalogen. Fru DRUVASKALNS
har varit arkivchefens sekreterare och har svarat för utlåning av handskrifter
samt för lager och distribution av arkivets publikationer. I sekreterararbetet
har även fröken BERGSTRÖM deltagit. Hon har vidare utfört skilda göromål
inom expedition, samlingar och bibliotek samt renskrivit ordboksmanuskript
(se nedan under Gotland). Fru DAIrs,BETto har utfört ordningsarbeten i arkivsamlingarna, svarat för framtagning och återställande av lånade arkivalier
m. fl. göromål som expeditionsvakt. Förutvarande kontorsbiträdet fru CARIN
HEDBLOM har tidvis utfört vissa administrativa m. fl. uppgifter.
Under året har 1 815 brev och 970 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 fil. stud. N. ÖSTLUND, fil. kand. MARIANNE ANDERSSON och fru DAHLBERG. Främst genom Östlunds insatser (huvudsakligen under vårterminen)
har stora delar av de restantier som uppkommit genom förvärv av större
boksamlingar kunnat avklaras.
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Om sakregistret och de landskapsvis bedrivna ordregisterarbetena
se nedan under Folkminnesavdelningen och landskapsundersökningarna. Excerperingen för de särskilda registren över växtnamn och fågelnamn har fortsatts
av fil. kand. U. LÖFVENHAMN, delvis i samverkan med prof. S. FRIES såsom
vetenskaplig rådgivare. Dessa register har därigenom tillförts 2 609 blad 16:o.
De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har fortsatt
i huvudsak enligt tidigare riktlinjer.
Dalarna. Dalmålsundersökningen har letts av BJÖRKLUND och dess huvuduppgift har varit Dalmålsordbokens fortsatta utgivning. Häfte 10, partiet
gadd—granlave, utkom av trycket i dec. Det utgör första häftet av ordbokens
band II. Häfte 11 förelåg vid årets slut till större delen i korrektur och tryckmanuskriptet till häfte 12 var i det närmaste färdigt. I utarbetandet av ordartiklar har även doc. E. 0. BERGFORS deltagit. Han har också granskat spaltkorrekturet. — Björklund har i övrigt svarat för korrespondens med ortsmeddelare, rådgivning till forskare och ledning av den fortsatta excerperingen
för komplettering av registren in 8:o och 16:o samt tryckmanuskriptet. Särskilt
omfattande var excerperingen av Anders Nygårds svårlästa men mycket värdefulla anteckningar från Leksand (6 481 blad 16:0). I detta arbete har fil. mag.
GERD Damm) och fru GuN BJÖRKLUND deltagit. Den senare har även utfört
korrekturgranskning och renskrivning av manuskript m. m. Av särskilt värde
för ordboksarbetet har fil. lic. NISS HJ. MATSSONS i Malung komplettering av
artiklarna ur egna samlingar från Västerdalarna varit. — Liksom tidigare har
universitetslektor TINA PIERCE -SAMUELSON, Stockholm, översatt ordartiklarnas
huvudbetydelser till engelska. — Ordbokens register in 16:o har ökat med 7 590
blad. Härtill kommer det material som införts på samlingskorten i 8:0-registret.
— Fil. stud. Rtrr BOSTRÖM och fil. mag. INGER DÖFIL samt fil. mag. ELISABET
HENRIKSSON har som 3-betygsuppsatser utskrivit och kommenterat fonogram
från resp. Als och Malungs sur.
Mag. E. SPÄRR har under året slutfört sin utskrivning av de bandinspelningar
från Amerika som utförts på initiativ och bekostnad av byggmästaren fil. dr
ANDERS Mös. Denne har överlämnat utskrifterna, 1 160 s. A4 i maskinskrift,
som gåva till arkivet. Ett urval ur dialekttexterna har publicerats av Björklund,
se nedan. — Frågelistsvar från Dala-Bergslagen har excerperats av fil. kand.
CARIN BORG under JOHANSSONS överinseende.
Dalsland. Redaktör T. HEIMER har fortsatt utredigeringen av sina omfattande uppteckningar i nordvästra Dalsland gjorda alltifrån 1920-talet till slutet
av 1960-talet.
Gotland. GUSTAVSON, som under förra året fullbordade utarbetandet av
tryckmanuskriptet till M. Klintbergs ordbok över Laumålet, har under året
ägnat manuskriptet en grundlig genomgång bl. a. med hänsyn till konsekvens
och utrymmesbesparande uppställning av ordartiklarna. Sedan tryckningsanslag beviljats av Humanistiska forskningsrådet har tryckningen satts igång,
och ett parti av bokstaven A förelåg vid årets slut i korrektur. Ordboken
beräknas bli av ungefär samma omfång som Dalmålsordboken. I det förberedande arbetet för tryckningen har även ERIKSSON och HEDBLOM deltagit.
Tryckmanuskriptets renskrivning utföres av fröken BERGSTRÖM, som vid årets
slut hunnit till ordet sork (s. 2 965). — Gustavson har vidare för tryckning
färdigställt ett manuskript om gotländska fångstredskap av M. Klintberg. —
Vissa frågelistsvar har excerperats av fil. mag. GUNVOR WEINMANN under
överinseende av JOHANSSON.
Gästrikland. Mångårige ortsmeddelaren WILLIAM ERIKSSON i Torsåker avled
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i sept. 1970. Hans efterlämnade samlingar rörande språk och folkkultur i
Torsåker har tillvaratagits och arkiverats av VÄSTERLUND i samråd med
HEDBLOM. Den senare har vidare granskat fil. mag. Carl Zetterlunds av arkivet
inlösta samling av ord (ca 3 700) från Ovansjö sn. (Se äv. nedan under Resor.)
Musikdirektör G. THYRESTAM i Gävle har som frivillig medarbetare fortsatt att
komplettera sin samling av äldre ord från Hedesunda sn.
Hälsingland. Fröken BRITA HERMANSSON har under året fullbordat ett
större manuskript rörande strandslåttern vid Ljusnan. Hennes arbete har letts
och granskats av HEDBLOM och VÄSTERLUND. DIN har instruerat en studiecirkel i Bergsjö sn och granskat medlemmarnas insända folkminnesuppteckningar.
Härjedalen. Fil. kand. A. Lööv har börjat utskriva fonogram från de
inspelningar i Tännäs sn i vilka han själv deltagit. Fil. stud. INGER SJÖBOM
har som 3-betygsuppsats vid Umeå universitet utskrivit och kommenterat
fonogram från Tännäs sn.
Jämtland. PELLIJEFF har fortsatt sin genomgång och förteckning av prof.
H. Geijers efterlämnade samlingar. Han har vidare genomgått fil. dr Torsten
Buchts efterlämnade primäranteckningsböcker och förtecknat icke renskrivna
partier. Fil. stud. INGRID BRÄNDEMO har utredigerat egna orduppteckningar
och texter från Föllinge sn.
Lappland. Fil. stud. AN-x-Canis= MATTISSON har för ordregistret excerperat frågelistsvar från Vilhelmina m. fl. sur. Inkomna uppteckningar har
granskats av VÄSTERLUND. Fil. kand. LENA DAHLQUIST har som 3-betygsuppsats utskrivit och kommenterat fonogram från Örträsks sn.
Norrbotten. För ordregistret har excerperingar utförts av JOHANSSON med
fil. stud. ANN-OHRISTIN MATTISSON som medhjälpare och under höstterminen i
samråd med PELLIJEFF. Fil. mag. MARGARETA ANDAR har under WIDMARKS
överinseende excerperat ett antal frågelistsvar. Ordregistret har under året
ökat med 6 500 blad 16:o. Under en resa till Nederkalix sn har Pellijeff tillvaratagit vissa efterlämnade samlingar av lektor Hulda Rutberg, som uppordnats
och delvis kopierats för arkivet. I granskningen av uppteckningar har även
VÄSTERLUND deltagit. Fru ANNA RÖNNQVIST har utskrivit fonogram från
Nederkalix sn, fil. mag. ANITA OLOFSSON från Överkalix sn (242 blad A4) och
fil. stud. ELISABET THELIN från Nederluleå sn.
Närke. Det av fru ULLA BROBERG utskrivna ordmaterialet i G. DJURKLOUS
samlingar i Örebro läns museums arkiv, 4 176 blad 16:o, har under året slutgiltigt färdigställts och accederats.
Småland. BROBERG har utredigerat sina uppteckningar av stadstraditioner
från Västervik från 1940-talet. WIDMARK har granskat orduppteckningar från
meddelare i Misterhults sn.
Södermanland. Från ljudband inspelade i Eskilstuna har Forskningskommitt6n i Uppsala för modern svenska under året utskrivit 525 s. A4
som tillförts arkivet.
Uppland ERIKSSON har fortsatt sitt arbete med utredigering och iordningställande av äldre samlingar från landskapet av prof. Bengt Hesselman och
andra upptecknare, däribland sina egna och sin broders ordsamlingar från
Östervåla sn. MIN har svarat för det aktuella insamlingsarbetet genom ortsmeddelare, bland vilka särskilt f. folkskolläraren J. Westin, Möja, och herr
E. Tapper, Åkerby, åstadkommit större samlingar. Fil. stud. K.-J. EKLUND
har i samarbete med Ehn utskrivit fonogram från Västlands sn.
Värmland. Kand. J. JACOBSSON har fortsatt granskningen av de värmländska
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ordsamlingarna och registrerat uppslagsord i dessa. Fil. mag. INGRID PERSSON
har tidvis arbetat vid det värmländska ordregistret. Såsom 3-betygsuppsats har
hon utskrivit fonogram från Grums sn. Fil. mag. A. BRORSON har för
3-betygsuppsats utskrivit fonogram från Brunskogs sn. F. gruvarbetaren
S. LARSSON har utredigerat uppteckningar av dialekt och folkminnen i Gustav
Adolfs sn. Under senare delen av året har BROBERG inlett samarbete med universitetsfilialen i Karlstad och Värmlands folkmålsförening rörande undersökningar av värmländska dialekter.
Västerbotten. Fil. mag. EVA GRASS och fil. mag. MARGARETA JÄRVDAHL
har under ledning av WIDMARK excerperat frågelistsvar varvid ordregistret
tillförts ca 4 050 blad 16:o.
Med den i Umeå verksamma stiftelsen Folkmåls- och f olkmin.nesinstitutet för övre Norrland (FFÖN) har samarbetet fortsatts. Institutets
föreståndare har varit prof. S. FRIES med arkivarie GUNNEL WESTERSTRÖM
som närmaste medarbetare. Under hennes tjänstledighet 1/9-17/3 har fil. mag.
EVA-KARIN MoRAN vikarierat på halvtid. Fältarbeten har gjorts inom Norrbottens och Västerbottens län.
Västergötland. Folkskolläraren SIXTEN BENGTSSON, Skövde, har fortsatt
sin omfattande utskrivning av fonogram inspelade under hans medverkan.
Under året har ytterligare 306 sidor A4 utskrivits och kommenterats och
delvis kontrollerats vid resor i landskapet. Hans arbete, som utförts under
tjänstledighet, har understötts av bl. a. landstingen i Skaraborgs och Älvsborgs
län. Liksom tidigare har HEDBLOM kontrollerat samtliga utskrifter. En del
av de västgötska 16:o-samlingarna har genomgåtts av PELLIJEFF, som upprättat
en förteckning över ofullständigheter m. m. för senare åtgärder.
Västmanland. f. Folkskolläraren R. SVEDSKOG, Fellingsbro, har i samband
med komplettering av sin ordsamling fortsatt att utskriva fonogram från 7 snr
i landskapet (389 s. A4). Hans arbete har granskats av WIDMARK och HEDBLOM.
Ångermanland. Fil. stud. MARGARETA SEDIN och fil. mag. EVA SEHLIN har
som 3-betygsuppsatser utskrivit och kommenterat fonogram från resp. Mo och
Anundsjö snr. Fil. stud. LENA JONSSON har för ordregistret excerperat en
ordlista från Gideå sn.
Östergötland. Fil. stud. CATHARINA JOHANSSON har som 3-betygsuppsats
utskrivit fonogram från Asby sn.
Estland och Gammalsvenskby. Undersökningsledaren TIBERG har
kompletterat ordboksmanuskriptet och övriga samlingar genom utfrågning av
sagesmän från skilda orter (se nedan under Resor), granskat excerpter och
bearbetat delar av ortsmeddelares 4:o-uppteckningar. Han har vidare bl. a.
börjat intala på band en vägledning för framtida arbete i de estlandssvenska
samlingarna och han har fullbordat ett tryckmanuskript »Estlandssvertska
husdjursnamn. En samling smärre sagor från Gammalsvenskby har översatts
och kommenterats. Hans medarbetare har varit fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM
och fru INGRID TIBERG som främst svarat för excerperingen till ordbok och
övriga samlingar.
Svenska Finland. Fru CHARLOTTE ENROTH har som 3-betygsuppsats utskrivit en text ur de inspelningar som arkivet 1968 gjorde i Jomala sn på Åland.
S vensk -Amerika. HEDBLOM har för publicering ytterligare utskrivit och
bearbetat texter inspelade i Bishop Hill, Ill.
Sydamerika. De i Argentina och Brasilien under året gjorda inspelningarna
(se nedan under Resor) har kontrollyssrtats och katalogiserats av HEDBLOM.
Folkminnesavdelningen har föreståtts av BROBERG med NYMAN och
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(delvis) EHN som närmaste medhjälpare. Brobergs deltagande i avdelningens
löpande göromål har tidvis starkt begränsats av hans övriga uppdrag inom
institutionen (se nedan under 2). Han har jämte allmän tillsyn av verksamheten
främst ägnat sig åt handledning av ett 10-tal upptecknare och granskning av
inkommet material. Därvid har den av honom utarbetade frågelistan om förändringar i det nutida samhället särskilt uppmärksammats. Broberg har
fortsatt sin genomgång av vissa äldre samlingar för definitiv registrering och
accedering. Han har också varit ledare för den under fjolåret påbörjade
inventeringen av arkivets bestånd av folkdiktning och folkmusik för den av
Nordisk Institut for Folkedigtning i Köpenhamn planerade handboken, ett
arbete som nu närmar sig sin avslutning. I detta arbete har han biträtts av fil.
stud. CHRISTINA MATTSSON och fil. stud. KARIN HOLMBÄCK. Nyman har
instruerat upptecknare och granskat deras arbeten. Ett större registreringsarbete som hon under året slutfört gäller fil. lic. Nils Ståhlbergs efterlämnade
musikuppteckningar. Nyman har vidare besvarat frågor från utländska
forskare, särskilt beträffande sagomotiv och sägner. Vid realkatalogen har hon
övervakat arbetet och sakregistrerat en större sägensamling. Ehn, som bestritt
Nymans göromål under hennes tjänstledigheter, har vid avdelningen särskilt
ägnat sig åt insamlingen av folkminnesmaterial i Uppland och Hälsingland.
Han har vidare bl. a. författat och utsänt ett upprop om insamling av barnlekar.
— En uppgift som under året varit tidskrävande för avdelningens tjänstemän
har varit handledningen av uppsatsskrivande studerande i ämnet folklivsforskning. Ett 30-tal studerande har fått hjälp med utnyttjande av kataloger,
uppsökande av primärmaterial och orientering i litteratur.
Vid realkatalogen har fil. kand. ANNA-KARIN NYSTRÖM varit excerpist
tiden 14/8-15/1. Fil. stud. CHRISTINA MATTSON fortsatte tiden 1/9-17/11 den
under fjolåret påbörjade specialkatalogiseringen av gåtor. Realkatalogen
omfattade vid årets slut ca 243 000 registerkort.
Ortsmeddelarnas antal har varit 17. Ett vida större antal personer har
lämnat in enstaka materialsamlingar, svar på frågelistor eller specialfrågor.
Det till arkivet under året inlämnade folkminnesmaterialet uppgår till 4 803 blad, till övervägande delen in 4:o, ett 30-tal band och häften, 189
foton, 107 teckningar och skisser och 913 melodier. Däri ingår T. Heimers
samlingar från Dalsland (se ovan) och de specialarbeten från lärarhögskolan i
Jönköping och läroverket i Linköping som överlämnats till arkivet som svar
på folkloristiska frågelistor.
Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM som planlagt och
lett verksamheten. OnnAus har svarat för huvuddelen av arbetet. Tidvis har
också VÄsTxaLuND och EHN tjänstgjort vid avdelningen. Samtliga resor med
inspelningsbilen har gjorts av OrdeSus med olika medhjälpare inom och utom
arkivets personal. Resorna under året har gällt Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Småland, Uppland, Västergötland,
Västmanland, Ångermanland och Östergötland. (Se under Resor.) Härtill
kommer de inspelningar som gjorts i avdelningens studio.
Under vintermånaderna har de gjorda inspelningarna (228 band) arkiverats
och katalogiserats. Framställningen av arbetskopior från skivor och band för
forskare, studerande och utskrivare av text samt nödig handledning har tidvis
varit en omfattande arbetsuppgift (137 band). Särskilt må nämnas de kopior
av äldre och yngre inspelningar som ställts till förfogande för Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska (FUMS). Alla kommitténs inspelningar (i Eskilstuna och Uppsala) har alltifrån början (1966) gjorts av Ordeus
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med arkivets inspelningsbil och originalbanden har arkiverats i avdelningen.
— Utskrifter av fonogram har under året gjorts av följande personer: ANITA
OLOFSSON, ANNA RÖNNQVIST och ELISABET TIKELIN (Norrb.), LENA DAHLQVIST
(Lpl.), MARGARETA SEDIN och EVA SEHLIN (Ång.), ANDERS Lööv och INGER
SJÖBOM (Härj.), RUT BOSTRÖM, INGER DÖHL och ELISABET HENRIKSSON (Dal.),
WOLTER EHN och KARL JOHAN EKLUND (Upl.), RAGNAR SVEDSKOG (VäStM.),
ALF BRORSON och INGRID PERSSON (VFML), CHARLOTTE ENROTH (Åland),
SIXTEN BENGTSSON (VäSterg.), CATEIARINA JOHANSSON (Ö4) samt HEDBLOM
(Sv.-Amerika). Se vidare ovan under landskapen.
Seminarier över svenska dialekter har hållits i avdelningen av prof. V.
JANSSON med biträde av HEDBLOM. 21 studiegrupper från ämnena Nordiska
språk och Folklivsforskning har besökt avdelningen som demonstrerats av
Hedblom, OrdiSus, Ehn och Västerlund. Antal antecknade besök 643.
Lapska avdelningen. HASSELBRINK har under året fullbordat sitt arbete
med att sammanställa material till en ordbok över de sydlapska dialekterna
och börjat utarbeta en grammatisk inledning. 5 000 excerptlappar i original ur
prof. Bergslands uppteckningar av Röros-lapskan har xeroxkopierats och
excerptsamlingen har ökats med ca 30 000 nya registerkort. — Under året har
utgivningen av ytterligare en volym lapska jojkningar i arkivets skriftserie
(»Lapska sånger fonografiskt upptagna») förberetts av fil. stud. ANnc6 BOD OR
i samverkan med prof. I. BENGTSSON och HEDBLOM. Flertalet melodier var vid
årets slut utskrivna i noter och med instrumentell analys. — Stud. L. Syo=
har biträtt vid uppordning och arkivering av I. Ruongs manuskript och ljudband
från Jåhkåkaska-undersökningen (Sv. Lm. 1964). Professor I. RUONG har
själv deltagit i detta arbete i juni månad.
Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt
Folkliv har utgivits årgång 93 omfattande årshäftet för 1970 (h. 294 fr. början,
Upps. 1970, 151 s.). Av arkivets skriftserie D, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, har utgivits häfte 10, Gadd-Granlave (Upps., 1970, s. 631-710).
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
HEDBLOM har i samråd med arkivets medarbetare planlagt och lett institutionens arbete. Han har haft daglig mottagning och handlagt ärenden rörande
personal och medarbetare i bygderna, utarbetat petitum, ansökningar, redogörelser och skrivelser av skilda slag samt fört en omfattande in- och utrikes
korrespondens. Om hans verksamhet vid Fonogramavdelningen och landskapsundersökningarna se ovan. Han har varit redaktör för Svenska Landsmål samt
ledamot av Forskningskommitten för modern svenska.
Vid sidan av tjänsten har Hedblom givit en kurs i dialektkännedom inom
ämnet Folklivsforskning (8 tim.) — Av trycket har han utgivit »Om inspelning
och arkivering av ljudband» (I: Folkbildning och forskning. Operation Folkbildningsminnen. Handledning 3, red. av S. Leander, Karlskrona 1970) och
recensioner i Sv. Lm.
BROBERG har varit föreståndare för Folkminnesavdelningen och expeditionen
samt har tjänstgjort som kassaförvaltare och arkivchefens ställföreträdare.
Han har deltagit i handläggningen av personal- och förvaltningsärenden,
utarbetandet av petitum, remissvar m. m. Han har haft ansvaret för samlingarnas vård, övervakat utlåningsverksamheten m. m. Om hans verksamhet vid
Folkminnesavdelningen se ovan — Av trycket har han under året utgivit
»Invandringar från Finland till Sverige före 1700-talet i verklighet och tradi9 — 724128 Sv. Landsmål 1972
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tion» (I: Migrationen mellan Sverige och Finland. Nord. utredningsserie 14/70,
Sthlm 1970, s. 91-112 jämte 7 kartor och 9 ill.).
BJÖRKLUND har varit ledare för DalmåLsundersökningen och redaktör för
Dalnaålsordboken, se ovan. Vid sidan om tjänsten har han medverkat som
organisatör vid de av Kungl. Gustav Adolfs Akademien anordnade kulturdagarna vid Bonäs bygdegård i Mora 22-24 juni under temat »Dalarna,
landskapet och miljön». Han har redigerat en publikation över de därvid hållna
föredragen som utgivits i akademiens serie Hembygdsskildringar VI, h. 4,
Upps. 1971. Ett urval av de av E. Sparr utskrivna fonogrammen från Amerika
(se ovan, Dalarna) har av Björklund redigerats och publicerats, »Dalfo1k i
Nordamerika» i Gust. Ad. Akad:s serie Folklivsskildringar och bygdestudier 8,
Upps. 1971.
PELLIJEFF åtnjöt tjänstledighet med C-avdrag 1/1-30/6. Om hans arbetsuppgifter se ovan under Jämtland, Norrbotten, Västergötland och Ångermanland. Han har utarbetat en PM rörande förkortningar att brukas inom arkivet
samt tjänstgjort som granskare och instruktör beträffande samlingar, upptecknare och utskrivare från skilda landskap. — Utom tjänsten har han vid
Uppsala universitet hållit två kurser i läsning av äldre handskrifter. Av trycket
har han i Sv. Lm. 1970 utgivit en ree. av »Suomen murteiden sanakirja.
Koevihko» (Ordbok över de finska dialekterna. Provhäfte.) samt »Axplock.
Ur finlandssvensk tidningspress.» (I: Festskrift till 0. Ahlbäck 18/3 1971.
H-fors 1971.)
NYMAN har åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag 7/12-18/12 och med
C-avdrag 5/10-3/11 samt varit sjukledig 21/12-24/1 (heltid) och 25/1-18/2
(halvtid). Om hennes arbete vid Folkminnesavdelningen se ovan. Dessutom
har hon bl. a. för Scottish Ethnological Atlas Commission, Edinburgh, utarbetat
en redogörelse för arbetet med den folkloristiska delen av Atlas över svensk
folkkultur. — Vid sidan om tjänsten har Nyman inom ämnet Folklivsforskning
vid Uppsala universitet föreläst över »Lagstiftningens och de religiösa rörelsernas
inverkan på folklivet» och över »Färöarnas folkkultur i jämförande belysning»
(24 tim.). Hon har varit medarbetare i »Encyelopädie des Märchens» (Göttingen)
och i verket »Europäische Volksmärchen» (utg. av Deutsehe Akademie der
Wissenschaften zu Berlin). — Av trycket har hon utgivit »Etniska särdrag i
den färöiska folksagotraditionen» (I: Fr6öskaparrit 1970).
WIDMARK har varit tjänstledig med B-avdrag för avhandlingsarbete 14/929/11. För sjukdom var han tjänstledig 30/11-31/12. Om hans arbete med
granskning, instruktion och ordregister se ovan under landskapsundersökningarna. Han har vidare utarbetat en frågelista (M221) om sågverk och brädgård
och utarbetat ett förslag till PM angående gemensamma uppslagsord inom
arkivet.
Om VäsTERLuNns arbete vid skilda landskapsundersökningar, vid expeditionen, fonogramavdelningen och andra sidor av arkivets verksamhet se ovan.
Han har varit institutionens bibliotekarie med ansvar för bokinköp, byten,
katalogisering och bindning och varit arbetsledare för arkivarbetare. För årsberättelsen har han utarbetat kap. Resor. — För Sv. Lm. 1970 har han redigerat
avd. »Insänd litteratur 1.11.1969-31.8.1970».
Erni har varit tjänstledig med C-avdrag 16/11-27/11 för uppteekningsarbete
i Uppland, bekostat av utomstående uppdragsgivare. Han har delat sin arbetstid
främst mellan folkminnesavdelningen, fonogramavdelningen, den språkliga
Upplandsundersökningen och expeditionen, se ovan. En omfattande uppgift
har varit handledningen av uppsatsskrivande studenter i Folklivsforskning.
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Han har också biträtt andra forskare samt demonstrerat arkivet och dess arbetssätt för dem och för grupper av studerande, även från Stockholms universitet,
bland dem den yrkesinriktade »Dyrk»-kursen under vårterminen. — Vid sidan
om tjänsten har Ehn vid universitetet under höst- och vårterminerna givit
kurser i ämnet folklivsforskning (122 tim.). — Under året har han publicerat
»Nejonögonfiske i Älvkarleby» (I: Sv. Lm. 1970).
Om ORDUS' verksamhet se ovan under Fonogramavdelningen.
JOHANSSON har under tiden februari-april övervakat ordregisterexeerperingen i skilda landskap och själv excerperat i samlingarna från Norrbotten.
Hon har vidare ordnat och kompletterat Ella Odstedts efterlämnade ordsamling
från Arnäs sn, Ang. (ca 12 000 blad 16:0), kontrollavlyssnat inspelningar från
Överkalix sn samt biträtt besökande forskare.
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 för
Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund. Han har vidare biträtt vid
genomgång och värdering av vissa större bok- och handskriftssamlingar som
förvärvats av arkivet m. m. För Sv. Lm. 1970 har han bl. a. utarbetat en
kommentar till A. Nygårds bröllopsdikt på Leksandsmål. — Av trycket har
han under året utgivit biografier över C. J. Hedegård och Paul Heurgren (I:
Sv. Biogr. Lex. XVIII) samt recensioner i Sv. Lm. 1970.
Om GUSTAVSONS redigerings- och publiceringsarbete se ovan under Gotland.
Om TIBERGS och HASSELBRINKS verksamhet se ovan under Estland och
Gammalsvenskby samt Lapska undersökningen.

