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2 Anders Nygård 

Om sommaren sköna 

Nu om sommarn sköna, no martja ho gläds oppi Dalan, 
fugglran spela ti trän å fiskan spritt uti sjugan, 
nu i messumastidar, no jolm står brud ja,nä Sälrjen, 

5 grönt å lestli ti vaka, å senna blrås ä se lenna, 
lövä blräntjo å lek å tuppon står granne ti täktan, 
nu ner ä glräje på jolr å ti sky, å nu no all kritur, 
fugglrar å fiskar å ymsade kräk, ha funni sän lissvän, 
bäll fell int människa häll gå ensam å begglra å megglra. 

lo Int är ä bra för kam n tä va allena ti vaka. 
lut är ä bra fer kolla tä sitt' allena å trånna. 

Gammelgossens vedermödor 

Gammelrgessn an ha-nt ä for gårli: ä-nt ingen som bryr sä 
no, her-n puffel å far, å kellon sät'-n int assint. 

is "A! Ocken fjoll! Ocken gammelrgess-toll!" se gap' dem å kute, 
om en ska kummel r sä tä å pit' dem litä å tjåtra. 

År ätt år bi-n gamlrar, for vart år ensammar bi-n. 
Ingen åg en sem kan bädd' sänja åt sä å varm' o: 
ensammen får-n fell ligg' dar å uggla å kox' oppi tatjä, 

20 tungel r på sotug kuppjerksnätn, som pingel r å dingelr. 
Ingen åg en tä mjelrk' i ku å lag' sä ne äta. 
Hagermjöksvällinjen, mager å kilren, an skär sä ti kappen, 
grötn ä sådug å sträv, tättmjelrtja ho kräk utå, ångrar. 
Ingen åg en tä arbeta for å assint va glad åt. 

25 Stelbent, gråhårug sitt-n tä slut attma, spisn ti bråna, 
starr' ini grava. Å dar är ä svart. Senst' brandn ha slockna. 

Gammelkullans lidanden 

Gammelrkella, hä tror vi då väl, o har int ä no velrkar. 
Dag ätt dag är ä skav å gnag i lag ma dem gamla, 
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mor ho skav då å gnag, se-r-o kend' skav' skinnä å kolla. 
Kolla lessn' fell å; ä bi se tungsamt tä leva. 
For var o mosk, o va glad, o va grann som i nylöva majstång, 
kringlrug i ögon å röd å fin som i rosa på martja. 

5 Nu se blecken o år ätt år å venne å grånne, 
står maktstulrin å trånne, å misslänt — o trånn' fell yr vala. 
Assint ä rolri mer, allting bi jenut å trekut. 
For var ä riktit i fröjd tä spinna å väva å stilla, 
stöka ti stuggu å fäjs å svättas på åkrar å änjar. 

lo Mjelrkstriln renn se-r-ä sang yr spenen å Rölin å Majros, 
spinnrettjen snerra å trilta, som lärka om lådyjen spele, 
räfstappan flög se-r-ä slang, no dem va utå slogen om sommarn, 
slagu ho dunka å dansa i polska på logen om höstan. 

Nu är ä arlens. Nu ner o sitt å trede ma trudu - 
15 barä en grår gervinter ti valra — se sir o i synom 

totappen jussem en tjäst utå grått hår, tovut å tjylsut. 
To-spretn spret' ut klron som stele, benuge fingrar. 
Kolla ho spinn, å tåra ho rinn, å allor kom ä non friar. 
Inga gammelrkellkvar ä finns, som bälta malr' om o. 

20 Är o ett varv utå gammelrkellflretn, se lär' o fell bi dar. 

Leksands brudgång 

Men no dem rätta mötas, då bir ä riktig i ställning. 
Länji går dem nog fest ä sneggelr å sir ätt varare, 
sneggelr å sir ätt varann på långt håll, ensam å lessin. 

25 Länji går dem var sä — se långe bi dagon — å längtas. 
Mene å mene å kom int så tä, se blyge å tafflug, 
ter int titt' på varann, å sir dom varann i körtväg, 
säg tu ok om vädrä, å hitt' dem på träffas en danskväll. 
Men her dem maffel, se bir ä då visst; å tä slut bir ä lysning. 

30 Malla kom opp yver takan å står se ståtlin å svege, 
flagga flraxe högst opp i tupp, sons långt ikring kan, 
skälla pingel r å sjångelr å klräpp' in lycka ti gålrn. 

Sån bär ä å tä Falru stad, köp' rinjen å botja. 
Gässped å ståt! Si, brukkar-rada ho åk oppa körtja! 

35 Hestar som sprake å spring, se-r-ä ryk kring krusuge vepor, 
bandar som flradder å flyg, tjä-knöpar som blrinke å blräntje. 

Gässposfelrtjä kom må prostgålrn, knyre å inkom. 
Inkomest bruda, se grann se-r-å skin: grönkjosla å blråmajd, 
kamris-yvdölr å knyttningshatt, tupphasklrä å hucklrä, 

40 glritter å tjär både fram å att, se-r-ä pingelr å paver. 
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Bruggomen stel å högtidlin ti tyskuge socker å kalskor, 
laska bockskinnsbracka å blråtryja, laska rna siltjä. 
bruggornkragen rna spets å krus, körthattn rna bindil. 
Brusätu-kam atra-n, å brusätu attatä bruda. 

5 Käringan står dar i skock; strast berj' dem å tjävra å koxa. 
Gubban dem ackådere om kampar å kampar å körning. 
Pojkan i slimsreck, stygg: merk, blrack! står tyste å tåme. 
Bruttpigon glrymme å eritter som tupper rna degg på ti änjan, 
fnitter å flradder å titter som lissäler, vippe å trippe. 

im Nu korn spögubben. Prostn an kom. Yver valin dar felrtjä 
begelr å gror går Leksands brudgång se grann ini körtja. 

Brudlåtn trilte se fint. Brudfelrjä stig frami korä. 
Brudparä står for altarä, läs se darrn': ... att älska 
dig i nöd och lust, och till ett vårdtecken ... ringen. 

15 Klrockon tar tä å dänja å dona å rinja ti stappulrn. 
Sommar å sol ini körtja, å bänkan som bkomsterrabattar 
ti Vår Harres täppa, å psalmar som lärkor mot himla. 
Brudparä står inund pälln, å prostn an läs å an mässe: 
Herren välsigne eder, ledsage eder Hans änglar! 

20 

	

	Se drar kfrockarn sta ma en marsch, se-r-ä boide ti valrvan, 
bälrgan stånke å ergon går, se-r-ä skvätte å skväll atti skullan. 

Äktenskapets lycka och välsignelse 

Nog är ä myttjy rna dessn giftn å, pä dem säga: 
gränjug kylar å tok, å syta bå nättar å dager; 

25 trångt å pyltut pär ä fell bi, no baran bi måckelr. 
Men om kärletjen ä, då rems ä sju ti en slipho. 
Tänk, ecka sälhet ändå tä slipp' va ensam ti vaka, 
tänk, va bra tä gå parom å hjelrp' va,rarom på väjen! 
Talln, som står utan bark å bår — en terraka bir ä. 

30 Se är ä ställt för i människa rna, som int åg ingen om sä. 
Men dar kärletjen ä, dar trivs allting å ferkovras: 
åkran står fulle i säd, som yvjas å glrymme ti solra, 
kun dem går utå löta se glrijade bitanke å fine, 
kylar kom ä en hel lång ras, se runde å goskirin — 

35 allting vill tä, dar kärletjeu ä. Som ä blremme kring knutan: 
törnrosa grann, klrockroser å blåduvor,  brandgelre liljor, 
se blremm' trohet å nöjsamhet, Guds välsignels' å lycka, 
blremme se ljuvli ti gålrn å vare frå släktä tä släktä. 
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Slutförmaning: Om jord och värld 

Ett må vi väk ta i akt, rna vi går å kräll jani vaka: 
vakt' voss tä fasna ti jok å vak, grav' ned voss ti mulla, 
lär' voss tä bruk' dessa vaka, som int' vi bruka no assint. 

5 Människa, är o en träk, som barä ska teka ti joka? 
allor se stur en gåk — tä slut so ska dem bär' ut voss, 
allor se stur i rålösa — tänk: Ä-nt ana än vaka! 
Kroppen kravek ti joka å pot() å rote å uslas, 
själa trivs int nedi jan å våndas, vill ut å vill hädda. 

io En gång når vi se Mork en Port. No vi sir voss täbaker — 
livä ha vän i jussem en dröm, en str6m å en skugga. 
Gå jani vaka i tekmod å ödmjukhet: snart ska vi flytta, 
ska tä vårt fädernesland å skekjas ve detta elände: 
Gud befall' vi vår själ uti hand å vänd' voss girade frå vaka. 

Himmelens Herre 

Med Lycka och Gamman 
Signe de wackra, de dygdiga twå, 
Som sina hjärtan ha bundit tillsamman! 
Sorger och smärta dem wike ifrå! 
Trohet och Enighet, Kärlek och Fromma 
Grönske med ymnoghet i deras bo! 
Gif dem ock därtill ljufliga blommor, 
Sist ock en Evig Glädje och Ro! 
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En lyckönskans midsommars-blomsterbukett 
Översättning till dalmålstexten gjord av författaren. 

Om sommaren sköna 
Nu om sommaren sköna, när marken hon gläds, upp i Dalarna, 
fåglarna spelar i träden och fiskarna spritter i sjöarna, 
nu i midsommarstiden, då jorden står brud här vid Siljan, 
grönt och lusteligt i världen, och sunnan blåser det så lent. 
Lövet blänker och leker och blommorna står granna i täkterna, 
nu när det är glädje på jord och i sky och när alla kreatur, 
fåglar och fiskar och allehanda kräk har funnit sin lillvän, 
nu kan väl inte människan heller gå ensam och blänga och mögla. 
Inte är det bra för mannen att vara allena i världen, 
inte är det bra för kvinnan att sitta allena och tråna. 