IV. Resor och uppteckningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen)
Dalarna. BJÖRKLUND reste den 7/7-25/7 för uppteckning och inspelning av
dialekt i Övre Dalarna i socknarna Järna, Lima, Malung, Mora, Nås, Orsa,
Sollerön, Transtrand, Våmhus och Älvdalen. Inspelningarna gjordes tiden
13/7-15/7 med arkivets inspelningsbil och med ORDAUS som medhjälpare.
Den 16/7-17/7 fortsatte OrdoSus upptagningarna av dialekt och folkminnen i
Leksands sn med biträde av fru MARTHA QVICK. Den 22/8 gjorde Ordeus en
dialektupptagning i Orsa sn, och den 23/8-24/8 spelade han åter in dialekt i
Leksands sn med hjälp av fru Märtha Qvick och fil. stud. J. QvIcx. I samband
med en resa till Gästrikland gjorde OrdiSus och fil. kand. U. LÖFVENHAMN
inspelningar av dialekt på Korså bruk i Sundborn.s sn den 4/6. I samband med
sitt deltagande i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens och stiftelsen Bonäs
Bygdegårds kulturdagar i Mora den 28/6-30/6 (se ovan III: 2) organiserade
Björklund fortsatta fältarbeten och knöt kontakter med sagesmän. Civilingenjör
A. LuNna, Strängnäs, har den 28/7, 31/7 och 3/8-5/8 gjort inspelningar i
Transtrands sn för arkivets räkning. Fil. lic. G. NYSTRÖM har upptecknat
dialekt i Älvdalens sn. Fil. kand. TÄPP S. 0. PETTERSSON har gjort uppteckningar
om fäboddrift i Malung för en tvåbetygsuppsats i folklivsforskning. Skogsförman
0. BLIXT har fortsatt utredigeringen av sin stora ordsamling från Grangärde
sn. Fil. stud. MARGARETA EDENHOLM har upptecknat folkminnen från Boda sn.
Dalsland. Redaktör T. FIEIMER (se ovan III: 1) har besvarat frågelistor
från Håbol m. fl. snr.
Gotland. GOBTAVSON har upptecknat dialekt i Fide och Lau m. fl. snr,
*9 — 724128 Sv. Landsmål 1972
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och herr J. HJORTER har fortsatt sina uppteckningar av folkliga traditioner och
besvarat frågelistor från Fide sn. Fil. stud. KARIN HOLMBÄCK har i samband
med examensarbete upptecknat sägner på södra Gotland.
Gästrikland. Den 2/11 gjorde HEDBLOM och ORDKUS en bandupptagning
av dialekt och traditioner i Hille sn. DIN och Ordäns har spelat in dialekt i
Hedesunda sn den 9/9 och 17/5 med musikdirektör G. THYRESTAM som ciceron.
Ord6us och fil. kand. U. LÖFVENHAMN gjorde den 3/6 inspelningar i Hofors.
Hedblom reste den 9/6 till Ovansjö sn för kontroll och komplettering av C.
Zetterlunds ordbok över Ovansjömålet. Fotograf W. ERIKSSON fortsatte intill
sin död i sept. sina omfattande uppteckningar av dialekt och folkminnen från
Torsåkers sn (se ovan III: 1).
Hälsingland. För dialektundersökningar reste HEDBLOM 19/10-23/10 i
Hanebo och Alfta socknar och för instruktion av ortsmeddelare besökte han
13/11-14/11 Järvsö socken. I samband med inspelningsarbeten i Härjedalen
gjorde ORDKUS bandupptagningar i Ytterhogdals socken 21/8-22/8. Leg.
sjuksköterskan BRITA HERMANSSON har upptecknat dialekt och folkminnen
från Järvsö sn. Fru SIGNE WIDHOLM har som ledare av en studiecirkel i Bergsjö
sn fortsatt sina mångåriga traditionsuppteckningar.
H är j e dalen. Tillsammans med fil. kand. A. Lööv gjorde ORDKUS under tiden
16/8-20/8 inspelningar i Tännäs socken.
Jämtland. Under tiden 4/8-9/8 gjorde ORDKUS och fil. lic. V. REINHAMMAR
inspelningar av dialekter och folkliga traditioner i Alanäs, Föllinge, Hallens,
Hammerdals och Ströms snr. Reinham.mar har dessutom gjort uppteckningar
och inspelningar vid flera besök i Ströms och Hammerdals snr. Fil. kand.
CHRISTINA MATTSSON har under sommaren upptecknat folkminnen i Frösöns,
Kalls, Kyrkås och Undersåkers snr samt i Östersund, och fil. stud. INGRID
BRÄNDEMO har upptecknat dialekt i Föllinge sn. Herr E. J. LINDBERG har
fortsatt sina folkminnesuppteckningar från Ragunda sn.
Lappland. Herr A. NussoN har vidarefört sina omfattande uppteckningar
av dialekt och folkminnen från Fredrika sn.
Medelpad. Den 13/8-15/8 gjorde ORDKUS under medverkan av lantbrukare
M. LINDH bandupptagningar av dialekt och traditioner i Lidens sn, och den
3/5-6/5 inspelade han tillsammans med komminister S. TJERNBERG dialekt och
sågverksterminologi på Alnön.
Norrbotten. Den 24/8-26/8 gjorde PELLIJEFF en resa till Sangis i Nederkalix sn för genomgång och tillvaratagande av lektor Hulda Rutbergs efterlämnade samlingar. Folkskollärare E. LUNDBERG har bedrivit fortsatta dialektoch folluninnesuppteckningar i Norrfjärdens sn, och fil. stud. KARIN jirsli har
samlat material till en uppsats i folklivsforskning om djurfångst i Tornedalen.
Skåne. Den 20/4-22/4 besökte HEDBLOM Lund för överläggningar i samarbetsfrågor med Dialekt- och ortnamnsarkivet, Folklivsarkivet och Svenska
Akademiens ordboksredaktion.
Småland. I samband med en resa till Östergötland inspelade ORDAUS tillsammans med lektor J. STERNER och ingenjör G. JOHANSSON den 24/7-28/7
dialekter och folkminnen i Korsberga, Linderås och Myresjö snr. I samband
med resa i Västergötland besökte Ordeus Gränna den 3/9 och gjorde en upptagning i byn Knukebo. Dagarna 11/10-12/10 gjorde civilingenjör A. LUNDH
bandupptagningar i Jönköping och i Bankeryds sn. I Misterhults sn har herr
G. SKOGSMARK fortsatt sina språkliga och folldoristiska uppteckningar.
Söderman! and. Fil. stud. MARGARETA EDENHOLM har upptecknat folkminnen i ett flertal socknar.
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Uppland. Den 29/10 gjorde EHN och ORDEUS bandupptagningar av dialekt
och traditioner i Markims sn, och den 17/2 reste de till Dalby sn för inspelningar
av folkminnen. Dagarna 2/3, 8/3, 17/3 och 1/4 fortsatte de sina upptagningar i
Markims, Orkesta och Vallentuna snr. Den 27/4 inspelade de dialekt i Films,
Dannemora och Tierps snr och den 10/6 i Singö sn. Under tjänstledighet 16/1127/11 har Ehn på enskilt uppdrag gjort folklivsuppteckningar i Tierps sn.
HEDBLOM och Ord6us gjorde den 15/2 en inspelning hos prof. J. SVEbTNUNG i
Uppsala, varvid denne berättade personliga hågkomster från sin tid i Småland
och Uppsala. I Möja sn har folkskollärare J. WESTIN fortsatt sina omfattande
språkliga uppteckningar särskilt rörande fiske och jordbruk. Herr A. BJÖRKMAN
har upptecknat folkminnen från Söderfors sn, och herr E. TAPPER har i samverkan med BEN gjort folkloristiska och etnologiska uppteckningar från Börje
och Åkerby snr. Fil. kand. H. LARSEN har gjort en större samling barnlekar,
visor, ramsor och rim från Uppsala och Gamla Uppsala.
Värmland. BROBERG reste i landskapet den 16/7-17/7 för besök hos ortsmeddelare och instruktion av upptecknare bl. a. i Kristinehamn och i Varnums
sn.
Västerbotten. Om FFÖN:s i Umeå verksamhet se ovan III: 1.
Västergötland. ORDEUS och folkskollärare S. BENGTSSON gjorde den 31/81/9 bandupptagningar av dialekter och folkminnen i Amnehärads, Rova,
Kungslena och Varnhems snr samt i Falköping.
Västmanland. Den 7/10-10/10 inspelade ORDEUS och folkskollärare R.
SVEDSKOG dialekt och traditioner i Linde, Medåkers, Nora, Näsby, Ramsbergs
och Vikars snr samt i Västerås. Svedskog har dessutom utökat sin ordsamling
från Medåkers sn och besvarat folkminnesfrågelistor från Fellingsbro,
Hinameta, Medåkers, Näsby och V. Skedvi snr. Vid besök den 6/5 hos fil. dr
R. JIRLOW i Västerås gjorde EHN en bandupptagning rörande dennes mångåriga
forskningar och fältarbeten på skilda platser i Norden.
Ångermanland. I samband med resor i Jämtland och Härjedalen m. fl.
landskap gjorde ORDEUS dialekt- och folkminnesinspelningar den 10/8-12/8 i
Häggdångers och Stigsjö snr under medverkan av nämndeman E. BYLUND. Den
6/5 gjorde han ånyo inspelningar i Häggdångers sn med komminister S.
TJERNBERG som medhjälpare. Folkskollärare F. BERGVALL har fortsatt sitt
mångåriga uppteckningsarbete rörande dialekt och folkminnen i Edsele sn.
Fil. lic. 5. SÖDERSTRÖM har utökat sin ordsamling från Nordmalings sn, och
herr M. NussoN har utarbetat en ordlista för Vibyggerå sn. Herr E. GENBERG
har besvarat frågelistor från Anundsjö sn.
Öland. Fil. stud. KARIN HOLMBÄCK har i samband med examensarbete
upptecknat sägner i Böda m. fl. snr.
Östergötland. Den 20/7-24/7 reste ORDEUS och lektor J. STERNER i landskapet för inspelning av dialekter och folkminnen i Godegårds, St. Åby och V.
Ny snr samt i Motala och Vadstena.
Estlandssvenskarna. Den 13/5 gjorde TIBERG en resa till Stockholmstrakten för uppteckningar. Därtill kommer en omfattande utfrågning pr telefon
av estlan.dssvenska sagesmän.
Svensk -Amerika. Prof. C. E. MIWE, Anchorage, har på arkivets uppdrag
gjort inspelningar bland svenskar i Alaska.
Sydamerika. Pastor S. A. FLODELL och hans maka fil. mag. GUNVOR
FLODELL, Oberå, har fortsatt sina bandupptagningar bland äldre svensktalande
i provinsen Misiones, Argentina, och angränsande bosättningar i Brasilien.
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Compte rendu
des recherches dirigees par l'Institut de Dialectologie et de Folklore d'Upsal
pendant les ann6es d'exercise 1970-71. Par FOLKE HEDBLOM.
I. Organisation, budget, direction et collaborateurs.
II. Accroissements des archives et utilisation des collections.
III. Travaux dans les archives, elaboration des materiaux.
Apercu generale; publications de l'Institut.
Travaux des employes.
IV. Voyages et enquåtes dans les provinces.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
Årsberättelse 1970/71
Av Sven Benson