Gammalgossens vedermödor 
Gammalgossen har det inte för gott, det är ingen som bryr sig 
aldrig ett dugg om karlen, och kullorna aktar honom inte alls. 
»Vad nu! En sån fjoll, en sån gammalgosstok!» så skriker de och ränner i väg, 
om han skulle drumla sig till och kittla dem litet och kela. 
År för år blir han äldre, och ensammare blir han för vart år. 
Ingen äger han, som kan bädda sängen åt honom och värma den; 
ensam får han väl ligga där och uggla och koxa i taket, 
glo uppå sotiga spindelväven, som hänger och dinglar. 
Ingen äger han att mjölka en ko och laga sig något att äta. 
Havremjölsvällingen mager och klen han skär sig i kappen, 
gröten är dålig och sträv, tätmjölken hon krälar av änger. 
Ingen äger han att arbeta för och ingenting att vara glad åt. 
Stelbent, gråhårig sitter han till slut bakvid spisen i vrån, 
stirrar in i askgraven. Där är det svart. Sista branden har slocknat. 

Gammalkullans lidanden 
Gammelkullan, det tror vi då väl, hon har det inte bättre. 
Dag efter dag är det skav och gnag i lag med de gamla, 
mor hon skaver då och gnager, så hon kunde skava skinnet av kullan. 
Kullan hon ledsnar alldeles; det blir så tråkigt att leva. 
Förr var hon glad och kvittrade, och sjöng som en fågel på kvisten, 
förr var hon röd och vacker och grann som en rosa på marken. 
Nu så bleknar hon år för år och vissnar och grånar, 
tyst och missmodig går hon och trånar väl bort ur världen. 
Ingenting är roligt mer. Allting blir besvärligt och tungsamt. 
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Ungdomskvarnen (se s. 3: 19). Målning av Hjelt Per Persson 1843. Nordiska Museet. 
Se S. Svärdström, Dalmålningar, Sthlm 1944, s. 137, bild 74, 

Förr var det riktigt en en fröjd att spinna och väva och stilla, 
stöka i stuga och fähus och svettas på åkrar och ängar. 
Mjölkstrilen rann så det klang ur spenen på Rödlin och Majros, 
spinnrocken surrade så muntert som lärkan om våren hon spelar, 
räfstapparna flög så det slang, när de var utpå slåttern om sommaren, 
slagan hon dunkade och dansade en polska på logen om hösten. 
Nu är det annorlunda. Nu när hon sitter och trampar med trampan — 
bara en grå gorr-vinter i världen — då ser hon i syne 
blåntappen liksom en tott av grått hår, tovigt och trassligt, 
blånfästet spretar ut klorna som stela, beniga fingrar. 
Kullan hon spinner och tåren hon rinner, men aldrig kommer friarn fram. 
Ingen gammelkulle-kvarn det finns, som kunde mala om henne. 
Är hon en gång ute på gammelkulle-flotten, så lär hon väl bli där. 

Leksands brudgång 

Men när de rätta möts, så blir det riktig en ställning. 
Länge går de nog först och sneglar och ser efter varandra, 
sneglar och ser efter varann på långt håll, ensamma och ledsna. 
Länge går de och längtar och trår — vad dagarna blir långa! 
Menar och menar och kommer sig inte för, så blyga och oföretagsamma, 
vågar inte titta på varann, om de ser varann i kyrkväg, 
säger två ord om vädret, om de hittar på att träffas en danskväll. 
Men hur de går och sölar, så blir det då visst, och till slut blir det lysning. 
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»Malla», gästbudstall från Åkerö, Leksand. Teckning av Anders Nygård 1929 (s. 3: 30) 
ULMA 4023, s. 17. 

Mallan kommer upp över taken och står så ståtlig och svajar, 
flaggan flaxar högst opp i topp, syns långt ikring byarna, 
skällan pinglar och klingar och kläpper in lycka i gården. 
Sen så skall han till staden och köpa henne ringen och boken. 
Bröllop och ståt! Se bröllopsskaran! Nu åker de till kyrkan. 
Hästar som sprakar och springer, så det ryker kring brokiga vepor, 
band som fladdrar och flyger, halsbandspärlor som blinkar och blänker. 
Bröllopsfolket kommer in på prostgården, prydligt och praktfullt klätt. 
Praktfullast bruden, så grann så det skiner, grönkjortel och blåmajd, 
kambrik-överdel och knytningshuva, tofshalskläde och huckle, 
glitter och pärlband både fram och bak, så det dinglar och danglar. 
Brudgummen, stel och högtidlig i noppiga strumpor och karlskor, 
laskade bockskinnsbyxor och blåtröja, laskad med silke, 
brudgumkragen med spets och krus, kyrkhatten med bindel. 
Brudsätu-mannen bredvid honom, och brudsätan bakom bruden. 
Hustrurna står där i skock, strax börjar de prata och titta. 
Karlarna de överlägger om hästar, hästar och körslor. 
Pojkarna i köprock, ful, klen, black, står tysta och hänger. 
Brudpigorna glimmar och glittrar som blommor med dagg på i ängarna, 
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Bröllopståg i Leksand (se s, 3: 37). Målning av Hjelt Per Persson 1846. Frän Als s: n. 
Privat ägo. Se S. Svärdström, Dalmålningar, Sthlm 1944, s. 138, färgpl. 24. 

fnittrar och fladdrar och tittrar som sädesärlor, vippar och trippar. 
Nu kommer kyrkstöten. Prosten han kommer. över kyrkvallen, där folket 
bligar och glor, går Leksands brudgång grann in i kyrkan. 
Brudlåten drillar så fint. Brudföljet stiger fram i koret. 
Brudparet står inför altaret, läser så darrande ... att älska 
dig i nöd och lust, och till ett vårdtecken ... ringen. 
Bång! dänger klockorna i gång, ring dång och ding där uppi stapeln. 
Sommar och sol ini kyrkan och bänkarna som blomsterrabatter 
i vår Herres täppa, och psalmer som lärkor mot himlen. 
Brudparet står under pällen, och prosten han läser och mässar: 
Herren välsigne eder, ledsage eder Hans änglar! 
Så drar klockarn till med en marsch, så det bölar i valven, 
bälgarna stånkar, och orgorna går, så det skallar och ekar baki läktarna. 

Äktenskapets lycka och välsignelse 

Nog kan det ha sina sidor att vara gift också, brukar de säga, 
skrikiga ungar och mycket besvär, och sköta småbarn både nätter och dagar, 
trångt och stökigt plär det väl bli, när barnen blir många. 
Men »om kärleken är, då ryms det sju i en slipho». 
Tänk vilken sällhet ändå att slippa vara ensam i världen, 
tänk så bra att gå i par och hjälpa varandra på vägen! 



10 Anders Nygård 

Tallen som står utan bark och barr — en torrake blir det: 
så är det ställt för en människa med, som inte äger någon om sig. 
Men där kärleken är, där trivs allting och förkovras: 
åkrarna står fulla av säd som yvs och glimmar i solen, 
korna de går utpå löten så glänsande blanka och fina, 
barn kommer det, en hel lång svärm så runda och rara, 
allting vill till, där kärleken är. Som det blommar kring knutarna: 
törnrosen grann, klockrosor och blåduvor, brandgula liljor, 
så blommar trohet, förnöjsamhet, Guds välsignelse och lycka, 
blommar så ljuvligt i gården och varar från släkte till släkte. 

Slutförmaning: Om jord och värld 

Ett må vi väl ta i akt, medan vi går här i världen i möda och arbete: 
akta oss att fastna i jord och värld, att gräva ned oss i mullen, 
lära oss att bruka denna världen, såsom brukade vi henne icke. 
Människan, är hon en träl, som bara skall sträva i jorden? 
Aldrig så stor en gård — till slut skall de bära ut oss: 
aldrig så stor en nöd — tänk: »Det är inte annat än denna världen»! 
Kroppen kravlar i jorden och påtar och rotar och uslas, 
själen trivs inte härnere, utan våndas, vill ut och vill hädan. 
En gång når vi så Mörk en Port. När vi ser oss tillbaka — 
livet har varit liksom en dröm, en ström och en skugga. 
Gå här i världen i tålamod och ödmjukhet: snart skall vi flytta, 
skall till vårt fädernesland och skiljas vid detta elände: 
Gud vi befaller vår själ uti hand och vänder oss glada från världen. 



Ordförklaringar 

De följande ordförklaringarna sammanställdes genom Herman Geijers för-
sorg i alfabetisk ordning och gjordes med ledning av tillgängliga källor, 
främst Nygårds äldre uppteckningar från Leksand samt de talrika med-
delanden han under utarbetandet gjorde till redaktionen av Sv. Lm. Även 
Lars Levander bidrog med viktiga upplysningar och slutligen granskades 
det ursprungliga konceptet av Nygård själv, som däri gjorde nödvändiga 
rättelser och på många ställen tillade nytt material. 

I ordlistan hänvisas under varje uppslagsord till minst ett ställe i 
dikten, där ifrågavarande ord förekommer, med angivande av sida och 
rad. Orden behandlas endast ur de speciella synpunkter, som samman-
hanget i dikten ger vid handen, och som uppslagsf orm anges därvid 
endast den form i vilken ordet uppträder i texten, oavsett om denna form är 
böjnings- eller grundform. Likaså nämnes endast den speciella betydelse, 
vari ordet brukas på det citerade stället, t. ex. vid ordet botja endast i bet. 
»psalmboken». Av ordet en upptages endast fem.formen i, då denna är den 
enda form som tarvar förklaring. 

arlens 3:14 annorlunda 
assint 2:14,24, 3:7 alls intet 
atra-n 4:4 tillsammans med honom 
att 3:40 bak, baktill 
attata 4:4 bakom 
atti skullan 4:21 bak i läktarna 
attma spisn ti bråna 2:25 i vrån 

bakvid spisen, borta i spiselvrån 
baran 4:25 barnen 
begett 4:11 bligar 
bi inf. 3:20, 4:25, pres. sing. 2:17, 

3:2, pres. pl. 3:25 
bindil 4:3 långt och smalt band, 

hemvävt, mönstrat, med bollar i 
ändarna, knutet kring brudgum-
mens kyrkhatt 

blecken 3:5 bleknar, vissnar 
blråduver 4:36 stormhatt (Aconitum 

napellus) 
blråmajd 3:38 förkläde av blått 

rasktyg (ett slags fint glansigt 

ylletyg); bäres vid de allra för-
nämsta högtiderna 

blråtryja 4:2 blå långrock, broderad 
med silkesrosor; bröllopsplagg 

bockskinnsbracka, 4:2 knäbyxor av 
bockskinn (fint skinn) 

botja 3:33 psalmboken 
bruggomkragen 4:3 bred spetskrage, 

liggande runt halsen på brud- 
gummens blåtröja 

brukkar-rada 3:34 den till kyrkan 
åkande bröllopsskaran (bokstav!. 
brudkarl-raden) 

brusätu 4:4 brudsäta, brudens följe-
slagerska 

brusätu-karn 4:4 brudsätukarlen, 
brudgummens följeslagare 

bruttpigon 4:8 brudpigorna på bröl- 
lopet 

bråna 2:25 vrån 
bår 4:29 barr 
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bäll 2:9 kan, förmår — bälta 3:19 
kunde 

begglra 2:9 blänga, blicka argsint 
betrje 4:20 bölar 
Dalan 2:2 Dalarna 
darrn' 4:13 darrande 
clingelr 2:20 dingla 
dänja å dona 4:15 
degg 4:8 dagg 
dessn 4:23 dem där (m.) — dessa 

5:4 (f.) 
fasna 5:3 fastna 
flagga 3:31 flaggan högst i toppen 

på mallan med begynnelsebokstä-
verna till brudparets namn; i 
flaggan är fäst en skälla 

fäjs 3:9 fähus 
fel! 2:9 väl 
gammelrgessn 2:13 den gamle ung-

karlen; jfr senst brandn 
gammelrgess-toll 2:15 en toker till 

gammalgosse (sista ledet i 
smsningen är toll) 

gammekkellflretn 3:20 har hon en 
gång kommit ut på den flotte, dit 
gammalkullorna samlas enligt ett 
gängse talesätt, så får hon nog 
bli där 

gammelrkell-kvar 3:19 den kvarn, 
som mal om gammalkullorna, så 
att de bli unga på nytt; se här 
återgiven gammal dalmålning, 
som bl. a. också ligger bakom 
E. A. Karlfeldts dikt »Den under-
bara kvarnen» 

gap 2:15 skriker 
giftn 4:23 äktenskapet 
glrijade 4:33 glänsande 
glitter 4:8 glittra 
glrymme 4:8,32 glimmar 
goskirin 4:34 intagande, söt, »rar» 
granne 2:6 blommorna står prydda i 

sin grannaste festskrud i ängarna; 

ordet grann är verb i pres. = står 
bröllopsklädda 

grava 2:26 askrummet, härden i en 
öppen spis 

grånne 3:5 grånar 
gränjug 4:24 grinig 
grönkjosla 3:38 grön kjortel;  som 

bäres av bruden vid bröllopet 
gubban 4:6 de gifta männen 
gårli 2:13 (han har det inte för) gott 
gässped 3:34 bröllop (ordagrannt: 

gästabud) 
gässpesfelrtjä 3:37 bröllopsskaran, 

-gästerna 
gervinter 3:15 hård och lång vinter 
hagermj ölrsvällinj en 2:22 havre - 

mjölsvällingen, förr den vanliga 
vällingen; som vattuvälling hade 
den benägenhet att skära sig 

hjelrp' 4:28 hjälpa 
hucklrä 3:39 det plagg av tunnt, 

vitt tyg, som fästes utanpå bru-
dens »knyttningshatt» 

hädda 5:9 hädan 
her 3:29 hur 
i 3:13,22 en (f.) 
inkom 3:37 praktfull, högtidsklädd, 

-est 3:38 (superi.) 
inund 4:18 under 
jussem 3:16, 5:11 liksom 
jan 5:9 här 
jani vala 5:2,12 här i världen 
janä Sälrjen 2:4 här vid Siljan 
jenut 3:7 besvärligt, mödosamt 
kalskor 4:1 »svenskskor», näver- 

bottnade skor med låg klack och 
överliggande plös, »karlskor» 

kampar 4:6 hästar 
kamris-yvdölr 3:39 överdel (till linn- 

tyg) av kambriktyg (kammarduk) 
kappen 2:22 träskålen varur väl- 

lingen åts 
klrockroser 4:36 aklejor 
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kkon 3:17 klorna 
kträpp' 3:32 klämtar 
knyre 3:37 noggrannt klädd, i väl-

sittande kläder, prydlig 
knyttningshatt 3:39 den gifta kvin-

nans huvudbonad (»hatt»), prydd 
med knypplad spets (»knyttning»); 
knyttningshatten hörde till hög-
tidsdräkten 

kom int sä tä 3:26 kommer sig inte 
för 

kox' 2:19 titta 
kringtrug i ögon 3:4 rundlagd i an-

siktet; hörde till det kvinnliga 
skönhetsidealet 

kritur 2:7 varelser, ej blott kreatur; 
här: djur 

krus 4:3 broderi 
krusuge 3:55 brokiga, mönstrade 
kräk 2:23 krälar, vimlar 
kräll 5:2 krälar 
ku 2:21 ko, kun 4:33 korna 
kummetr sä tå 2:16 drumla sig till 
kuppjerksnätn 2:20 spindelväven 
kute 2:15 springa 
kylar 4:24,34 barn; ordet uttalas 

med hårt k- ej tj- 
käringan 4:5 de gifta kvinnorna 
körthattn 4:3 kyrkhatten 
körtväg 3:27 kyrkväg 
kolla 3:2 kullan, flickan, den ogifta 

kvinnan, kellon 2:14 (pl.) 
laska 4:2 laskad, försedd med pryd-

nadssömmar eller broderier 
lissvän 2:8 (sin) lilla vän 
lissäler 4:9 sädesärlor 
lådyjen 3:11 våren 
löta 4:33 betesmarken 
lenna 2:5 lent 
lestli 2:5 ljuvligt; ordagrannt: luste- 

lig 
leva 3:2 leva 

maffel 3:29 går och dröjer, fumlar, 
sölar 

misslänt 3:6 ledsen, modfälld 
mjetrkstriln 3:10 mjölkstrålen (från 

spenen till stävan) 
mosk 3:3 hurtig, morsk 
måcketr 4:25 många 
ma 3:14, 4:2,3 med, i lag ma 2:29 

tillsammans med 
rna 4:30 också 
ma 5:2 medan 
malla 3:30 »mallan», ett träd som är 

avkvistat utom i toppen; restes 
i brudens och brudgummens hem-
gård. Dagen då detta sker är 
numera första lysningsdagen. (Or-
det är väl egentl. åsbyggemål.) 
Se teckningen s. 8! 

martja 2:2 marken 
megglra 2:9 mögla 
n 2:14 han, honom, jfr an, en 2:13,18 
nt 2:13 inte, ä-nt ingen som bryr sä 

2:13 ingen bryr sig 
no 2:21 något 
no 2:7, 3:12,22, 5:10 när 
ned 5:3 ned 
nedi jan 5:9 här nere 
o 3:14,19 m. fl. hon (gammalkullan) 

3:19, (flickan) 3:3, henne (sängen) 
2:18, jfr ho 2:2 (marken) 3:18 osv. 

ecka 4:27 vilken, ecken 2:15 vilken 
olr 3:28 ord (pl.), i en tidigare ver- 

sion hade N. pl. okar 
om 2:2 om 
oppa 3:34 upp till (kyrkan) 
oppi 2:2 uppe i 
parom 4:28 gå p. = gå i par 
paver 3:40 är yvigt av grannlåt 
pingel: 2:20, 3:40 pinglar 
pit' 2:16 peta med fingret för att 

narra småbarn till skratt, »pipa» 
pojkan 4:7 de ogifta ynglingarna och 

männen 
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puffel 2:14 syssla med något utan 
framgång, fumlar, pysslar 

pyltut 4:25 stökigt 
pä 4:23 pläga, pär 4:25 plägar 
pete 5:8 påtar 
-r- 3:10,35,38 osv. r inskjutes i vissa 

fall mellan annars sammanstöt- 
ande vokaler vid ordmöte 

rålösa 5:7 rådlöshet, olycka, elände, 
förtvivlad belägenhet 

ras 4:34 rad, svärm 
rems 4:26 rymmas 
renn 3:10 rann (pret. av rinna) 
rote 5:8 rotar 
senst' brandn 2:26 det, överblivna 

och förkolnade vedträet i brasan; 
detta vedträ kallades somligstä- 
des gammelrgessn 

sjugan 2:3 sjöarna 
sjångelr 3:32 klingar (med metalliskt 

ljud) 
skullan 4:21 läktarna i kyrkan 
skvälre å skväll 4:21 ekar, genljuder 
slimsreck 4:7 köpt rock av kavaj- 

fason 
slogen 3:12 slåttermarken, slåttern 
snerra 3:11 surrade 
socker 4:1 strumpor, jfr tyskuge 
spögubben 4:10 kyrkstöten 
spenen 3:10 spenen (sing.) 
sprake 3:35 sprakar 
stilla 3:8 ge foder åt kreaturen 
strast 4:5 straxt 
stur 5:6,7 stor 
starr' 2:26 stirrar 
svege 3:30 svajar 
synom, i s. 3:15 i syne 
syta 4:24 sköta småbarn 
så 2:13, 3:26 sig, honom 
sälhet 4:24 lycka, tillfredsställelse 
Sälrjen 2:4 Siljan 
sån 2:8 sin 
sån 3:33 sedan 

sät' -n int 2:14 bryr sig inte om; 
kullorna »sitta» honom inte, hyser 
ingen aktning för honom 

senna 2:5 från söder, sunnan 
sens 3:31 syns 
se-r-o 3:1 så att hon (kunde skava 

skinnet av kullan) 
se-r-ä 3:10 så att det 
tafflug 3:26 oföretagsamma, tafatta 
tatjä 2:19 taket; takan 3:30 taken 