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 varit riksarkivarie Åke Kromnow.
För myndighetens arbete har gällt av Kungl. Maj:t den 29 juni 1970 utfärdad
instruktion och för de enskilda arkivens verksamhet av styrelsen den 20 aug.
1970 fastställd arbetsordning. 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
Nils-Arvid Bring6us, Bertil Ejder, Bertil Malmberg och Jerker Rosén. Nämnden
har sammanträtt tre gånger under året.
För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under året har
följande belopp disponerats:
Förvaltningskostnader
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material

302 160 kr
69 000 kr

Arkivet har i kameralt hänseende varit anslutet till redovisningscentralen
vid Lunds universitet.

Personal och tjänstgöringsförhållanden.
Arkivets fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr Sven Benson,
arkivchef (Ae 30), fil. dr Sten-Bertil Vide, arkivarie (Ae 24), fil. lic. Göran
Hallberg, arkivarie (Ae 22, bef.-gång), fru Eva Nordin, kansliskrivare (Ae 11),
fröken Britt-Marie Lundin, kontorist (Ae 9) och fru Amy Rubom, kontorist
(Ae 9, bef.-gång).
BENSON har lett och övervakat arkivets arbete och själv drivit insamlingen
av dialektmaterial från de östra delarna av arkivets område. Han har avslutat
kartläggningen av vissa sydsvenska dialektföreteelser, 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 uppteckning och inspelning har Benson under året företagit följande resor: till
Remrnarlöv och Virke den 12 aug., till Malmö den 18 aug., till Kallinge,
Östra Torsås, Växjö, Högsby, Mörlunda, Linneryd och Ålxneboda den 28
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sept.-2 okt. och till Långasjö den 31 okt. Benson deltog vidare i sammanträden
med styrelsen för DOVA i Stockholm den 20 aug., i Uppsala den 14 jan., i
Stockholm den 27 maj och i Lund den 15 juni. Den 1 april sammanträffade han i
Stockholm dels med ordföranden och sekreteraren i DOVA, dels med chef och
personal vid Svenskt visarkiv.
Benson har under året publicerat Siidschwedischer Sprachatlas 4 och Litteraturkrönika 1969 (ANF 85; tillsammans med prof. B. Ejder och docent B. Pamp).
Han lar därjämte redigerat årshäfte 1970 av Sydsvenska ortnamnssällskapets
årsskrift och på uppdrag av redaktionen för Arkiv för nordisk filologi ombesörjt
utgivandet av ANF 85. Utom tjänsten har han hållit 22 föreläsningar i dialektologi inom universitetsämnet Allmän språkvetenskap och 4 föreläsningar över
skånska och blekingska ortnamn vid Rikets allmänna kartverk.
VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från de västra delarna av
insamlingsområdet, handhaft bibliotek och fonogramavdelning, avlyssnat och
kopierat inspelningar som ställts till förfogande av olika personer samt utfört
vissa registreringsarbeten. Han har därjämte redigerat arbetsband för utskrivning av fonogramtexter och granskat dessa texter liksom excerpter ur kvartosamlingar och utskrifter av äldre primäruppteckningar samt instruerat
medarbetare. I samband med arkivets omorganisering har han lagt upp
diarium, arkivliggare, lånejournal och bibliotekskatalog efter delvis nya riktlinjer. Tillsammans med kansliskrivaren har han upprättat ett register över
fonogramintervjuare. Han har också gått igenom och ordnat en del äldre
handlingar. Den 24-28 augusti gjorde han resor till Färs, Ö. och V. Göinge,
Harjagers, Onsjö och Torna härader för inspelningar m. m., den 7-12 september
till Vetlandatrakten och Algutsboda samt den 19 januari till Kävlinge. Under
olika perioder har han tjänstgjort som t. f. arkivchef sammanlagt 44 dagar.
Vide har under året publicerat Din trakt. Mellan Billebjer, Kläggeröd och
Vombsjön i Dalby och Veberöds kommuner (tills. m. Lars Olsson),
Dialekt på löpande band (i Vejdebladet nr 8, stencilerat) samt artiklar och
recensioner i dagspressen.
HALLBEG har lett insamlingen av skånskt dialekt- och ortnamnsmaterial,
excerperat skånska ortnamns- och dialektkällor, redigerat arbetsband för
utskrivning av fonogramtexter och granskat texterna, granskat namnlistor
och kartmanuskript från Rikets allmänna kartverk, förberett arkivchef ens
yttranden i namnfrågor och fortsatt bearbetningen av manuskript till Skånes
ortnamn A: 16 (Rönnebergs härad). För inspelning av dialekt besökte Hallberg
31 aug.-5 sept. och 14-18 sept. olika orter i östra Blekinge. Tillsammans med
kontorist Lundin har han upprättat ett ortnamnsregister över Onsjö och
Rönnebergs härader. Under 9 dagar har han vikarierat på arkivehefstjänsten.
Benson, Vide och Hallberg har vidare handlett tillfälliga medarbetare och
besökande forskare samt besvarat förfrågningar från institutioner och enskilda.
De drabbades av lockout och deltog i strejk 19 febr.-12 mars.
EVA NORDIN har handhaft registrerings-, expeditions- och redovisningsarbetet
samt personalärendena. Hon har vidare exeerperat ortnamn ur jordregisternamnlistor och dialektord ur kvartosamlingar, tillsammans med kontorist
Lundin inventerat kvarto-, folio- och A4-samlingar samt bibliotek, kartlagt
arkivets samlingar, och i samarbete med Vide lagt upp register över fonogramintervjuare.
BRITT-MARIE LUNDIN har renskrivit brev och manuskript, biträtt kansliskrivaren i expeditionsarbetet, fortsatt sakregistret till fonogrammen och tillsammans med arkivarie Hallberg upprättat ortnamnsregister över Onsjö och
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Rönnebergs härader. Hon har under 32 dagar vikarierat på kan,sliskrivartjä,nsten.
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. Fil. kand. STIG IsAxssoN har under året utarbetat delar av en kommande utgåva av bebyggelsenamnen i Onsjö härad.
Skriftställare HELGE ANDERSSON har excerperat skånska ortnamn ur äldre
danska länsräkenskaper. Fru BRITA VIDE har excerperat dialektord ur primärmaterial av olika slag. Fil. stud. LAILA AHNSTEDT, EVA CLAESSON, GUDRUN
EICSTRAND, SOLVEIG HALLBERG, HARRIET NILSSON och GUNVOR PETTERSSON
har skrivit ut fonogram. Bonden ARVID ANDERSSON och fil. mag. BARBRO
SVENSSON samt EVA CLAESSON och GUDRUN EKSTRAND har gjort inspelning
av dialekt på olika orter, de tre sistnämnda främst av stadsmål.