(plur.) 
ti 4:1 i; 2:10 uti; ned ti 5:3 ned i 
titter 4:9 är spelande glada, kvittrar 
tjylsut 3:16 hoptrasslat 
tjålra 2:16 vänslas 
tjä-knöpar 3:36 mångfärgade glas-

pärlor på kedja, »tjä», som kom-
mer av ordet ked; senare ledet 
knöp torde sammanhänga med 
knopp 

tjär 3:40 halsband och andra band 
av glaspärlor m. m., är pl. av tjä, 
ked; banden tillverkades vid Jo-
hannesholms gamla glasbruk i 
Venj an 

tjäst 3:16 test, hårtest 
tjävra 4:5 prata ivrigt 
toll 2:15 toker, se gammelrgess-toll 

2:15 
to-spretn 3: 17 blånfästet med kvis-

tar runt omkring, vari blånorna 
placerades på spinnrocken 

to-tappen 3:16 blåntappen som sitter 
i »spreten» på spinnrocken för 
att spinnas 

trilta 3:11 drillade, trilte 4:12 drillar 
trudu 3:14 trampan på spinnrocken 

(f.) 
trånne 3:6 trånar, tvinar, trånn'yr 

vaka tvinar bort 
trede 3:14 trampar (vb.) 
trekut 3:7 tråkigt, ledsamt 
tu Jr 3:28 (de säga bara) två ordtuo) 
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vädret) ifall de råka träffas en 
danskväll 

tungel( 2:20 titta, stirra 
tupp 3:31 topp 
tupper 4:8 blomster, blommor, tup-

pon 2:6 ängsblommor, äv. tofsar 
tupphaskkä 3:39 halskläde, prytt 

med svart silkesstickning och 
svarta silkestofsar 

tuppkwast, tit., blomsterkvast; på 
midsommaren prydes stugan med 
»tuppkvastar», som hängs över 
kronstängerna 

tyskuge socker 4:1 strumpor av 
ull, vilka efter att ha valkats, slut-
ligen gnuggas mot ett grovt blag-
garnsstycke, så att av ludden bil-
das fullt med små fina noppor 

tårna 4:7 stå tafatta 
tä 3:26 till, kom int sä tä, kom sig 

inte för 
täktan 2:6 slåtterängarna 
tättmjelrtja 2:23 tätmjölken (lång-

mjölken), då denna om sommaren 
förvarades i källaren (»källar-
mjölk») vart den ibland full av 
spyfluglarver 

tak 4:24 besvärlighet, möda 
teka 5:5 slita och arbeta, utstå 

vedermöda 
ter int titt' på varann 3:27 törs 

inte titta på varandra 
terraka 4:29 torrfura, en förtorkad 

fura 
uggla 2:19 känna sig ensam, över-

given och kulen 
utå 3:20 ute på 
vare 4:38 varar 
venne 3:5 vissnar, jfr Rz 808b 
veper 3:35 yllevävnader i många- 

handa mönster och färger, varmed 
kärrorna pryddes  

vill tä 4:35 växer, förkovras 
visst 3:29 så blir det då visst = de 

blir fästfolk 
vala 2:5, 5:2 världen; det är inte 

något annat än vad som hör till 
denna världen; jfr 3:6 

varare 3:23 varandra, varann 3:24, 
27, vararom, gammal dativform, 
bruklig i sådant sammanhang 
som det förevarande, 4:28 

var så 3:25 var för sig 
varv 3:20 (en) gång 
vass 5:3 oss 
velrkar 2:28 bättre 
yr 3:6,10 ur 
ymsade 2:8 ömse, allehanda 
-yvdölr 3:39 överdel (på linne) 
yver valin 4:10 över kyrkvallen 
yvjas 4:32 yvs, frodas 
å 3:28 och. Ordet förekommer på 

ett sätt som kan förefalla något 
svårbegripligt och därför påkallar 
några ord till förklaring. Meningen 
i sin helhet är naturligtvis: de 
törs inte titta på varandra, om 
de ser varandra på kyrkväg; de 
säger bara ett par ord om vädret 
om de råkar träffas en danskväll. 
Ordet å motsvarar således i detta 
fall ej alldeles den vanliga bety-
delsen »och». Snarare motsvarar 
å i detta sammanhang den bety-
delse ordet och (ok, oc) har på 
några ställen i den fsv. litteratu-
ren, där det brukar översättas 
»om» eller »även om», eller »men». 
Jfr tyska und zwar, där z. urspr. 
betytt »sannerligen». 

å 3:33 av 
åg 2:18,21, 4:30 äger 
ä 2:13 det är, 4:34 det 
ängrar 2:23 änger, spyflygans larver 
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äta 2:21 mat 	 en 2:18 m. fl., jfr n, an 
an 2:13 han, jfr n, en 	 ergon 4:21 orgorna, orgeln 
ana 5:7 annat 

Anmärkningar till A. Nygårds 
"Midsommars-Tuppqwast" 

Detta år 1923 av Anders Nygård diktade bröllopskväde på leksandsmål 
tänkte sig författaren, till glädje för de närmast intresserade i den bygd, 
där bröllopet stod och där dikten har sin bakgrund, att få publicerat som 
ett fristående tillfällighetstryck i stil med äldre tiders bröllopsskrifter. 
Manuskriptet blev emellertid liggande i författarens gömmor ända till år 
1937, då han lämnade en avskrift därav till professor Bengt Hesselman, som 
just vid den tiden sysslade med avslutningen av sin utgåva av »Bröllops-
dikter på dialekt från 1600- och 1700-talen». Denne blev mycket intresserad 
av Nygårds dikt, men kunde givetvis inte taga med den i sin serie. Han 
lämnade i stället avskriften vidare till professor J. A. Lundell med en varm 
rekommendation till denne att inta den i sin tidskrift Svenska Landsmål. 
Lundell blev riktigt nog intresserad för saken och vidtog en del förberedelser 
för dess publicering i tidskriftens årgång för 1939, som han just arbetade 
med. Så sattes diktens text upp hos Appelbergs tryckeri i Uppsala, där Sv. 
Lm. vid den tiden trycktes, med en grov ljudbeteckning som något avvek 
från den av författaren brukade. Men en kommentar av något slag skulle 
också åtfölja den, och denna var inte färdig då Lundell avled den 28 jan. 
1940. Professor Herman Geijer övertog därefter redigeringen av tidskriften 
och hade som första uppgift att färdigställa årgången 1939. Nygårds dikt, 
som med sina kommentarer skulle ha ingått däri, fick vänta tills vidare 
såsom alltför tidsödande — årgången kom dock ut först våren 1941. Inte 
heller i årg. 1940, den enda som Geijer själv helt redigerade, kom Nygårds 
dikt med, trots dennes ivriga påstötningar. Med förskjutningen i utgiv-
ningsplanen följde, att Geijer med sin vanliga grundlighet ansåg sig böra 
utvidga den planerade kommentaren att omfatta en detaljerad diskussion 
om principerna för den använda grova beteckningen samt en fullständig 
ordlista med förklaringar av dialektorden. Detta arbete drog ut på tiden — 
Geijer hade ju också andra ting att syssla med — och Nygård irriterades av 
Geijers sätt att diskutera hans dikt som om den vore en medeltidshand-
skrift. Det var inte lätt för dem att samsas om detaljerna. Förarbetena drevs 
dock vidare, men någon tryckning blev aldrig av. Visserligen togs ett sista 
korrektur (det 3:dje) av själva texten i februari 1941, och författaren fick 
tillfälle att däri införa sina slutgiltiga rättelser. Men sedan avstannade det 
hela, trots många böner och påminnelser från Nygårds sida om fortsatt 
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sättning. Till slut vägrade denne definitivt att låta Geijer ge ut den i Svenska 
Landsmål.' 

Geijer dog den 16 sept. 1943, och när tryckningen av landsmålstidskriften 
under prof. Dag Strömbäcks ledning fr. o. m. årg. 1941 flyttades till P. A. 
Norstedts i Stockholm, slopades också den hos Appelbergs stående texten 
till dikten. Hela materialet med Geijers inledning och ordlistan m. m. blev 
liggande hos Sv. Lm:s redaktion ända till nu. Sedan Anders Nygård också 
avlidit i slutet av år 1970, har situationen ändrats. Bl. a. för att hedra 
minnet av den bortgångne hembygdsforskaren har av intresserade personer 
i Leksand, främst f. folkskolläraren Per Johannes, framförts önskemål om 
att detta kväde från 1923 äntligen måtte bli publicerat. Då man från detta 
håll lovat bidraga till täckandet av de dryga sättningskostnaderna samt 
till medtagandet av några av Nygård önskade illustrationer, är hindren 
undanröjda för utgivandet av denna på genuint sockenmål skrivna dikt, 
säkerligen den sista efterföljaren till de många bröllopsdikter på dialekt, 
som vår äldre litteratur uppvisar. 

Till dialekttexten bifogas här dels författarens egen översättning av 
kvädet till riksspråk, dels den ovan nämnda ordlistan över i dikten ingående 
leksandsord, som kan vara svårbegripliga för läsare från andra landskap. 
Dessutom har i enlighet med Nygårds uttryckliga önskan några bilder med 
associationer till texten medtagits. Som slutvinjett under texten ville han 
ha med en avritning, som han gjort tv en gammal, med kniv på dörren till en 
hölada vid Knubbgården i Åkerö, daterad 1648, inristad bild av ett kapell. 
Vidare önskade han få med en av honom gjord pennteckning av en malla, 
en »gästbudstall» från hembyn Åkerö, samt ett avtryck av ett par dal-
målningar med sådana motiv från bygden, som hans dikt knyter an till, 
nämligen två av allmogemålaren Hjelt Per Persson utförda bilder, »Ung-
domskvarnen» från 1843 och »Bröllopståg i Leksand» från 1846. Allt det 
övriga må, säger författaren, »den benägne läsaren själv uppmåla för sitt 
inre öga med tillhjälp av sitt minne och sin inbillningskraft.» 

1  Ett udrag ur denna dikt, omfattande de tre första avsitten (Om sommaren sköna 
— Gammelkullans lidanden) publicerades 1948 i »Svenskt folkmål. Noveller och dikter 
sammanställda av Waldemar Hallin» Sthlm 1948, s. 238-240). Den där tryckta texten 
avviker i flera fall från den här återgivna, som följer Nygårds definitiva korrektur 
från 1941. Hallins text förefaller inte att ha granskats av förf. Följande viktigare av-
vikelser kan nämnas: v. 2:7 nu n& å i st.f ä, 2:11 kvinna i st.f kölla; v. 2:13-14 lyder 
Gamm61-gössn, an har int ä gårli; ä bryr int sä ingön/allör i sock om en kår; å kollön 
sät-'n int assint./Tej,tickön fjoll etc., 2:17 — å ensammar bi-n för vart år, i.s.t.f. for 
vart år ensammar bi-n; 2:22 Hagorvällinjön i st.f. Hagörnajö/svällinjön; 3:2 ä bi so 
tokut tä lova i st.f. ä bi so tungsamt tä lova, 3:3 For var o glad å kvittra å sjöng som 
en fuggol på kvistn/for var o röd å nyttug å grann som rosa på martja, 3:6 tyst å 
misslänt går o å trånno i.st.f. står maktstulin å trånno — 3:9 dona ti stuggu i. st.f. 
stöka ti stuggu; 3:11 snörra sS nytör i st.f snerra å träta, 3:15 ti våln i st.f. ti vala 
0.s. v. 

2- 714554 Sv. Landsmål 1971 
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Nygård sökte i sin dikt så långt det var möjligt återge dialektens språk-
former med närmaste anslutning till normal stavning så att den utan besvär 
skulle kunna läsas av bygdens folk. J-ljudet skrevs således med g- i t. ex. 
giften och tje-ljudet med k- i körtja, enda undantaget är ordet kylrar 'barn', 
som uttalas med »hårt» k. För att ange dialektuttalet av några från riks-
språket avvikande ljud brukade han ! för »tjockt» 1, p för riksspr. o i bo, 
bonde, men endast i de fall då dial. avviker från riksspr., samt ö för ett 
mellanljud mellan å och ö och å för ett ljud mellan a och ä. Mot Nygårds 
önskan införde Lundell vid sättningen av texten i dessa fall motsvarigheter 
till landsmålsalfabetets 1r, e, o, a. Apostrof användes för att ange apokope, 
bortfall av vokal eller stavelse, t. ex. darrn"darrande', lär' voss tä bruk' 
'lära oss att bruka'. 

Utom anvisningar för uttalet har Nygård till sitt >>qväde på fri sexfotavers 
med en och annan sjufoting här och där med flit insläppt» också fogat några 
ord om versformen, som han kallat »några metriska spekulationer». Då dessa 
inte bara har ett visst intresse för läsningen av dikten utan också ger några 
upplysningar om dialektens egenheter av allmännare intresse, förtjänar de 
att återgivas här: 

»Ett utmärkande kännetecken för folkmålen i Dala-bergslagen [jämte 
målen i angränsande delar av Nedansiljan och Västerdalarna], däri in-
begripet leksandsmålet, bröllopskvädets språk, äro de svaga biaccenterna i 
sammansatta ord, nämligen vid fortlöp:lade tal; vid eftertryckligare uttal 
framträder biaccenten bättre. 

Sålunda torde i tvåstaviga ord av typen spinnrock ultima ha blott 
svagt bitryck: spisnnre'ck; jämför utvecklingen av fähus till fäjs (men i 
Mora bås!), märk också J. 0. Wallins rim hölass: bölas! 

I trestaviga ord av typen spinnrocken har ultima biaccenten: spi3nn-
rettje1n,; jämför utvecklingen av okunnig till oknug, bodföra till buffra och 
ölsupa till ökspa m. fl. 

I trestaviga ord av typen stugutak torde ultima (liksom i föregående 
grupp) ha blott svagt bitryck: stu3gutalk; jämför stekarhus> stess. 

Med hänsyn till vad ovan andragits torde den metriska användningen av 
dylika ord i föreliggande kväde vara någorlunda försvarlig: 

Ultima i ord av typ 1 och penultima i ord av typ 2 utgöra icke blott en 
höjning, t. ex. står maktstulrin: 	, utan även en sänkning, t. ex. 
spinnrettjen: 	tokmod å ödmjukhet: 	 . (Fast nog 
knastrar det i daktylen av mjelrkstränjen). 

Om man blickar upp till Svenska Parnassens hexameterförfattare, finner 
man att versfötter av typ spinnrocken torde helt och hållet ha undvikits 
av Runeberg, hexameterns ojämförlige mästare, liksom av Stagnelius och 
Tegnér. Ävenledes torde de vara sällsynta i Lagerlöfs Homeros-översätt-
ning; däremot förekomma de rätt talrikt hos Stiernhielm (Bröllopsbesvär 
inräknat) samt ymnigt hos moderna: Strindberg och Engström --. 



Anmärkningar till A. Nygårds »Midsommars-Tuppgwast» 19 

För övrigt: varför måste denna typ vara bannlyst ur svensk hexameter, 
då den opåtalt tycks få uppträda i vanlig svensk vers? Ett par exempel 
på måfå: guldklor 	 falkvingar tog: 	/—. Vad 
angår den i detta kväde på fyra ställen uppträdande heptametern, så vore 
saken lätt att undvika; en ändring skulle dock, tycks det, vålla påtaglig 
metrisk försämring. Som auktoritativt stöd för denna frihet må åberopas 
Love Almqvist, jfr »Årstider ha vi ju fyra» etc.» 

Manne Eriksson 

Resume 
2pithalame en dialect, » Bouquet de fleurs offert aux nouveaux epoux å propos 
de leur mariage dans l'eglise de Leksand le dimanche aprås la Saint-Jean de 
1923 », &rit par M. Anders Nygård (1889-1971). — La forme ancienne d'epitha-
lame champåtre est suivie de fa9on tres libre dans ce poeme. Une version en 
langue usuelle, des notes et une liste des mots en patois acconipagne le poeme, 
qui est &rit en dialecte du village d'Åkerö, dans l'ouest de la paroisse de Lek-
sand. 
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Anders Nygård 
1889-1970 

Teckning av Nils Tiberg 1926. 

På nyåret 1971 kom budet att den under tiden 1915 till ett stycke in på 1930-
talet flitigt verksamme upptecknaren av dialekt och folkminnen i övre Dalarna, 
fil. kand. Anders Nygård frän Leksand avlidit vid hög ålder efter en lång tids 
sjukdom. Så hade ett märkligt forskaröde beseglats. En poet och människa 
med sällsynt fint öra och sinne för talets olika ljud och tonfall, ordens form och 
innebörd hade stilla gått ur tiden. 

Om hans speciella begåvning vittnar några få tryckta alster med språkligt 
och folkloristiskt innehåll. Av större betydelse och värde för undersökningen 
av de övre dalmålen är emellertid hans i Dialekt- och folkminnesarkivet i Upp-
sala förvarade stora handskrivna samlingar från skilda socknar i Ovan- och 
Nedansiljan. Några av dem föreligger i hans egen renskrift med klara an-
visningar, särskilt rörande hemsocknen Leksand. Andra, s. k. primäranteckningar, 
tillhör tyvärr på grund av den stenogramatiskt snabbt flygande pikturen icke 
arkivets mera lättillgängliga källor. Men som det allra mesta av dem på senare 
tid efter omsorgsfull läsning kunnat tolkas och till nöds registreras, utgör de i 
dag ett för DalmåLsordboken oskattbart kompletteringsmaterial på cirka 37 000 
blad i sedesformat. 

Människan bakom detta stora och värderika material, hämtat ur några av 
vårt lands mest svårtolkade och forntrogna bygdemål, är känd endast av ett 
fåtal nu levande studiekamrater och meclforskare. Det är på sin plats att här 
något närmare erinra om upptecknaren och hans verk. 
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Anders Nygård föddes i ett bondehem i Tibble by i Leksand den 11 mars 
1889. Hans föräldrar var skräddaren och hemmansägaren Nygårds Olof Olsson 
(1855-1940) i Tibble och lärarinnan Knubb Margreta Ersdotter (1857-1929), 
bonddotter från Åkerö by. Faderns egentliga gårdsnamn var Lustigs. Men när 
sonen Anders var två år, flyttade familjen över till hustruns hemby Åkerö, 
där man på en arvslott, som hustru Margreta ägde, byggde sig en helt ny gård. 
Därvid antog fadern helt följdriktigt namnet Nygårds, som också blev inskrivet 
i kyrkboken. 

I Åkerö sysslade fadern förutom med lantbruk även med skrädderi, sydde 
mestadels vadmalskläder men också fina detaljer i Leksands sockendräkt. 
Modern uppehöll en tid tjänst som lärarinna i byn. Till Knubbgården hörde 
eljest på den tiden jordbruk, vilket sköttes gemensamt. Sonen Anders fick så-
lunda hjälpa till vid »mosters» gård och tog under hela sin uppväxt livlig del i 
förekommande slåtter- och skördearbete. 

Då han tidigt visade särskild håg för studier, bereddes honom tillfälle att 
efter slutad skolgång hemma i Åkerö fortsätta vid Falu läroverk, något som på 
den tiden var högst ovanligt för bondsöner i Leksand. Där avlade han våren 
1908 en lysande studentexamen, i vilken hans intresse för språk, litteratur, 
filosofi och historia speciellt framträdde. Samma år kom han till Uppsala och 
inskrevs i februari 1909 vid filosofiska fakulteten. Efter grundliga studier med 
huvudvikt lagd på nordiska språk avlade han på hösten 1916 sin fil, kandidat-
examen, som även omfattade tyska och religionshistoria. 