3. Samlingarnas tillväxt
Handskrif tsamlingarna har under året utökats med följande material:
246 bl. 4:o (Bl. 32, Sk. 52, Sm. 162), 67 916 bl. 16:o (Bl. 493, Hall. 26 198, Sk.
32 176, Sm. 7 022, blekingska kopieserien 2 027), 2 693 bl. A4, 887 bl. fol.,
1 bd 12:o. Av detta material utgöres 14 546 bl. 16:o av ortnamnsexcerpter ur
äldre källor samt 25 bl. fol., 65 bl. A4 och 1 028 bl. 16:o av dialektala ortnamnsformer (Hall. 433 bl. 16:o, Sk. 409 bl. 16:o och 25 bl. fol., Sm. 186 bl.
16:o och 65 bl. A4). Manuskriptbeståndet utgör nu 1 bd fol., 1 bd 12:o, 17 h.
fol., 91 h. A4, 104 h. 4:o, 264 h. 8:o, 41 h. 12:o, 10 h. 16:o, 20 h. i växlande format,
4 950 bl. fol., 97 284 bl. 4:o, 4 901 bl. 8:o, ca 3 567 700 bl. 16:o, 29 299 bl. A4 och
186 bl. i växlande format. Beträffande uppteckningar och utskrifter se vidare
nedan under 5.
F ono gr ama v delningen har under året utökats med 85 band motsvarande
ca 95 timmars speltid och antalet band är nu 485. Genom gåva från Svenska
litteratursällskapets folkkultursarkiv i Helsingfors av två skivor med finlandssvensk folkmusik har antalet originalskivor ökat till 4 334 medan antalet
kopieskivor är oförändrat 1 050.
Inspelningar har gjorts av Benson i Ronneby lfs., Bl., Träslöv, Hall.,
Hemmesjö, Högsby, Långasjö, Mörlunda, Nöbbele och Ålmeboda, Sm., av
Hallberg i Eringsboda, Fridlevstad, Förkärla, Hasslö, Listerby, Nättraby,
Sillhövda, Rödeby och Tving, Bl., av Vide i Annelöv, Hardeberga, Stora
Harrie, Kävlinge, Röddinge och Veberöd, Sk., samt Algutsboda, Korsberga,
Stenberga och ökna, Sm., av bonden Arvid Andersson (Reftele) i Bankeryd,
Bolmsö, Bottnaryd, Burseryd, Gnosjö, Källeryd, Reftele, Rogberga, Tofteryd,
Torskinge, Villstad, Vittaryd, Våxtorp, Värnamo och Ås, Sm., samt Kalv i
Västergötland, av fil. stud. Eva Claesson och fil. stud. Gudrun Ekstrand i Lund,
samt av fil. mag. Barbro Svensson i Helsingborg, Landskrona, Lund och
Malmö. Vidare har inspelningar ställts till förfogande för kopiering av lantbr.
Sven Adolfsson (Vederslöv) från Asa, Furuby och Vederslöv, Sm., av kamrer
Karl Antonsson. (österkorsberga) från Bäckseda och Stenberga, Sm., av teol.
kand. Vidar Augustsson. (Träslöv) från Träslöv, Hall., av inspektor Artur
Johansson (Växjö) från Lirmeryd, Sm., av f. lantbruksinstruktören Per Karlsson

138 Sven Benson
(Påryd) från Gårdsby, Sm., av fil. lic. Torsten Karlson (Hässleholm) från
Brönnestad och N. Sandby, Sk., av candidaat Loes H. Maas (Haag) från
Svenarum, Sm., av kantor Hans Nilsson (Skede) från Alseda, Skede och ökna,
Sm., av lantbr. Sigurd Svensson (Farstorp) från Farstorp, Sk., av folkskollärare
Sten Sörenby (Kristdala) från Kristdala, Sm., och av folkskollärare Anders
Ahlund (ö. Kärrstorp) från Ö. Kärrstorp, Sk. Ur Folklivsarkivets i Lund
fonogramsamling har kopierats en inspelning av Ingrid Lund och Karin Månsson
från Valleberga, Sk. Rektor Axel Henriksson, Algutsboda, har tillhandahållit
inspelningar av smålandsättlingar i USA för kopiering och arkivchefen, docent
Folke Hedblom har överlämnat fyra kopior av inspelningar av sydsvenska mål
i USA.
Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels
genom gåvor från följande: arkivchef Sven Benson, Lund, professor KarlHampus Dahlstedt, Umeå, jägmästare Henning Hamilton, Växjö, arkivchef
Folke Hedblom, Uppsala, lektor Märta Hähnel, Varberg, arkivarie Ingemar
Ingers, Lund, snickaren Edvin Johnsson, Göteryd, docent Gillis Kristensson,
Lund, lektor Bo Magnusson, Kalmar, lantbr. Manfred Magnusson, Asarum,
skriftställare Johan Nilsson, Virestad, direktör Thorsten Petersson, Växjö,
docent Ulf Teleman, Dalby, arkivarie Sten-Bertil Vide, Dalby, arkivarie Kurt
Zilliacus, Helsingfors, Huskvarna hembygdsförening, Klippans hembygdsförening, Kulturnämnden i Skurup, Norsk historisk kjeldeskrift-institut,
Operation folkbildning, Redaktionskommittén för Skånsk senmedeltid och
renässans, Sydsvenska ortnamnssällskapet, Torna härads hembygdsförening,
Universitetsbiblioteket i Lund.
Mikr of ilm av delning en har under året icke undergått några förändringar.

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning
Allt inkommande material och inom arkivet utförda excerpter har granskats
av Benson, Vide och Hallberg.
Ortnamn från Malmöhus län har excerperats ur mikrofilmer av danska
räkenskaper från tiden före 1658.
Ett betydande antal fonogram har under året skrivits ut på A4.
Bibliotek och samlingar av större format har inventerats. I anslutning därtill
har nya översiktskartor över arkivets samlingar upprättats. Vidare har register
över arkivets fonogramintervjuare lagts upp. Sakregistret till fonogrammen
har fortsatts. Alfabetiskt register över ortnamn i Rönnebergs härad har upprättats; register av samma slag för Onsjö härad har påbörjats.
I serien Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund utkom under
hösten Sven Benson, Siidschwedischer Sprachatlas 4. Denna serie kommer att
avlösas av en ny serie, benämnd Skrifter utgivna av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Serien Skånes ortnamn utgivna av Sydsvenska ortnamnssällskapet och Landsmålsarkivet i Lund kommer att fortsättas under namnet
Skånes ortnamn utgivna av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.
Beträffande skrifter som utgivits av arkivets tjänstemän hänvisas i övrigt
till mom. 2 ovan.
F. d. arkivarien vid arkivet Ingemar Ingers har under året utgivit arbetet
Ortnamn i Lund 2.
1 nära anCutning till arkivets arbete har Sydsvenska ortnamnssällskapets
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årsskrift 1970 utgivits av arkivchefen.
Följande arbeten pågick vid årets slut: arkivchef SVEN BENSON, Blekingska
dialektstudier 2, Blekingsk ordbok, Bebyggelsenamnen i Harjagers härad;
professor BERTIL EJDER, Ortnamn på -ryd; arkivarie GÖRAN HALLBERG,
Bebyggelsenamnen i Rönnebergs 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 Göinges dialekter; arkivarie STEN-BERTIL
VIDE, A. J. Krögers dialekttexter.
Antalet besök har under året uppgått till 1 823.

5. Uppteckningsarbetet 1970/71
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.
Blekinge

Bräkne hd. Manfred Magnusson, Asarum 21 bl. 4:o.
Medelstads hd. Sven Benson, Eringsboda 11 bl. 4:o; Göran Hallberg,
Förkärla 20 bl. 16:o.
Östra hd. Jonas Frykman, Tjurkö 151 bl. A4.
Halland

Faurås hd. Harriet Nilsson, Källsjö 27 bl. A4, Köinge 41 bl. A4.
Fj äre hd. Harriet Nilsson, Frillesås 17 bl. A4, Idala 44 bl. A4.
Halmstads hd. Göran Hallberg, Harplinge 23 bl. 16:0; Harriet Nilsson,
Harplinge 98 bl. A4.
Himle hd. Sven Benson, Träslöv 175 bl. 16:o; Judith Johansson, Gödestad
13 bl. 16:o, Lindberg 1 bl. 16:o, Rolfstorp 1 bl. 16:o, Valinge 1 bl. 16:o, Varberg
1 bl. 16:o.
Viske hd. Judith Johansson, Stråvalla 1 bl. 16:o, Veddige 1 bl. 16:o, Värö
638 bl. 16:o, Ås 1 bl. 16:o.
Årst a ds hd. Laila Ahnstedt, Drängsered 125 bl. A4, Vessige 50 bl. A4;
Harriet Nilsson, Abild 41 bl. A4, Eftra 38 bl. A4, Skrea 54 bl. A4.
Skåne

Bara hd. Helge Andersson, Genarp 6 bl. 4:o; Ingemar Ingers, Burlöv 2 bl.
4:o, Tottarp 115 bl. 16:o.
B j äre hd. Stig Isaksson och Gunvor Pettersson, Hov 72 bl. A4; Sven
Rydenfelt, Hjärnarp 4 bl. A4.
Färs hd. Gunnar Persson, Långaröd 1 bl. 16:o, Västerstad 16 bl. 4:0,
1 fotografi, 12 bl. 16:o, Ö. Kärrstorp 1 bl. 16:o.
Ingelst a ds hd. Laila Ahnstedt, Valleberga 43 bl. A4; Wanda Hansson,
Ö. Hoby 507 bl. 16:o; Åke Hansson, Ö. Ingelstad 249 bl. 16:o.
Järrest a ds hd. Wanda Hansson, Ö. Nöbbelöv 424 bl. 16:0; Bengt Ivan
Persson, Gladsax 25 bl. fol.
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N. Åsbo hd. Gösta Sjöstedt, Färingtofta 10 bl. 4:o, 3 bl. 16:o.
Onsj ö hd. Sven Benson, Bosarp 2 bl. 16:o.
Oxie hd. Gunvor Pettersson, V. Ingelstad 33 bl. A4.
Rönnebergs hd. Göran Hallberg, Asmundtorp 59 bl. 16:o, Felestad 13 bl.
16:o, Svalöv 38 bl. 16:o; Harriet Nilsson, Landskrona 68 bl. A4; Gunvor
Pettersson, Sireköpinge 72 bl. A4, Svalöv 62 bl. A4.
Torna hd. Ingemar Ingers, Flädie 55 bl. 16:o, Lund 61 bl. 16:o.
S. Åsbo hd. Gustaf Billing, Kvidinge 1 bd 12:o.
V. Göinge hd. Ingemar Ingers, Brönnestad 83 bl. 16:o, N. Sandby 443 bl.
16:o; Gösta Sjöstedt, Verum 6 bl. 4:o, V. Torup 10 bl. 4:0, 6 920 bl. 16:0.
Ö. Göinge hd. C. 0. Svensson, Glimåkra 1 bl. A4.
Småland