Men redan 1915 hade han kommit i kontakt med Landsmålsarkivet i Upp-
sala och dess ledare Herman Geijer. Denne hade upptäckt Anders Nygårds 
språkgeni och funnit att hans håg mera stod till fortsatta studier än till tjänst 
som lärare. Han föreslog honom att gå vidare med sina akademiska studier 
och samla material till en licentiatavhandling. Emellertid hade Geijer vid denna 
tid till Mora kallat samman flera intresserade forskare och studenter i Dalarna, 
dialekt- och folkminnesupptecknare, för att under två dagar i augusti instruera 
dem i ett enhetligt beteekningssätt vid insamlingen av resterna ur det ålder-
domliga dalmålet och dalsk folktradition i Ovansiljan, Nedansiljan och Väster-
dalarna. Till denna genomgång infann sig förutom Anders Nygård bl. a. även 
Ola Bannbers, Walfrid Dalgård, Petrus Envall, Anders Gagn6r, Lars Levander 
och Janne Romson. 

Efter Geijers instruktion prövade Anders Nygård på att göra uppteckningar 
på Sollerön. Hans arbete där resulterade i en ordsamling om cirka 1 700 blad i 
sedes. Till sitt innehåll är den typisk för Nygårds redan från början vidsträckta 
intresseinriktning. Den återger inte bara dialektord och fraser. Jämte olika be-
tydelseuppgifter förekommer en hel del etnografiska och folkloristiska notiser 
till stöd för en korrekt förståelse av dialektordens verkliga innebörd. Därtill 
har också fogats vissa grammatiska iakttagelser samt ortnamn och djurbe-
nämningar. Denna vittförgrenade arbetsform kom sedan att allt framgent 
känneteckna hela Nygårds upptecknargärning under drygt halvtannat decen-
nium i arkivets tjänst, vilket lämnat ett så betydande resultat. 

I sin insamling var Nygård en utomordentligt lyhörd fonetiker, som snabbt 
noterade de finaste nyanser och variationer i sagesmännens språkvanor, vare 
sig han befann sig i sin hemsocken Leksand, vars språk han av födsel själv ta-
lade, eller uppe i Ovansiljansbygdens betydligt svårare och mera skiftande 
målområde. Men i sitt arbete behärskades han samtidigt av en ytterst sträng 
självkritik, ett stundom överdrivet tvivel på sanningen och värdet av sitt 
stoff. Detta drev honom att under ständigt fördjupade studier ompröva sina 
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iakttagelser, även i de enklaste och till synes obetydligaste detaljer. Kritiken 
mot det egna materialet, dikterad av en inre ödmjukhet i uppgiften, säges 
stundom ha fört honom ända till »självutplåningens gräns». Ett typiskt utslag 
av denna långt drivna självprövning och, man vill nog säga, hyperkritik finner 
man exempelvis i den lilla varningslapp åt framtida forskare, som Nygård långt 
senare placerat framför den utmärkta ordsamlingen från Sollerön med texten: 
»Enär materialet från Sollerön är synnerligen bristfälligt och på viktiga punkter 
felaktigt och ej på många år varit föremål för genomgång, granskning och 
korrigering, torde detsamma användas endast med största försiktighet. Upp-
tecknaren.» Materialet har prövats och kompletterats för Ordboken av särskild 
expert på Sollerömålet. Men nämnvärd anledning till korrigering har inte 
funnits. 

Under fortsatt kontakt med Landsmålsarkivet, som Nygård tidvis besökte 
för utredigering och renskrivning av egna uppteckningar i bygderna, började 
han omkring 1917 att på grundval av hela Leksandsmaterialet sammanställa 
en avhandling om ordböjningen i alla de fyra dialekter, vari han indelade sitt 
hemsockenmål. Manuskriptet till denna avhandling förelåg snart i »tryckfärdigt 
skick» (Geijer i Sv. Lm. 1918, s. 75 f.). Ett par år senare började han utvidga 
sin formlära med en ljudlära, som skulle meddela en översiktlig framställning av 
de viktigaste uttalsreglerna i målet. Samtidigt gjorde han undersökningar och 
exempelsamlingar »hörande till gränsområdet mellan formlära och syntax» 
(Geijer i a. a. 1920, s. 39). Vid denna tid försökte professor Bengt Hesselman 
förmå Nygård att tentera för licentiatexamen i nordiska sråk, men detta ville 
Nygård inte gå med på då. 

Avhandlingsarbetet blev dock ej fullföljt, hämmad som Nygård ständigt var 
av sin starka självkritik och benovet av att tränga djupare in i den forskning 
som fascinerade honom. Han fortsatte följaktligen sitt upptecknande, som snart 
under Lars Levanders ledning på 1920-talet och i anslutning till arkivets 
språkliga och sakliga frågelistor kom att utsträckas till längre eller kortare 
vistelser, såväl sommar- som vintertid, i Ovansiljansbygden. Där uppehöll han 
sig särskilt gärna i Mora och Venjan, senare även kortare tider i andra socknar. 
Under dessa vistelser, som honorerades av arkivet, gjorde Nygård sina största 
och mest betydande samlingar av språkligt och sakligt stoff. Detta väldiga ma-
terial innefattade bl. a. ett hundratal anteckningsböcker i oktav jämte en stor 
mängd manuskript i andra former, litteraturexcerpter, reflexioner över det som 
upptecknats eller excerperats m. m. Härtill kom ett mycket omfattande mate-
rial på cirka 3 000 blad i kvartformat, som innehöll såväl fortsatta grammatiska 
undersökningar som tillägg till hans äldre framställningar. Bland dessa kan 
särskilt märkas »Upplysningar om Leksandsmålet (en materialsamling och 
lappkatalog)», »Spridda spekulationer som bidrag till belysning av den oper-
sonliga konstruktionen, dess struktur och natur», »Nya bidrag till belysning 
av den syntaktiska konstruktionen utbrytningen», »Om genus neutrum i 
svenskan (herrskapsspråk och landsmål)», »Kategorien species i svenskan» samt 
samlingar rörande ordföljden m. m. 

Arkivets chef Herman Geijer följde med intresse Nygårds arbeten och idéer 
och gav hans forskning stöd och uppmuntran. Nygårds undersökningar i Da-
larna, som han trots isolering och tidvis långvarig ohälsa bedrev under för-
djupning och nya uppslag, fick höga vitsord. I ett intyg 1942 framhåller Geijer: 
»Trots den svårlösta beskaffenheten av en krets sammanhängande syntaktiska 
och psykologiska problem, varmed han (Nygård) såsom språkforskare särskilt 
sysslat, har han visat sig kunna tränga mer och mer framåt i sitt intresse och i 
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sitt arbete och fortsatt att utvidga sitt forskningsfält. Redan längesedan hade 
han, med utgångspunkt i iakttagelser i sitt modersmål och närstående dialekter, 
fortskridit till vidsträcktare iakttagelser rörande motsvarigheter i allmän 
svenska.» 

Nygård intresserade sig också för fonetiska och metriska frågor och hade som 
kommentar till ett bröllopskväde på leksandsmål, som han författat år 1923, 
fogat vissa anmärkningar härom. Den dikten, »En lyckönskans Midsommars-
Tuppqwast», kom han 1937, då prof. B. Hesselman höll på att avsluta sin utgåva 
av bröllopsdikter på dialekt från 1600- och 1700-talen, att överlämna till denne, 
som visserligen inte själv kunde utge den, men som blev så intresserad av den 
att han lämnade den vidare till dåvarande utgivaren av Svenska Landsmål, 
prof. J. A. Lundell. Denne antog också dikten till tryckning med vissa ändringar 
av Nygårds ljudbeteckning och lät sätta upp kvädets text för införande i årg. 
1939 av tidskriften. Emellertid dog Lundell i början av 1940, och H. Geijer 
övertog redaktörskapet och därmed också färdigställandet av årg. 1939. Men 
Geijer ville utvidga utgåvan av bröllopskvädet med en fullständig ordlista och 
fylliga kommentarer. Arbetet drog ut på tiden och förf, och redaktör blev till 
sist så oeniga, att Nygård definitivt vägrade att låta publicera dikten, som 
således först nu efter författarens död ingår i detta häfte av Svenska Landsmål. 

Härav kunde kanske dragas den slutsatsen, att Nygårds stilistiska och fone-
tiska studier bar karaktären av krångel och hårklyverier av mer eller mindre 
svårfattligt slag. Så var dock ingalunda fallet. Det han satte på pränt var i sin 
art mönstergillt, klart och genomlyst enkelt, vare sig det gällde vetenskap eller 
mera populär och elementär framställning. Karakteristiska för hans arbeten i 
det hela säges hans i Nysvenska studier publicerade skisser vara. »Om den s. k. 
utbrytningen» (1932, s. 77-83) utgör ett litet inlägg i debatten om subjektsfrå-
gan till stöd för en formell identifiering av subjektet vid opersonlig konstruk-
tion. »Utbrytningen återigen» (1933, s. 237-250) är ett ödmjukt, men under-
fundigt, nästan bitskt kritiskt komplement till föregående inlägg i den logiskt 
svårknäckta frågan om subjektet i den opersonliga konstruktionen. Till sist 
»Den naturliga människan inför grammatiken. Några spridda funderingar utan 
anspråk» (1934, s. 233-271). Här tages subjektsfrågan ånyo upp från något 
annorlunda utgångspunkter. Med stöd av en betydligt vidgad vetenskaplig 
apparat, som yppar djup beläsenhet inte bara inom svensk och nordisk, utan 
även tysk lingvistik, kritiserar Nygård hårt den moderna »psykologiserande 
språkfilosofien». Den ger enligt hans uppfattning inte någon ledning åt den 
praktiska syntaxen och satslösningen. Han utbrister till slut i sin framställning, 
att »den enfaldige lekmannen ser sig lämnad i sticket av sina ledare, de vise, de 
lärde, och nödgas försöka hitta vägen på egen hand. Ty om själva principen för 
satslösningen av auktoriteterna betecknas som fiff och fuffens, hur skall då den 
arme extraläraren vid Åminne kommunala mellanskola med gott samvete kunna 
undervisa de oskyldiga barnen om subjekt och predikat?» 