Allbo hd. Birgitta Lundgren, Moheda 65 bl. A4, 1 karta.
Aspelands hd. Laila Ahnstedt, Virserum 27 bl. A4.
Handbörds hd. Ellen Gustavsson, Högsby 18 bl. A4, 85 bl. 4:o.
Kinnevalds hd. Swea Johansson, Urshult 20 bl. A4, 1 bl. 4:o.
Konga hd. Laila Ahnstedt, Linneryd 71 bl. A4; Gudrun Ekstrand, Nöbbele
55 bl. A4; Ingemar Ingers, Tingsås 312 bl. 16:o; Tor Krantz, Hovmantorp 7
bl. 4:o, 321 bl. 16:0.
Mo hd. Laila Ahnstedt, Mulseryd 33 bl. A4, Åsenhöga 23 bl. A4; Gustav
Andersson, Valdshult 11 bl. 4:o, 289 bl. 16:o.
N. Möre hd. Bo Magnusson, Kalmar 2 001 bl. 16:0.
N. Vedbo hd. Laila Ahnstedt, Adelöv 42 bl. A4, Bälaryd 17 bl. A4, Linderås
147 bl. A4.
Norrvidinge hd. Per Karlsson, Gårdsby 3 bl. A4; Selma Karlsson, Berg
34 bl. 4:o.
Sevede hd. Laila Ahnstedt, S. Vi 14 bl. A4.
Sunnerbo hd. Laila Ahnstedt, Markaryd 101 bl. A4, Pjätteryd 22 bl. A4;
Gudrun Ekstrand, Lidhult 36 bl. A4, Ryssby 47 bl. A4, Vrå 58 bl. A4; Sten.
BertilVide, Hallaryd 8 bl. 4:o.
S. Möre hd. Tage Gajbert, Vissefjärda 171 bl. 16:o.
S. Tjusts hd. Laila Ahnstedt, Hjorted 8 bl. A4.
Uppvidinge hd. Laila Ahnstedt, Algutsboda 50 bl. A4; Eva Claesson,
Algutsboda 15 bl. A4.
Vista hd. Laila Ahnstedt, Gränna lfs. 67 bl. A4.
Västbo hd. Laila Ahnstedt, Burseryd 32 bl. A4, Femsjö 51 bl. A4, Ås
33 bl. A4; Arvid Andersson, Reftele 16 bl. 4:o; Gudrun Ekstrand, Burseryd
43 bl. A4, Gnosjö 24 bl. A4, Torskinge 14 bl. A4, Villstad 11 bl. A4; Eva
Claesson, Anderstorp 12 bl. A4, S. Unnaryd 11 bl. A4; Lily Schön, Forsheda
95 bl. 16:o.
Västra hd Laila Ahnstedt, Bringetofta 76 bl. A4, Malmbäck 33 bl. A4;
Gustav Arvidsson, Bringetofta 744 bl. 16:o; Eva Claesson, Malmbäck 14
bl. A4, Nydala 28 bl. A4, Skepperstad 9 bl. A4.
Ö stb o hd. Laila Ahnstedt och Yvonne Sandberg, Fryele 17 bl. A4; Laila
Ahnstedt, Värnamo 15 bl. A4, Åker 46 bl. A4; Eva Claesson, Byaruni
11 bl. A4; Gudrun Ekstrand, Tofteryd 9 bl. A4, Våxtorp 22 bl. A4.
Östra hd. Laila Ahnstedt, Näshult 39 bl. A4, Nävelsjö 45 bl. A4, Stenberga
59 bl. A4, Ökna 28 bl. A4.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund

141

Västergötland

Kinds hd. Gudrun Ekstrand, Kalv 11 bl. A4.
Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Östergötland

Sven Benson 20 bl. A4.

Compte rendu
des recherches dirig6es par l'Institut de Dialectologie de Lund pendant les
annoSes d'exercice 1970-71. Par SVEN BENSON.
Organisation, budget et administration.
Employ6s et conditions du travail.
Accroissements des collections.
Travaux dans les archives, utilisation des collections, publications de
l'Institut.
Voyages et enqu8tes dans les provinces.

10— 724128 Sv. Landsmål 1972

Institutet för ortnamns- och dialektforskning
vid Göteborgs universitet
Årsberättelse 1970/71
Av Verner Ekenvall

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 Magnus Bergvalls fond har ett anslag
på 10 000 kr erhållits för transkribering av institutets grammofoninspelningar;
jfr mom. 2 nedan.

Personal och tjänstgöringsförhållanden
Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr Verner Ekenvall, tillika
universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet motsvarar
universitetslektorstjänst. Institutets personal har i övrigt bestått av fil. dr h. e.
David Palm, som uppehållit amanuenstjänsten mot arvode, samt av en kontorist med halvtidstjänstgöring i Ae 9 t. o. m. 31.8.1970, därefter som kansliskrivare i Ae 11. Sistnämnda tjänst har under budgetåret uppehållits av fru
Maj-Britt Abramson. Som timarvoderade medarbetare har fil, dr h. e. Erik
Larsson, rektor Rudolf Löfgren samt fru Iris Palm tjänstgjort. Fr. o. m.
15.9.1970 har fröken Yvonne Kjölstad varit anställd som arkivarbetare,
avlönad av Arbetsmarknadsstyrelsen.
EKENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete samt själv
insamlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn. Han har därjämte granskat
det renskrivna manuskriptet till OGB, del 6: 1, Inlands Nordre härad, bebyggelsenamnen, fortsatt inspelningen av göteborgsmål samt mål på Tjörn, sammanlagt 18 band. Han har även granskat namnformer för kartor utgivna av Rikets
allmänna kartverk. Se även mom. 4.
PALM har granskat manuskriptet till samt jämte fru Abramson korrekturläst
renskriften till ovannämnda OGB, del 6: 1. Han har självständigt eller i
samråd med Ekenvall besvarat förfrågningar från institutioner och enskilda
forskare, deltagit i granskningen av namnformer för kartor utgivna av Rikets
allmänna kartverk, genomgått inkommande material samt handhaft vissa
expeditionsgöromål. Se även mom. 4.
ABRAMSON har renskrivit manuskriptet till OGB 6: 1, bebyggelsenamnen,
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samt delar av 6: 2, naturnamnen. Hon har jämte Palm korrekturläst renskriften av OGB 6: 1. Abramson har fört institutets kataloger och register
samt utfört förekommande maskinskrivningsarbeten. Hon har deltagit i en
kurs i kassa- och kostnadsredovisning anordnad av Göteborgs universitet. Hon
har varit sjukledig 10-11.12.1970, 9.2.1971 samt 6.3-12.3.1971.
LARSSON har fortsatt arbetet med den bohuslänska ordboken. Han har tillsammans med Palm granskat inkommande uppteckningar.
LÖFGREN har fortsatt transkriberingen av institutets grammofonskivor.
Årets transkriptioner omfattar ca 140 sidor A4 fördelade på följande härader:
Hisings Ö. och V. härader, Inlands S. och N. härader, Tjörns härad, Orusts Ö.
och V. härader, Inlands Fräkne härad, Stångenäs härad, Bullarens härad.
I. PALM har fortsatt excerperingen av nordisk ortnamnslitteratur.
K.TÖLSTAD har påbörjat renskrivningen av institutets ordregister över de
bohuslänska dialekterna samt deltagit i katalogiserings- och registreringsarbetet.
Hon har bevistat den ovannämnda kursen i kassa- och kostnadsredovisning.

3. Institutets arkiv och bibliotek
Institutets samlingar av ortnamn och dialekter har utökats med följande:
LARSSON, B.: Dialektord ur acc. 485 Axel Hansson: Allmogelivet i Solberga.
1 910 sedeslappar.
LARSSON, E.: Några ord och ortnamn från Bullaren 1932, avskr. 1970. 5 s.
A4.
LARSSON, E.: Bönner å härrekara i Ytterby socken. Uppteckningar. 2 s. A4.
DROGGE, G.: Uttalsuppteckningar och excerpter för ortnamn i Tunge hd.
2 561 sedeslappar.
Följande manuskript har erhållits som gåva:
LINDROTH, HJ.: Levande språkforskning (ur efterlämnade papper), 145 s.
folio.
Reseberättelse. Göteborgsnordisternas islandsresa sommaren 1963. Jämte
bilagor. 20 s. A4.
PIHL, B.—WELrN, T.: Bouppteckningar från Vättle härad 1730-1739. Transkription. och kommentar. Trebetygsuppsats i nordiska språk. 100 s. A4.
LARSSON, E.: Kommentarer till samma uppsats. 2 s. A4.
AUKKURI, B.: En undersökning av språket i några barnböcker. Meddelande
från avdelningen för nordiska språk inom institutionen för svenska vid Umeå
universitet. Nr 1 1971. 14 s. A4.
STAHRE, N.-G.: Namngivningsprinciper och ordbildningsmönster. Några synpunkter. 65 s. A4.
FORSRNINGSROMMITTAN i Uppsala för modern svenska. Rapporter nr 1-9,
tillsammans 347 s. A4.
HEDBLOM, F.: Om avlyssning av dialekttexter i fonogram. Några erfarenheter och problem, stencilerat manuskript. 34 s. A4.
Ordbok över Sveriges dialekter, partierna a—akeilelja och bla—blaggarnssärk
jämte bilagor, tillsammans 212 s. A4.
LARSSON, E.: Den bohuslänska ordboken. Stolpar för anförande vid nordiska
seminariet vid Göteborgs universitet. 1 s. A4.
KIHLMAN, H.: Udvissne — ett bohuslänskt dialektord. 1 s. A4.
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SKANTZE , E.: Ortnamnen. på Musö. Proseminarieuppsats i nordiska språk.
7 s. A4 jämte karta.
NISES, B.: Prov på dalmål från Äppelbo sn, Dalarna. Proseminarieuppgift
i nordiska språk. 4 s. A4 jämte karta.
SJÖSTRÖM, I.: Ortnamnen på -öger längs Västerbottenskusten och på Holmön.
14 s. A4.
Dessutom har institutet av K. G. OnssoN, Röra, förvärvat Folkminnen från
Orust. Femte delen, uppteckningar 1970, en anteckningsbok 48 s., samt Sjätte
delen, uppteckningar 1971, en anteckningsbok 48 s.
Klippsamlingen rörande Göteborgs och Bohus län har tillförts 11 klipp.
Tryck samlingen har ökats med 264 nummer.

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan
Under arbetsåret har OGB 6: 1 Inlands Nordre härad, bebyggelsenamnen
(professor A. Janzen) lämnats till sättning; renskrivningen av 6: 2, naturnamnen i samma härad, har påbörjats. Arbetet på OGB 7, Tjörns härad (V.
Ekenvall), OGB 12: 2 Lane härad, västra delen (D. Palm) och den bohuslänska
ordboken (E. Larsson) fortsätter. Om transkribering av institutets grammofonskivor samt excerpering av ortnamnslitteratur se mom. 2 ovan.
En kurs i landsmålsalfabetet och läsning av dialekttexter har ägt rum på
institutet.

Compte rendu
de l'Institut des recherches Toponymiques et Dialectologiques ä l'Universit6
de Gothembourg pendant les ann6es d'exercice 1970-71. Par VERNER ESENVALL.
Organisation, budget et administration.
Employ6s et conditions du travail.
Archives de 'Institut et accroissements des collections.
Travaux execut6s par l'Institut. Publications.

Institutet för folklore i Göteborg
Årsberättelse för budgetåret 1970/71
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
240 100 blad. Uppteckningsarbete har bedrivits i företrädesvis Bohuslän,
Dalsland och Halland. Därutöver har liksom föregående år i samarbete med
Göteborgs-Tidningen insamlats ett material som ännu inte har registrerats.
97 volymer, smärre skrifter och särtryck oräknade, har tillförts institutets
bibliotek. Detta har under året till större delen katalogiserats av institutionstjänsten vid universitetet.
Utlåningen av manuskriptmaterial till andra institutioner har på grund av
personalbrist måst starkt begränsas. Däremot har antalet lån inom institutets
lokaler ökat i utomordentligt hög grad. Även boklånen har visat kraftig ökning.
Det interna arbetet har, i den mån det inte gällt att betjäna forskare och
studerande, framför allt varit inriktat på iordningställandet av en realkatalog
över manuskriptsamlingarna.
Den inventering av institutets samlingar rörande folklig dans, som utförs av
en grupp medlemmar i göteborgsavdelningen av Svenska ungdomsringen
för bygdekultur, har pågått under hela året.
Excerperin.gen av dialektord och ortnamn ur manuskriptsamlingarria har
fortsatt.
Vid institutet har under delar av året två av Arbetsmarknadsstyrelsen
avlönade medarbetare varit anställda.
Prefekt för institutet har intill sin avgång varit professorn i socialantropologi
K. G. Izikowitz. Föreståndare är fil. dr J. Ejdestam.
Humanistiska fakulteten vid universitetet har vid sammanträde den 4 juni
1971 beslutat begära utredning avseende institutets eventuella inordnande under
Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven m. m.