Anders Nygård var ytterst känslig och förmådde inte dagtinga med sitt sam-
vete. Detta beredde honom ofta svårigheter med tingen och människorna i 
hans omgivning. När de egna forskningarna blev honom alltför pressande, bytte 
han periodvis miljö och tog tjänst som extralärare. Redan omkring 1917 vista-
des han sålunda vid Malungs folkhögskola under rektor Karl Hedlunds ledning. 
Ingen säges ha förstått Nygård så bra och burit sådant ansvar för honom som 
just Karl Hedlund. Vistelsen i Malung torde ha varit Nygårds lyckligaste tid. 
Här skrev han den lilla fina översikten om »Forntida religion — nutida folktro 
och folksed», som publicerades i Malungs folkhögskolas elevförbunds årsbok 
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(1917), kallad »Från Västerdalsbygder». Den utgör inledning till en av flera upp-
tecknare utförd samling av folkminnen (folktro, folksed, folkmusik, hembygds-
historia och hembygdsdikt). Nygårds lilla uppsats, i vilken han tillämpade sin 
kännedom om ämnet religionshistoria och den då pågående debatten i folk-
minnesforskning, anses av Geijer vara den finaste och värdefullaste framställ-
ning som dittills publicerats i detta ämne till ledning för ungdom och bygde-
forskning 

Nygård bibehöll kontakten med sin vän Karl Hedlund, även sedan denne 
något år senare blivit rektor vid Västerbergs folkhögskola i Storvik. I första 
årgången av dess elevförbunds årsbok (1920) finner man en liten utmärkt 
dialektuppsats av Nygård (s. 19 f.): »Hur har målet i vår socken uppkommit? 
Några ord om våra dialekter.» 

Som extralärare tjänstgjorde Nygård ett läsår (1925-26) vid Nyköpings läro-
verk i ämnena svenska och tyska samtidigt med doktor Nils Tiberg, som eljest 
var upptagen med Landsmålsarkivets forskningar rörande estlandssvenskarnas 
folkliga kultur. Då de båda i maj gjorde en cykelutfärd mot Gripsholm passade 
Tiberg på att med sin skickliga penna teckna det porträtt som inleder denna 
minnesruna om kollegan från Dalarna. 

Under senare hälften av 1920-talet finner vi Anders Nygård tidvis åter i 
tjänst på Landsmålsarkivet. Där biträder han Levander med utredigeringar och 
förberedelser för det stora kortregistret till Dalmålsordboken. Han hjälper 
också till med att utarbeta register till hela första delen av LeVanders grammatik 
Dalmålet, samt till det parti av andra delen, som dittills var uppsatt. Själv är 
Levander i färd med att för den planerade Ordboken författa de första utkasten 
till ord- och sakfrågelistor på mönster av ett system som börjat tillämpas i 
Schweiz för ordboksarbetet »Glossaire des patois de la Suisse mimande*. I det 
följande insamlingsarbetet ute i bygderna med ledning av sådana frågelistor 
samt egna uppslag i anslutning till dem kom Nygård att ta livlig och värdefull 
del. Största delen av hans arbete i arkivets tjänst kom nu att utföras i Dalarna, 
där han från 1928 till något in på 1930-talet vistades i landskapet hela vintrarna 
under insamling och kontroll av såväl folkloristiskt och kulturhistoriskt som 
språkligt material. Nygård författade denna tid en rad värdefulla uppsatser i 
olika ämnen bl. a. från hemsocknen Leksand »av vilka var och en besvarar 
arkivets frågelistor på ett sätt, som innebär en intim förbindelse av material-
samling och bearbetning» (Geijer i Sv. Lm. 1929, s. 55). 

Under dessa långa vistelser i bygderna fick Nygård även mottaga flera fråge-
listor, sammanställda av Nordiska museet, vilka han utförligt besvarade för 
det s. k. byarkivet. Sina beskrivningar över bl. a. detaljer i timmerbyggnads-
konsten bifogade han en rad utmärkta och instruktiva teckningar av olika knut-
typer, takkonstruktioner, golv, dörrar m. m. Men han försummade inte heller 
att samtidigt utredigera en för Dalmålsordboken avpassad sammanfattning 
av sitt rika material med tonvikt särskilt på dalska termer inom den timrings-
teknik som under generationer brukats och utvecklats av skickliga timmermän i 
Leksand. 

Utan tvivel innebar dessa undersökningsresor ute i bygderna mycken stimu-
lans och inspiration för den alltmer ensamme forskaren Nygård. I dagar och 
veckor kunde han uppehålla sig i gårdar fulla av vänliga och verksamma män-
niskor i alla åldrar. Där fann han de levande uttrycken för den gamla kultur 
han sökte i arbete, seder, tro och språk. Han säges ständigt ha burit sina anteck-
ningsböcker och frågelistor med sig. Sådana tillfällen bland enkla och kunniga 
traditionsbärare i en okomplicerad, naturnära tillvaro torde för Nygård ha 
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inneburit högtidsstunder i hans eljest grånande och ensliga liv. Bland dessa 
gamla minnesgoda personer ägde han dessutom trofasta och förstående vänner. 

Mot slutet av 1930-talet planerades utgivningen av en liten hembygdsbok 
för Leksands ungdom. Den kallades »Vår socken», och redaktör och ansvarig 
utgivare blev folkskolläraren Per Johannes, en nära vän till Nygård. I boken 
skulle självfallet ingå en artikel om leksandsdialekten och lika klart var, att den 
skulle skrivas av Anders Nygård. Denne lovade också att medverka och för-
fatta den önskade artikeln, men han ville ha god tid på sig. Efter en långt ut-
dragen kamp med den hyperkritiske författaren, fick man så äntligen ett 
manuskript, som av redaktionen ansågs alldeles utmärkt, varför det sändes till 
sättning. När korrekturet kom blev Nygård åter tveksam, men nu vägrade 
redaktören att låta den utgå. Då boken kom ut (1938) var Nygård själv glad åt 
sin uppsats. Det intygas bl. a. av Geijer, att hans artikel »Varför tala vi så kons-
tigt i vår socken?» är mönstergiltig i sin art och samtidigt den förnämsta i den 
lilla boken. 

Med anledning av det förut nämnda bröllopskvädet, skrivet av Nygård på 
20-talet och bearbetat ett stycke in på 40-talet, framgår att han var en god 
poet. Att han därvid var lika obönhörligt sträng mot sig själv kan man förstå. 
Det blev endast sporadiska verser som släpptes ut från hans diktarverkstad, 
säger Per Johannes och anser att det måste ha kostat hans gamle vän rektor 
Karl Hedlund mycken möda att få publicera två av hans dikter i en av Spar-
banken i Leksand utgiven minnesbok med titeln »I Leksand. Sett och sagt under 
femhundra år» (1960). 

Dessa dikter, »Bygata» och »Dådrorna» under samlingsrubriken »Augusti-
nätter» (s. 194), visar oss en speciell art av Nygårds begåvning. En djup och 
dämpad ton ljuder i hans själ, som tolkar lugn resignation inför ett obevekligt 
öde. — »Den lyhörde kan i de båda dikternas slutstrofer ana det öde, som 
slutligen drabbade denne märklige språkforskare och diktare», säger Per Johan-
nes och fortsätter: »I mer än trettio år togs han bort från världen och vistades i 
avskildhet, där han fortsatte att leva i sina minnen och sina digra luntor. De 
som någon gång besökte honom, där han satt, dock utan klagan, likt Job på sin 
askhög, kunde konstatera, att han alltjämt levde i kretsen av tänkare och filo-
sofer. En av hans fränder, kyrkoherde Daniel Liljas i Enviken, berättar att 
Anders Nygård i sin exil hade Ulfila,s bibel som sin tänkebok och att han för-
djupade sig i grekiska skrifter på grundspråket. Världen utanför, 'bortom 
fjärran skymmande berg', var inte längre hans.» 

Anders Nygård, som avled annandag jul 1970, fick slutligen sin grav i Lek-
sands, sin hemsockens kyrkogård, där hans aska vid en enkel ceremoni, ledd 
av kyrkoherde Liljas, den 27 juni 1971 vigdes till den sista vilan i närvaro av 
en handfull fränder och ungdomsvänner. 

Stig Björklund 

Resume 
M. Stig Björklund, redacteur du Dictionnaire des patois de la Haute Dalecarlie 
publik å Upsala par l'Institut de dialectologie et de folklore, fait la necrologie du 
licencie ås lettres Anders Nygård, un des meilleures collaborateurs de l'Institut 
dans les recherches concernant le patois de la Dalecarlie. Il etait ne dans la 
commune de Leksand en 1899, et est decede en 1970. Aprås des etudes solides 
dans les langues nordiques et allemande aussi bien quo dans l'histoire des reli- 
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gions l'Universite d' Upsala il commenga recueillir des elements du patois et 
de l'ethnologie de Leksand et de la Haute-Dalecarlie; cette collection devint peu 

peu tres etendue et de grande valeur. Nous avons les notations de Nygård sous 
forme de carnets et catalogues des mots idiomatiques en fiches. Il a &rit aussi 
des memoires sur le probleme de la flexion des mots et de la syntaxe du patois, 
et il a publie dans la revue « Nysvenska Studier » (1932-34) des etudes sur des 
problemes syntaxiques et sur le patois ainsi que dans le suedois commun. 