Compte rendu
des recherches dirigees par l'Institut de Folklore å l'Universitå de Gothembourg
pendant les anndes d'exercise 1970-71. Par Jumus EJDESTAM.
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Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi. 46. K. Vilkuna, Kainuu - Kvänland,
ett finskt-norskt-svenskt problem. Upps 1969; 47. G. Danell, Ordbok över
Nuckömålet. Supplement. Av F. Isberg. Upps 1970; 50. G. Ränk, Die älteren
baltischen Herrenhöfe in Estland. Upps 1971. - Acta ethnographica Academiae
scientiarum Hungaricae. T. 20. Budapest 1971. - Acta philologica Scandinavica. Bd 29: 1. Kbh 1971. - Acta Societatis linguisticae Upsaliensis. Nova
series. 2: 4. G. Hammarström, The problem of nonsense linguistics. Upps 1971.
- Analele UniversitåVi din Tinaisoara. Sena stiir4e filologice. 8 (1970). Tirnisoara 1970. - Annales Academiae regiae scientiarum Upsaliensis. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok. 14-15/16 (1970-1971/72). Sthm 1971-72. Ärla& hins islenzka fornleifafålags 1970-1971. Reykjavik 1971-72. - Arkiv
för nordisk filologi. Bd 86. Följd 6: bd 4. Lund 1971. - Arkiv för norrländsk
hembygdsforskning 18. Härnösand 1972. - Arkiv för svenska Österbotten.
Nr 11. C.-B. J. Petander, Kungl. Österbottens regemente under Karl XII:s tid.
Vasa 1971. (Skrifter utg. av Svensk-österbottniska samfundet 27.) - Arts et
traditions populaires. Anrike 18 (1970): 4. Paris. - Arv. Tidskrift för nordisk
folkminnesforskning. Vol. 25/26-27 (1969/70-1971). Sthm 1971. - Badische
Heimat. Jahrg. 51 (1971): 3 - 52 (1972): 1/2. Karlsruhe. - Båaloideas. The
journal of the Folldore of Ireland society. Ind. 35/36 (1967/1968). Dublin 1971.
- Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd 91: 2. Halle
1971.- Bergsjö-bygden. Arg. 27-28 (1971-1972). Hudiksvall 1971-72. - Bibliography of Scandinavian philology 27/28 (1956-1960): p. 3-4. Ed. by J. Larsen
and P. Andersen. Kbh 1970. Ur: Acta philologica Scandinavica. Vol. 27-28. Bijdragen en mededelingen van het Rijksmuseurn voor volkskunde »Het Neder.
landsOpenluchtmuseuna». Jaarg. 34 (1971) - 35 (1972): 1. Arnhem. - Bilder aus
deutscher Vergangenheit. Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums Niirnberg zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte. Bd 31. B. Deneke, Hochzeit.
Miinchen 1971. - Blekingeboken. Arg. 50 (1972). Karlskrona 1972. - Bohusläns hembygdsförbunds skrifter. Nr 4. J. Pettersson, De levde bland bergen.
Studier i Tjörns kulturhistoria. Uddevalla 1971. - Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift 1971. Uddevalla 1971. - Bromma hembygdsförenings årsskrift.
Arg. 42-43 (1971-1972). Bromma 1971-72. - Brudstykker. Holger Friis tilegnet
på firsårsdagen 15. oktober 1971. [Udg. af] Historisk samfund for Vendsyssel.
[Hjorring] 1971. - Bulletin of Scandinavian philology 1971: 1. Acta philologica
Scandinavica 29: 1, Supplement. Kbh 1971. - Bygd och natur. Arg. 52 (1971):2 53 (1972): 2; Årsbok 1971-1972. Sthm 1971-72. - Böcker om Dalarna. Litteraturvägledning från Dalarnas biblioteksförbund. Red.: 011e Wingborg. H. 1/16.
Falun 1966-71. - Öasopis Nårodniho muzea. Historick6 muzeum. Ranik 140
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(1971): 1. Praha 1971. - Dalarnas hembygdsbok 1970/1971. S. Svärdström,
Dalmålaren Winter Carl Hansson, 1777-1805. Falun 1971. - Dansk follremindesamling. Danmarks folkeminder. Nr 80. S. Grundtvig, Gamle danske Minder i
Folkemunde sam!. og udg. Saml. 3. Kbh 1970; Nr 81. S. H. Rossel, Den litterre vise i folketraditionen. Kbh 1971; Bognyt. [19]72: 1. Kbh. (Duplic.); Folkeminden H. 15 (1971). Kbh; Studier. Nr 8. S. H. Rossel, Das literarische Lied in
der dänischen Volkstradition. Kbh 1971. - Danske studier. Generalregister
1904-1965. Kbh 1971; Bd 66 (1971). Kbh 1971. - Det Kg1. danske videnskabernes selskab, Kbh. Hist.-filos. meddelelser. 43: 3. K.-G. Prasse, A propos de l'origine de h touareg (tahaggart). 1969; 44: 5. G. Bech, Beiträge zur genetischen idg.
Verbalmorphologie. 1971; 45: 2. K. Birket-Smith, Studies in circumpacific culture relations. 2. Social organization. 1971; Hist.-filos. skrifter. 5: 3. Else Kai
Sass, Comraents on Rembrandt's passion paintings and Constantijn Huygens's
iconography. 1971; 6: 1. 0. Neugebauer & D. Pingree, The Paricasiddhäntikä of
Varrrhamihira. P. 2. 1971; Oversigt over selskabets virksomhed. Juni 1970 - maj
1971. 1971. - dgv Informationen. Mitteilungen der deutschen Gesellschaft fin'
Volkskunde e. V. Nr 80: 2-4. Miinster 1971. - Dimbobygden 1971. Falköping
1971. - Eesti NSV teaduste akadeemia. Fr. R. Kreutzwaldi nimeline kirjandusmuuseurn. Eesti muistenclid. Hiiu- ja vägilasmuistendid. 2. E. Laugaste, E.
Liiv & E. Norroann, Muistenclid Suurest Tölluf3t ja teistest. Tallinn 1963. (Monumenta Estoniae antiquae 2.); Eesti rahvalaulud. Antoloogia. Köide 1: 1, 2: 1.
Tallinn 1969-70. (Keele ja kirjanduse instituut.); Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. 7. Uurimusi ja materjale. Tartu 1971; Rahvapärimuste
koguja 4-6. Tartu 1965-68. (Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja 4-6.) L'Ethnographie. [Utg. av] Socit6 d'ethnographie de Paris. N. S. No 64. Ann6e
1970. Paris 1970. - Ethnologia Scandinavica. A journal for Nordic ethnology.
1971. Sthm 1971. - Ethnologie fran9aise. Revue trimestrielle de la Soci6t6
d'ethnographie fran9aise. N. S. T. 1 (1971): 1-2. Paris. - Falbygden 25.
Falköping 1971. - Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok.
1971. Sthm 1971. - Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finnbygder.
Årg. 24 (1971): 2 -25 (1972): 2. Torsby 1971-72. - Finnisch-ugrische Forschungen. Bd 39: 1/2. Hki 1971.- Finskt museum. [Utg. av] Finska fornminnesföreningen. Årg. 77 (1970). Hfors 1971. - Folclor literar. Vol. 1-2. Timisoara
1967-68. (Universitatea Timisoara. Facultatea de filologie.) - Folklivsskildringar och bygdestudier utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 6. J. Wangö,
Ägo- och naturnamnen i Knäreds socken. Upps 1970; 7. S. B. Ek, östra Torn. En
etnologisk bystudie. Lund 1970. - F[olklore] f[ellows] comnaunications. Ed. for
the Folklore fellows. Vol. 89: 1. No 209. H. Ikeda, A type and motif index of
Japanese folk-literature. Hki 1971; Vol. 89: 2. No 210. N. Storå, Burial customs
of the Skolt Lapps. Hki 1971. - Fornvännen 1971: 2 - 1972: 2. Sthm. - Forskningsnytt fra Norges alnaenvitenskapelige forskningsråd. Årg. 16 (1971): 2-17
(1972): 2. Oslo. - Fr6öskaparrit. Armales Societatis scientiarum Feeroensis. B6k
19. Törshavn 1971. - Från bergslag och bondebygd. Årg. 26 (1971). (Meddelande 37.) Hyttor och bruk. Örebro 1971. - Från Borås och de sju häraderna.
Årg. 26 (1971). Borås 1971. - Från Gästrikland. 1971-1972. Gävle 1971-72. Fynske årboger. Udg. af Hist. samf. for Fyns stift. 1971. Odense 1971. Fölisön. Fölisöstiftelsens publikation. 1971. Hfors 1971. - Förteckning över
Riksdagsbibliotekets nyförvärv. 1971: 1. Statsrätt, folkrätt, privat-, straff- och
processrätt. Sthm 1971. - Globen. Nyheter från Generalstabens litografiska
anstalt, Kartografiska institutet och Esselte map service. 1971-1972: 1/2. Sthm
1971-72. - Gotländskt arkiv 43 (1971). Visby 1971. - Göteborgs historiska
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museum. Årstryck 1972. Gbg 1972. - Hamrnerdalskrönikan. Ärg. 20-23 (19671970). Östersund 1968-71. - Heimen. Organ for Landslaget for bygde- og by historie, vitskapleg tidsskrift for lokal og regional historie. Bd 15 (1971: 2 1972: 2.) Oslo. - Hembygden. [Utg. av] Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. 1972. Vänersborg 1971.- Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav
Adolfs akademien. 7. Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 28-30 juni
1971. Upps 1972. - Hessische •Blätter fur Volkskunde. Bd 61 (1970). Giessen
1970. - Historisk samfund for Praesto amt. Årbog. Ny rwkke. Bd 7: 2 (1968).
[Nwstved] u. å. - Historisk årbog for Thy og Mors. 1971. Kbh 1971. - Kungl.
Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse. 1970/1971. Lund
1971. - Hålsygminne. Utgj. av Hålogaland historielag. Bd 13. Arg. 52 (1971) 53 (1972): 1. Svorkmo. - Hälsingerunor 1969-1971. [Bollnäs] 1968-71. - En
hälsning till församlingarna i ärkestiftet. Arg. 57 (1971/72). Upps 1971. - IEFinformation. [Utg. av] Institut for europxisk folkelivsforskning. Nr 1, dec. 1971.
Lyngby. (Duplic.) - Inforrnatie Nederlandse lexikologie. INL. Nr 2. Oktober
1971. Leiden. - Institute of ethnology, Aeademia Sinica, Nankang, Taipei.
Bulletin nr 29. 1970; Monograph no 18-19. Chang-Rue Yuan, The Makutaai Ami
of Eastern Taiwan. Vol. 1-2. 1969; Monograph series B. No 2. Pin-Hsiung Liu,
Murngin. A mathematical solution. 1970. - Invandraren. Utg. av Statens invandrarverk. Juni-oktober 1971. Sthm 1971. - Journal de la Soci6t6 finnoougrienne 71. Hki 1971. - Journal of English and Germanie philology. (JEGP).
Vol. 70 (1971): 2 - 71 (1972): 1. Urbana, Ill. - Jämten. Föreningen Heimbygdas
årsbok. Arg. 65 (1971). Östersund 1971. - Kalender. [Utg. av] Svenska folkskolans vänner. Årg. 86 (1971). Hfors 1971. - Kalevalaseuran vuosikirja. 52 (1972).
Nimikirja. Porvoo 1972; Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti.
1971: 2 -1972: 2. Hki - Kronobergsboken. Årsbok för Hylt6n-Cavalliusföreningen. 1971. Växjö 1971. - Kulturen. 1971-1972. Lund 1971-72. - Kustbon.
Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Arg. 28 (1971) - 29 (1972): 2. Sthm. Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor germaanse filologie. Jaarg. 60 (1971): 1,
4 - 61 (1972): 1. Leuven. - Meddelanden från Avdelningen för nordiska språk
inom Institutionen för svenska vid Umeå universitet. (Duplic.) Nr 3. 1971. Dagboken över Linnés resa på Öland 1741; Nr 4. 1972. U. Björkstrand, Svenska
släktnamn under 1900-talet. Något om släktnamnsfrågan i Sverige under 1900talet med en undersökning av hur namndebatten har påverkat valet av släktnamnen; Nr 5. 1972. Eva Ödmark, Landssekreteraren Jacob Marschens självbiografi. Ett 1700-talsdokument från Västerbotten utg. och kommenterat. - Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. 44 (1971). Småländska kulturbilder. Jönköping 1971.- Meddelanden från svenska Riksarkivet för åren 19671969. Sthm 1971. - Meddelanden rörande den svenskspråkiga undervisningen
vid Helsingfors universitet. Läsåret 1971-1972. Hfors 1971. - Meijerbergs arkiv
för svensk ordforskning 13. Gbg 1972. - M6moires de la Sociätä finno-ougrienne.
147. A. Kiinnap, System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe. 1. Hki
1971. - Milveltsäg 6s hagyomåny. Studia ethnologiea Hungariae et Centralis ac
Orientalis Europae. 12. J. Szabadfalvi, Az extenziv ållatteny6sztäs Magyarorszägon. Debreeen 1970. - Namn och bygd. Arg. 58 (1970). Upps 1971. - De naesten ukendte. Naive pictures from the 19th century. Skilderier fra 1800-årene. Til
P. V. Glob. [Udg. af] Dansk kulturhistorisk museumsforening. [Kbh] 1971.
(Sffirudg. af Arv og eje. [1971]) - National museum of Wales. Annual report 64
(1970/71). Cardiff 1971. - Navnestuclier udg. af Institut for navneforskning.
Nr 10. B. Sondergaard, Inclledende studier over den nordiske stednavnetype lev
(löv). Kbh 1972; Nr 11. Gillian Fellows Jensen, Scandinavian settlement names
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in Yorkshire. Kbh 1972. - Niederdeutsches Wort. Bd 11 (1971). Mänster 1971.
- Nordisk arkivnyt. Udg.: Rigsarkivet, Kbh. Årg. 16 (1971): 3,17 (1972): 1. Nordiska museet, Sthm. Bibliografiska meddelanden från Nordiska museets
bibliotek. (Duplic.) Ni 27-31.1971-72; Meddelanden från kulturhistoriska undersökningen 95 (1971). Sthm 1971; Nomenklaturundersökningen. Kärl. [Av]
Kerstin G:son Berg [och] G. Bergengren. Sthm 1971. (Duplic.); Nordiska museets
handlingar. 74. M. Hofren, Kalmar. Karolinska borgarhus i sten. Sthm 1970; 75.
M. Olsson, Alberget och Oakhill på Djurgården. Sthm 1970; 76. Elisabet Stavenow-Hidemark, Villabebyggelse i Sverige 1900-1925. Sthm 1971; 77. AnnaMaja Nylen, Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar. Sthm 1971. - Norrbotten, Norrbottens museum. Årsbok 1972. Luleå 1971. - Norsk etnologisk
gransking. (Duplic.) Nr 118. Matklokka. Bygdöy 1971; Nr 119. Fra spinnemateriale til tråd. Bygdöy 1972. - Norsk folkenainnelags skrifter. 107. R. Mo, Gard
og bygd. Oslo 1972. - Det kongelige Norske videnskabers selskab, Trondheim.
Forhandlinger 1970-71; Skrifter 1970-1972. - Norveg. Ticlsskrift for folkelivsgransking. 15. Oslo 1972. - Ny i Sverige. Utg. av Statens invandrarverk. Årg. 1
(1972): 1-2. Sthm 1972. - Nysvenska studier. Årg. 50 (1970). Upps 1971. Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. 33. Nordiska språkfrågor 19631965. Sthm [1966]; 37. B. Molde & C. I. Ståhle, 1900-talssvenska. Sthm 1970; 38.
Ryska namn. Sthm 1971; 40. C. I. Ståhle, Svenskt bibelspråk från 1500-tal till
1900-tal. Sthm 1970; 41. K.-H. Dahlstedt, Massmedierna och språket. Sthm.
1970; 42. R. Hillman, svensk prosastil under 1700-talet. Sthm 1970; 43. Språk i
Norden 1970. Sthm 1970; 44. Studier i dagens svenska. Sthm 1971; 45. Språk i
Norden 1971. Sthm 1971; 46. Svenskt riksspråk i regionala skiftningar. 4. E.
Lönnerholm, Språket i Jönköping. Sthm 1972; 47. Språk i Norden 1972. Sthm
1972; Nämnden för svensk språkvård. Årsberättelse för 1971. Sthm 1972. Odense bys museer. Beretning 1969/70-1970/71. - Onoma. Bibliographical and
information bulletin. Leuven. Vol. 15 (1970): 2/3. Bibliographia onomastica
1966-1968. Ed. W. van Langendonek; Vol. 16 (1971): 1/2. - Orbis. Bulletin
international de Docurnentation linguistique. T. 20 (1971): 1-2. Louvain. Ordbok över svenska språket. Utg. av Svenska akademien. H. 274-278. Skallrig
- skjuvkraft. Lund 1971. - Orsa skoltidning. Årg. 42 (1972): 1-2. Orsa 1972. Ortnamnen i Blekinge län. (Sveriges ortnamn.) D. 2. Bräkne härad. Territoriella
namn. Upps 1971. - Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 6. A. Jamen, Ortnamnen i Inlands Nordre härad. 1. Bebyggelsenamn. Gbg 1972. - Ortnamnen i
Västernorrlands län. (Sveriges ortnamn.) D. 4. Ångermanlands norra domsagas
tingslag. Territoriella namn. Upps 1972. - Polar record. Vol. 15-16: nos 98-100.
Cambridge 1971-72. - Polskie towarzystwo ludoznawcze. 0. Kolberg, Dziela
wzystkie. T. 54-55. Rue Karpacka. Cz. 1-2. Wroclaw 1970-71; T. 63. Studia,
rozprawy i artykuly. Wroclaw 1971.- Proceedings of the Royal Anthropological
Institute of Great Britain and Ireland for 1970. London 1971. - Proverbium.
Bulletin d'informations sur les recherches paremiologiques. 12,1969; 17-18,19711972. Hki 1969,1971-72. - Pålsgården. [Utg. av] Ockelbo hembygdsförening.
Årg. 31-32. Sandviken 1971-72. - RA-nytt. Riksarkivet informerar. 1971: 4,
1972: 4. Sthm. - Recorded sound. The journal of the British institute of recorded sound. Nos 41-45/46. London 1971-72. - Revista de etnografie
folclor. T. 16 (1971): 3-17 (1972): 2. Bucuresti. - Revue des langues vivantes.
Armee 37 (1971): 4 - 38 (1972): 3. Bruxelles. - Saga och sed. Kungl. Gustav
Adolfs akademiens årsbok. 1969. Upps 1970. - Samefolket. Årg. 52 (1971): 1/3 53 (1972): 6. Upps 1971-72. - Samiske samlinger. Utg. av Norsk folkemuseum.
Bd 10. E. Schytte Blix, Ser-Varangerslekter. Oslo 1971. - Samlingar och studier
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till svenska kyrkans historia. 40. H. Pleijel, Kävsjökaplanen Abr. Almens almanackor. Småländsk kyrkosed och prästgårdstradition under gustaviansk tid.
Sthm 1971. - Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten.
No. 101-102. Hki 1971-72. - Scandinavian studies. Vol. 43 (1971): 1- 44(1972):
2. Lawrence, Kansas. - Schwedische Volksmärchen. Ffrsg. und fibersetzt von
K. Schier. Passau 1971. (Märchen der Weltlitteratur. Vol. 50). - Schweizerisches Archiv fur Volkskunde. Jahrg. 67. Basel 1971. - Scottish studies. Vol. 15
(1971) -16 (1972): 1. Edinburgh. - Scripta ethnologica 27. Matleena Tornberg,
Kuusamolainen suurperhe työ- ja elinyhteisönä. Turku 1971. - Seurasaari.
Seurasaarisäätiön julkaisu. 1971. Hki 1971. - Skandinavistik. Zeitschrift fur
Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder. Jahrg. 1 (1971): 1. Gliickstadt. - Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. Nr 5657 (1971-1972). Älvdalen; No 1-2 (1916-1917). Nytryck av orig.-uppl. - Skrifter
frå Norsk målforearkiv ved Olav T. Beito. 26. A. Steinsholt, Målbryting i Hedrum 30 år etter. Oslo 1972. - Skrifter från Folklivsarkivet i Lund. 11. S. B. Ek,
Nöden i Lund. En etnologisk stadsstudie. Lund 1971; 12. Gabrielle Jeansson &
Renee Valen, Viken, äldre bebyggelse och miljö. Lund 1972. - Skrifter från
Skansen. 1. Rut Liedgren, Folkets hus Gersheden. Sthm 1964; 2. P. A. Fogelström & A. Biörnstad, Gubbhyllan. Sthm 1965; 3. I. Liman & A. Wiberg, Väla
skola. Sthm 1967; 4. S. B. F. Jansson, Skansens runstenar. Sthm 1967; 6. G.
Berg & Lisa Bauer, Skansens örtagård. Skansen's herb garden. Sthm 1971. Skrifter rörande Uppsala universitet. (Acta Universitatis Upsaliensis.) B. Inbjudningar. 40. Doktorspromotionen vid Uppsala universitet och Lantbrukshögskolan 1972. Upps 1972; C. Organisation och historia. 20. Uppsala universitets
matrikel 1595-1817. Register. Upps 1971; 21. Fr. Berg, Johannes Bureus och
universitetets sigill. Upps 1971. - Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i
Finland. 412. Släktbok. N. F. Utg. av Ingegerd Lunden Cronström. 2: 2/3. Hfors
1971; 444. Folklivsstudier 8. Ragna Ahlbäck, Socklots byrätts protokoll 17511761. Hfors 1971; 445. Historiska och litteraturhistoriska studier 46. Hfors 1971;
447. Fredrika Runeberg, Brev till sonen Walter 1861-1879. Hfors 1971; 448: 1.
Samlade skrifter av J. L. Runeberg under red. av G. Tideström och C.-E. Thors.
D. 12: 1. Hfors 1971; 449. Historiska och litteraturhistoriska studier 47. Hfors
1972; 450: 1. Samlade skrifter av J. L. Runeberg under red. av G. Tideström och
C.-E. Thors. D. 17: 1. Hfors 1972. - Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. No 4, 1965. 0. Carli, Ångermanlands bibliografi. Förteckning över litteratur utkommen före 1940. Umeå 1965; No 7, 1970. L.-K. Königsson, Traces of
Neolithic human influence upon the landscape development at the Bjurselet
settlement, Västerbotten, northern Sweden. With an archaeological introduction by II. Christiansson. Umeå 1970. (The Bjurselet settlement 1.); No 9, 1971.
I. Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid. Umeå
1971; No 10, 1971. L. Thomasson, De svenska samerna och renskötseln i Sverige.
Bibliografiska anteckningar för åren 1960-69. Umeå 1971. - Slavia Occidentalis. T. 28/29. Poznan 1971. - Smithsonian Institution. Bureau of American
ethnology, Washington. Bulletin 200 (End of series). List of publications of the
Bureau of American ethnology. 1971; Smithsonian contributions to anthropology, Washington. Nr 14. D. D. Fowler & Catherine S. Fowler, Anthropology
of the Numa: John Wesley Powell's manuscripts on the Numic peoples of western
North America 1868-1880. 1971; 15. W. R. Wood, Biesterfeldt: a post-contact
coalescent site on the Northeastern Plains. 1971. - Sprog og kultur. Bd 27: 1/2.
Aarhus 1971. - Strömsboken. Ströms hembygdsförenings årspublikation. 1971.
D. 3: 3. H. 28. Strömsund 1972. - Studia Fennica. T. 16. Hki 1971. - Suomen
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museo. [Utg. av] Suomen muinaismuistoyhdistys. Vuosikerta 78 (1971). Hki
1971. - Suomen kjolen nauhoitearkiston toiminta vuonna 1970-1971. Hki
1971-72. - Suomi. 115: 3. Liisa Miettinen, Kieltosutkaukset. Hki 1971; 115: 4.
Anna-Leen.a Kuusi, Johdatusta suomen kielen fraseologiaan. Hki 1971; 116: 1.
M. Jokipii, Nils Aejmelaeus, Piirteitä suomalaisen novellin uranuurtajasta. Hki
1971; 116: 2. M. Niinistö, Kaarlo Kramsu. Hki 1971. - Svensk exegetisk årsbok
35 (1970). Lund 1971. - Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse
för år 1970-1971. Hfors 1971-1972. - Svenska turistföreningen. Årsskrift 1972.
Dalarna. Sthm 1972; Svenska turistföreningens tidning, Turist. Årg. 39 (1971):
3/4 - 40 (1972): 4. Sthm. - Svenskbygden. Organ för finlandssvenskt bildningsarbete. Arg. 50 (1971): 3 - 51 (1972): 4. Jakobstad. - Svio-Estonica. Studier utg.
av Svensk-estniska samfundet. Vol. 20. N. F. 11. Lund 1971. - Sörmlandslåten.
[Utg. av] Södermanlands spelmansförbund [och] Sörmländska ungdomsringen.
(Duplic.) 1971-1972: 1. Södertälje 1971-72. - Talatrosten. Red. av Inger Froyset. [Utg. av Norsk målforearkiv.] 1971. U. o. (Duplic.) - Temenos. Studies in
comparative religion presented by scholars in Denmark, Finland, Norway and
Sweden. Vol. 7 (1971). Hki 1971. - Tietolipas. [Utg. av] Suomalaisen kirjallisuuden seura. 68. Suomea ulkomailla. Hki 1971; 70. I. Talve, Suomalaisen kansanelämän historialliset taustatekijät. Hki 1972. - Tjustbygdens kulturhistoriska
förening. Meddelande 19-28. (Årsbok 1962-1971.) Västervik 1962-71. - Tools
[and] tillage. A journal on the history of the implements of cultivation and other
agricultural processes. Vol. 1: 1-4 (1968-1971). Kbh 1968-71. - Trabalhos do
Instituto de antropologia, »Dr. Mendes Corr8a». (Faculdade de ci6ncias do
Porto.) 1. J. R. dos Santos Rullor, 0 professor Mendes Correia, fundador e 2.°
presidente da Sociedade Portuguesa de antropologia e etnologia. 1969; 2. J. A.
Machado Cruz, Regime comunitårio pastoril na Serra Amarela (Ermida-Ponte
da Barea). 1969; 3. A. F. Isidoro, Antas do concelho de Portalegre. 1969; 4. J. R.
dos Santos Jdnior, Os »Cantares» de Rosalia de Castro e o povo galego em alguns
aspectos da sua Etnografia de hå cem anos. 1969; 5. J. R. dos Santos Jdnior,
Escava95es no Castro de Sabrosa em 1968. 1969; 6. A. F. Isidoro, Escava9öes em
d6lmenes do concelho do Crato (Alto Alentejo) - III. 1970; 7. Lista dos Trabalhos do Instituto de antropologia publicados de 1931 a 1969. 1971; 8. J. R. dos
Santos Jdnior, Antropologia (amplitude e finalidade desta cffincia). 1971; 9. A. F.
Isidoro, Escava95es em dölmenes do concelho do Crato (Alto Alentejo) - IV.
1971. - Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitskap. Nr 1, 1971. Oslo 1971. Universitetet i Bergen. Årsmelding 1969-70. Bergen u. å. - University of Umeå.
Department of general linguistics. Publication 2 (February 1972). J. Y. Lerner,
Semantische und syntaktische Relationen im Satz. Prolegomena. Umeå 1972.
(Duplic.) -Uppland 1971. Upps 1971. - Uppsala universitetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret 1968/69-1970/71. Upps 1971-72. - Varbergs museum. Årsbok. Arg. 22 (1971). Varberg 1971. - Vendsyssel årbog. [Udg. af]
Historisk samfund for Vendsyssel. 1971. [Hjorring] 1971. - Western folklore.
Vol. 30 (1971) - 31(1972): 2. Berkeley. - Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok
1971. Lund 1971. - Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik. Veröffentlichungen des Instituts för Völkerkunde der Universität Wien. Bd 12. A.
Kronenberg, Die Teda von Tibesti. Horn 1958; Bd 13. G. Guariglia, Prophetismus und Heilserwartungs-Bewegungen als völkerkundliches und religionsgeschichtliches Problem. Horn 1959; Bd 14. J. M. Garvan, The negritos of the
Philippines. Horn 1964; Bd 15. Two studies of art in the Pacific area. Horn 1966;
Bd 16. W. Dostal, Die Beduinen in Slidarabien. Horn 1967; Bd 17. K. A. Nowotny, Beiträge zur Geschichte des Weltbildes. Farben und Weltrichtungen.
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Horn 1970. - Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-herzegowinischen
Landesmuseum Bd 1: H. B. Volkskunde. Sarajevo 1971. - Kungl. Vitterhets-,
historie- och antikvitetsakademien. Sancta Birgitta, Revelaciones. Book/Lib. 5.
Liber questionum. Ed. B. Bergh. Sthm 1971. - Vänersborgs söners gilles årsskrift. Arg. 40 (1971). Vänersborg 1971. - Värmland förr och nu. Årg. 69 (1971).
Karlstad 1971. - Västerbotten. Arg. 52 (1971). Umeå 1971. - Västerbottens
norra fornminnesförening. Meddelanden 32-33. Styrelseberättelse för år 1970-71.
Skellefteå u. å. - Västmanlands fornminnesförening. Årsskrift 49-50 (1970/
1971-1972). Västerås 1971-72. - Västra Göinge hembygdsförenings skriftserie
20 (1972). Hässleholm 1972. - Åländsk odling. Årsbok. Arg. 32 (1971). Mariehamn 1971. - Ångermanland 12. Örnsköldsvik 1972. - Århus stifts årboger.
Bd 63 (1970). Århus 1970. - Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Utg. av Riksdagsbiblioteket. Arg. 39 (1969). Sthm 1971. - Älmeboda sockens hembygdsskrifter 13. Älmebodaboken 1971. Växjö 1971. - Örebro läns
hembygdsförbund. Styrelsens berättelse för 1970. Örebro 1971. - Österbotten.
Årsbok. [Utg. av] Svensk-österbottniska samfundet. No 16 (1971). Vasa 1971.
(Skrifter utg. av Svensk-österbottniska samfundet 26.)

Andersson, Th., ÄVgL quiggrind, YVgL quipgrin5 (ur: ANF 86. Lund 1971). Dens., [Rec. av] Hydronymia Germaniae. Hrsg. von H. Krahe. [Rec. av] R.
Hachmann, Die Goten und Skandinavien. Berlin 1970 (ur: NoB. Arg. 58, 1970.
Upps 1971). - Dens., Malepartus, ett litterärt ortnamn. Upps 1972. - Araskog,
R. & Stellborn, K., Våra folkdräkter. Från flasketröja till bussarong. Studieplan.
Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur ... Sthm 1972. - Berg, G.,
Resor och samfärdsel i forna dagars Värmland (ur: Värmland förr o. nu. Ärg. 69,
1971. Karlstad 1971). - Björklund, S., Some characteristic features of ancient
popular tradition in Upper Dalarna (ur: The Sixth Viking Congress 1969). Blom, C., Tjugo år på Vinön. Vinöminnen och vinöuppteckningar 1922-1941.
Åsbro 1965. - Brahe, P., Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk. Utg.
av J. Granlund och G. Holm. Lund 1971. (Nord. museets handl. 78.) - Bregenhoj, C., Etnologisk interviewtelmik. Kbh 1971. (Dansk hist. fwllesforenings håndboger.) - Bridenne, Karen, Bornefolklore. Kbh u. å. - Brondegaard, V. J.,
Nordens palmer (ur: Sprog og kultur. Bd 27: 1/2. Aarhus 1971). - Dens., Pesttjornen (ur: Danske stud. Bd 65, 1970. Kbh). - Dens., Lycoperdon und Bovista
in der Volksmedizin (ur: Pharmazeutische Zeitung. Jahrg. 16: 30, 1971). Christiansen, H., Sporjeliste ved gransking av vestnorske målfore. 2. utg. Bergen
1970. (Nordisk inst.) - Collinder, B., tber sprachwissenschaftliche Feldarbeit
(ur: Studies in general and oriental linguisties presented to Shir6 Hattori on the
occasion of his sixtieth birthday. Ed. by R. Jakobson and S. Kawamoto. Tokyo
1970). - Dahlstedt, K.-H., Den nordiska språkgemenskapen (ur: Språkvård
1971: 4. Sthm 1971). - Ejdestam, J., Våra folkfester. Sthm 1971. - Dens.,
Skrapa bergmossa (ur: Askims hembygdsfören:s årsskr. 1971. Gbg 1971). Eklund, K. J., Den gamla tiden och den nya. En studie av förändringar i näringsliv och social struktur i Harbo socken, Västmanlands län 1770-1914. Upps
1970. (Duplic.) - Engström, M.-G., Regional arbetsfördelning. Nya drag i förvärvsarbetets geografiska organisation i Sverige. Lund 1970. (Meddel. fr. Lunds
univ:s geogr. inst. Avh. 65.) Akad. avh. - Eriksson, U., Det gamla fjällsjömålet
[1]-2 (ur: Fjällsjö krönika. Arg. 22-23, 1970-71. Örnsköldsvik 1971-72). - Ernvik, A., Gudstjänstliv och kyrklig sed i Kristinehamns och Varnurns församlingar (ur: Axel Em. Löf, Kristinehamns hist. 3. Ystad 1959). - Generat", G.,
Från fattigvård till församlingsvård. Utvecklingslinjer inom fattigvård och dia.
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koni i Sverige 1871 - omkring 1895. Lund 1971. (Duplie.) Akad. avh. - Hammarn, T., Strängnäsposten genom tiderna. Artikelserie i Strengnäs Tidning hösten 1970. Strängnäs u. å. (Strängnäs gilles skr. nr 8.) - Hasselbrink, G.,S iicllappische Verbalnomina (ur: Actes du X' congrbs internat. des linguistes, Bucarest,
28 aollt - 2 sept. 1967. 4. Bucarest 1970). - Hautala, K., Das Tongebiet von
Loimaa und seine Bodennutzung. Hki 1971. (Fennia 101. Soe. geogr. Fenniae.)
Akad. avh. - Hedblom, F., Våra bynamn, en levande tusenårig tradition (ur:
Från Gästrikland 1971. Gävle 1971). - Hedlund-Nyström, Torun, Svenska kriser
och internationella konjunkturer. En studie av det ekonomiska läget i Sverige
under 1850- och 1860-talen med särskild hänsyn till de internationella konjunkturerna. Lund 1970. (Skr. utg. av Ekon.-hist. fören. i Lund. Vol. 8.) Akad. avh.
- Heikinmäki, Maija-Liisa, Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten.
T. 2. T-Tki 1971. (Kansatieteellinen arkisto 22.) Akad. avh. - Hellström, J. A.,
Biskop och landskapssamhälle i tidig svensk medeltid. Sthm 1971. (Skr. utg. av
Inst. för rättshist. forskn. Ser. 1. Rättshist. bibl. Bd 16.) Akad. avh. - Hjorter,
J., En julottefärd på Storsudret (ur: De hundra kyrkornas ö. Arg. 48, 1970). Dens., Ett Amerikabrev hem till mor från Johannes Hjorter, brorson till Jöns
Hjorter (ur: De hundra kyrkornas ö. Arg. 49, 1971). - Holm, G., Några huvuddrag i Kyrkoordningens språk (ur: Den svenska kyrkoordningen 1571. Lund
1971). - Dens., Yngre u-omljud eller tilljämning? (ur: Festskrift till Olav Ahlbäck 28.3.1971. Hfors 1971). - Dens., Om ordet säter 'skogsäng' (ur: Frakskaparrit. Bök 18. Törshavn 1970). - Häggström, N., Norrland's direct foreign
trade 1850-1914. Umeå 1971. (Geogr. reports. Publ. by the Department of
geography, Univ. of Umeå. 2.) Akad. avh. - Ingens, I., Ortnamn i Lund. D. 2.
Sankt Peters kloster och Lunds landsförsamling. Lund 1971. (Det gamla Lund.
Årsskr. 52, 1970.) - Dens., Ortnamn i Malmö. 6. F. d. Södra Sallerups socken
(ur: Malmö fornminnesfören:s årsskr. 1962. Malmö 1962). - Dens., Ortnamn i
Malmö. 8. Oxie, Loekarps och Glostorps socknar (forts.) (ur: Malmö fornminnesfören:s årsskr. 1970. Malmö 1971). - Jauhiainen, Marfatta, Täydennyksiä uskomustarinoiden tyyppiluetteloon. Beiträge zur Lauri Simonsuuri Typen- und
Motivverzeichnis der finnischen mythischen Sagen - FF Communications 182.
Hki 1972. (Suomal. kirjallisuuden seuran kansanrunousarkisto.) - Kent, G. M.,
Imermaj a i glagol'naj a osnovy v kil'clinskom dialekte saamskogo jazyka (ur: Akad.
nauk SSSR. Inst. j azykoznanija. Voprosy finno-ugorskogo j azykoznanij a. Moskva
1962). - Dens., Fonetiöeskie izmenenija i fonologiöeskie öeredovanija (na materiale kinlinskogo dialekta saamskogo jazyka) (ur: Pribaltijsko-finskoe jazykoznanie. Voprosy fonetiki, grammatiki i leksikologii. Akad. nauk SSSR. Petrozavodskij inst. jazyka, literatury i istorii. Leningrad 1967). - Dens., Saamskij
jazyk (Kil'dinskij dialekt). Fonetika, morfologija, sintaksis. Leningrad 1971.
(Akad. nauk SSSR. Karel'skij filial. Inst. jazyka, literatury i istorii.) - Kiviniemi, E., Suomen partisiippinirnistöä. Ensimäisen partisiipin sisältävät henkilön- ja paikannimet. Hki 1971. (Suomal. kirjallisuuden seuran toimituksia 295.)
Akad. avh. - Koivulehto, J., 'Jäten' in deutschen Mundarten. Wortgeographisch-etymologisehe Untersuchungen. Hki 1971. (Annal. Aead. scient. fennicae. Ser. B. T. 170.) Akad. avh. - Dens., Germanisch-finnische Lehnbeziehungen (ur: Neuphilologische Mitteilungen 72 (1971): 4. Hki). - Kuhn, H., Das
alte Island. Diisseldorf 1971. - Kvideland, R., Mortensgåsa. Eit Luther-attributt? Forde 1971. - Leino, P., Strukturaalinen alkusointu Suomessa. Folklorepohjainen tilastoanalyysi. Inri 1970. (Suomal. kirjallisuuden seuran toimituksia
298.) Akad. avh. - Lindberg, H., Allmunvägen Älvdalen- Särna. En ortnamnsforskares vandring i Linnés fotspår (ur: Ortnamnssällsk:s i Upps. årsskr. 1970-

154

Insänd litteratur

1971. Upps. 1970-71). - Lind&b, B., österdalska arv-namn. En undersökning
rörande betydelse-, frekvens- och foffliförhållanden m. m. hos de i Ovan- och
Nedansiljansbygderna förekommande ortnamnen på -arv(et) (ur :NoB. Årg. 58,
1970. Upps 1971). - Dens., Gulleråsen och Kärvsåsen, två bynamn i Rättviks
dottersocken Boda (ur: NoB. Arg. 58,1970. Upps 1971). -Lindgren, H., Spannmålshandel och priser vid Uppsala akademi 1720-1789. Upps 1971. (Skr. utg. till
Upps. univ:s 500-årsjubileum. II. Studier. 2. - Acta Universitatis Upsaliensis.
Skr. rörande Upps. univ. C. Organisation o. hist. 23.) Akad. avh. -Lindroth, Hj.,
Acta Universitatis Upsaliensis 1961-1970. Tioårsregister. Upps 1971. (Acta
Universitatis Upsaliensis. Skr. rörande Upps. univ. C. Organisation o. hist. 24.)
Luk'fan6enko, T. V., Material'naja kul'tura saamov (loparej) kol'skogo poluostpova v konce XIX-XX v. Moskva 1971. (Akad. nauk SSSR. Inst. 8tnografii
im. N. N. Miklucho-Maklaja.) -Lundqvist, S., [Rec. av] K. Bodell, Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet. Sthm 1970 (ur: Statistisk tidskr.
1971: 1). - Magnusson, Bo, Ett språkligt kåseri om maträtter och annat i Kalmar (ur: Rostads elevförb:s årsskr. 1971). - Dens., Lekar i Kalmar förr och nu
bland 9-13-åringar (ur: Rostads elevförb:s årsskr. 1972). - Malcus, Kerstin,
Maktpolitik och länsrättslig förvaltning. Den regalrättsliga doktrinen i Sverige
under 1560-talet. Lund 1971. (Bibi. hist. Lundensis 25.) Akad. avh. - Olufsen,
C., Anviisning for Land-Almuen tul at brygge 01. Lyngby 1971. Faks. av utg.
Noen karakteristiske trekk ved det hogere talemålet i
Khvn 1812. - Omdal,
Stavanger - jamfort med folkemålet (ur: Maal og minne, 1967: 1/4. Oslo 1967).
Papp, D., Åländsk allmogeseglation med särskild hänsyn till sjöfarten på
Stockholm. Sjöfarten i Lemlands socken 1800-1940. Sthm 1971. (Sj öhist. museet.
Rapport 1,1971.) - Pellifeff, G., [Rec. av] J. Mägiste, Värmlandsfinska ortnamn
1-3. [Rec. av] K. Vilkuna, Kainuu-Kvänland, ett finskt-norskt-svenskt problem. Upps 1969 (ur: NoB. Arg. 58,1970. Upps 1971). - Petöfi, J. S., Beiträge
zu einer ko-textuellen Texttheorie. [Umeå] 1971. Akad. avh. - Pihkala, E.,
Suomen Venäjän-kauppa vuosina 1860-1917. Hki 1970. (Bidr. till kännedom av
Finlands natur o. folk. H. 113.) Akad. avh. - Pio, I., Folkeminder og traditionsforskning 2 forogede udg. Kbh 1971. (Dansk hist. feellesforenings håndboger.) - Rinvpiläinen, 0., Läntisen perinteen mukainen hautauskäytäntö Suomossa ennen isoavihaa. Hki 1971. (Suomen kirkkohist. seuran toimituksia.
Finska kyrkohist. samf:s handl. 84.) Akad. avh. - Rosander, G., [red.], Flottning och flottare i Indalsälven och Ljungan under 1900-talet. [Utg. av] Jämtlands läns museum. 1-2. Östersund 1970. (Duplic.) - Rorbye, Birgitt,e, Leger,
kloge folk - og tradition (ur: Ugeskr. for legor 1971). - Saloheimo, V., PohjoisKarj alan asutusmuodot 1600-luvulla. Joensuu 1971. (Joensuun korkeakoulun
julkaisuja. Sarja A 2.) Akad. avh. - Segerstedt, T., Den akademiska friheten
under frihetstiden. Upps 1971. (Skr. utg. till Upps. univ:s 500-årsjubileurn. II.
Studier. 1. - Acta Universitatis Upsaliensis. Skr. rörande Upps. univ. C. Organisation o. hist. 22.) - Sköld, T., The object in pre-preclicative position in
Swedish. Upps 1970. (Acta Soc. linguisticae Upsaliensis. N. S. 2: 3.) - Strömbäck, D., Some notes on the nix in Older Nordic tradition (ur: Medieval literature
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