Concernant les patois, les croyances et les =urs du peuple de la Dalecarlie 
il a en outre ecrit des articles de vulgarisation, qui se distinguent par une clarte 
exemplaire et une connaissance prof onde et assez rare de son sujet. Il avait aussi 
une sensibilite silre pour les plus subtiles nuances de la langue. Un temoignage 
de ses dons littéraires est ses pieces de vers et en language officiel et en patois. 
Parmi celles-ci on remarque surtout epithalanne en patois de Leksand å la 
maniere ancienne, qui se trouve avec des commentaires dans ce numro de la 
revue Svenska Landsmål. 
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I. Introduction 

Earlier Research and Background of the Present Investigation 

Swedish speakers have been in Texas since the 1840's, and a number of 
historical works have been devoted to various aspects of the Swedish 
communities in Texas, e.g. Severin (1918), Stamline (1918), Ransom (1950), 
and Hedblom (1965) and (1966b). A notable °mission is a study of the 
Swedish language in Texas. One or two articles which describe the Swedish 
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immigrants' way of life contain scattered linguistic facts, for instance 
Severin (1918), Rosenquist (1931) and Hedblom (1965). Yet no serious 
language study has been written on this extremely important facet of 
Swedish culture in Texas. Such studies have, however, been written on 
other languages in Texas. A number of linguists have described the German 
language in Texas (Gilbert (1964) and (1965), Eikel (1954) etc.). A detailed 
study of the Swedish language is also found essential. The danger of the 
loss of important historical, cultural, socio-linguistic, and linguistic in-
formation is extremely great, unless such a study is carried out at once. 
In order to provide such a study, interviews with elderly Texans of Swedish 
descent were started in the fall of 1968. Twenty-eight interviews were 
recorded by means of an Uher 4000-L taperecorder from October 1968 
through June 1969 (see Table of Recordings in the Appendix). About fifty 
Swedish-speaking Texans in five different counties were interviewed in 
Standard Swedish about their lives, their parents, their interests and 
opinions. Representatives of the first three generations who still speak 
Swedish were chosen randomly as chances of recording became available 
during the trips to the Swedish communities in the following five counties: 
Travis County, Williamson County, and Bastrop County (the two latter 
counties are located within a radius of 30 miles north and east of Austin, 
the state capital), McCulloch County, and Jones County (located 130 and 
270 miles respectively west and northwest of Austin). 

Socio-Linguistic .Aspects 

Rosenquist's article referred to above is one of the two works to date dealing 
with the language of the Swedes in Texas. It was written in the early nine-
teen-thirties on the basis of observations of the late twenties from a socio-
logical viewpoint. Rosenquist asserts that there was a "contempt of Swedish" 
among the second generation of Swedes in Texas and further that "Swedish 
is considered a peasant dialect".1  There was a "foreign accent" in the speech 
of the Swedes when speaking English.2  "Awkward translations" were 

i It is possible that a considerable change in attitude toward Sweden and the Swedish 
language has oceurred among the Texas Swedes since Rosenquist's observations. No 
resentment against Swedish has been registered in 1968-69. However, some informants 
have expressed disagreement with the Swedish concept of socialism, welfare, and the 
foreign policy of Sweden; this disagreement is mostly encountered in the second genera-
tion. 
2  Rosenquist's remarks on these phenomena, i.e. Swedish—English hybrids in the 
English speech of the Texas Swedes, are surprising. No Swedish phonological or mor-
phologieal characteristies transferred to English can be heard on the tapas of English-
apeaking Texas Swedes. It is likely that Rosenquist's remarks on forms such as Swedish—
English plurals with the suffix /-er/ instead of 1-si or 1-est were a result of the observa-
tions of speech habits of the first generation. As to the alleged foreign accent of the 



30 Sture Urelan,c1 

numerous, and there was "a rejection of Swedish words through acceptance 
of English words". Rosenquist continues that there was no essential school 
teaching of Swedish, a statement which is partly false. The Church was the 
only preservative factor of Swedish, and the language was used only by 
the first generation. The latter has been found to be exaggerated. The 
Texas-Swedish communities were allegedly too small to maintain the 
Swedish language as a vehicle of communication. All these points are facts 
according to Rosenquist describing the conditions of the nineteen-thirties. 
Dr. Hedblom from Uppsala, Sweden, who undertook a recording expedition 
through Texas in 1964, made far more positive observations on the use of 
the Swedish language than did Rosenquist more than thirty years ago. Hed-
blom's observations better correspond to those made during field work in 
1968-69. It is worth repeating them here to show the differences between 
two approaches: the sociological as represented by Rosenquist and the 
linguistic as represented by Hedblom and Ureland. 

As far as the linguistic attitudes are concerned, no contempt of Swedish 
has been found on the part of any of the fifty representatives of the Texas 
Swedes interviewed. Their linguistic attitudes are quite the contrary of 
Rosenquist's assertion. Many Texas Swedes are proud of their Swedish 
descent and show a feeling and an active concern for their own culture and 
an awareness of their language to an extent which is seldom seen in other 
American states (see Hedblom (1965), p. 19) or in Sweden. itself. Primarily 
the characteristics of the dialects of South Sweden are heard in the speech 
of Texas Swedes as Hedblom observed in 1964. ile mentions the county of 
Jönköping as being the origin of 2/3 of the Swedes in Texas. It is true that 
it is primarily variants of the dialects of northem Småland which are heard 
even on the tapes of 1968-69. But it would be an exaggeration to state that 
these are the only Swedish dialects heard in Texas. There are, in Texas, 
traits of most of the dialects south of Stockholm. The dialects of the following 
South Swedish provinces except for Småland are represented on our tapes: 
Skåne, Halland, Västergötland, Östergötland, Dalsland, Södermanland, 
Västmanland and Värmland. (The list of Places of Origin in the Appendix 
shows the places of geographic origin of the first generation as well as those 
of the parents of the second generation.) But there has occurred in Texas a 
significant levelling of the general dialect features of the southern Swedish 
provinces since the 1920's and 1930's, the period of Rosenquist's observa-
tions. Hedblom (1965), thirty-five years later, points out a remarkable 
trend toward a "refined Standard Swedish" in Texas-Swedish communities. 
His observation is verified in the recordings of 1968-69. Further details 

earlier period, very few traces are left in 1969 because the Texas Swedes seem to master 
English so perfectly. Since no investigation was intended of how transfer rules °parats 
from Swedish to English, the assertions made by Rosenquist in the 1930's cannot be 
completely contradicted, however. 
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will be provided in the following sections on morphology and lexicon in 
Texas Swedish. Rosenquist's article has been found to correspond Made-
quately to the linguistic reality of the Texas Swedes in the observations 
made first by Hedblom and then in this study. 

Naturally, there are a lot of old-time lexical and morphological dialect 
features concomitant with modern Standard Swedish features which cannot 
possibly have been existent in the respective dialects. Loan translations and 
syntactic irregularities as compared to Standard Swedish are also very 
numerous, as Rosenquist remarks in 1931. But Rosenquist does not recognize 
the status of Texas Swedish correctly in its relation to Standard Swedish. The 
overall impression of the Swedish language in Texas is not merely that 
of a peasant dialect but of an extensive levelling of dialect characteristics 
toward Standard Swedish. 

Rosenquist is also misinformed on another point. Most of the informants 
in Travis and Williamson counties attended for several years a six-week 
religious summer school where Swedish was taught. Unfortunately this 
Swedish instruction ceased in the thirties, but quite a great number of 
Swedes learned how to read and write their language during the summer 
program. While these schools no longer exist, not to mention their earlier 
existence would be to disregard their impact upon the linguistic competence 
of the second generation who have been interviewed. The operation of 
these summer schools was so effective that a considerable number of Texas 
Swedes can read the Swedish newspaper Texas Posten which has appeared 
since 1896. Because it is written in Swedish and also because it is subscribed 
to by a maj ority of Texas Swedes, the number of the subscribers reveals 
information about those who still speak, understand, and read Swedish. 
The counties and communities which are still Swedish speaking have been 
indicated on the map of Texas in the Appendix partially according to the 
information given by the editor of Texas Posten, Mr. Knape, who is aware 
of the location of his potential subscribers.3  

3  Besides the Texas Posten there are five more newspapers in the United States still pub-
lished in the Swedish language: Svenska Amerikanaren Tribunen (Chicago), Nordstjernan 
(New York), Kalifornia Veckobladet (Los Angeles), SvenskaPosten (Seattle, Washington), 
and Vestkusten (San Fransisco). Some of them also contain English articles, but they 
still function as Swedish information sources for the American Swedes. It is clifficult 
to measure the impact of these newspapers upon the linguistic competence of the Swedes 
in the United States. As far as the Texas Swedes are concerned the linguistic importance 
of the Texas Posten should not be underestimated. It serves as a valuable source of 
information about Sweden and thus acts indirectly as a linguistic reformer and stimu-
lator. The levelling of the dialect characteristics of Texas Swedish observed by Hed-
blom (1965) and Ureland (1970) and (1971) are to be explained. It was partially due 
to ministers who spoke Standard Swedish but also partially to the written language of 
the Texas Posten. Exposure to Standard Swedish through this newspaper explains 
dialect levelling in the 1960's when no Swedish church service exists. 
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However, Rosenquist's statements on the Swedish church activities are 
correct. The small number of Swedes in the five different counties investiga-
ted have not been able to maintain Swedish within their churches. The 
introduction of English was due to financial reasons. The transition to 
English in church has been one of the hardest blows against the preservation 
of Swedish as a language of communication in Texas.4  Other factors have 
of course contributed to the decrease in the number of Swedish speakers. 
The Swedes themselves stress the change from Swedish to English in the 
church as being one of the greatest reasons for their loss of fluency in 
Swedish. It was as if essential stimulation and motivation for speaking 
Swedish was removed. This can be heard on several of the recordings of 
Texas Swedes. The transition to English took place at the end of the nine-
teen-twenties and at the beginning of the nineteen-thirties. But as late as 
the early nineteen-forties there were one or two churches which still used 
Swedish. It was especially the speakers of the second generation who were 
dependent upon weekly contact with Standard Swedish at church. They 
regret particularly the disappearance of Swedish as a church language. In 
interviews with at least fifty Texas Swedes of the first, second, and third 
generations no negative linguistic attitude whatsoever toward the Swedish 
language has been registered. Only a shyly expressed awareness of the dialect 
status of their mother tongue can be traced in the interviews. 

In order to give a statistical picture of the speakers of Swedish as compar-
ed to speakers of Norwegian, Danish, German and Finnish the following 
table is presented. The figures are taken from the United States Census of 
Population, Texas, Table 41, 1960: 

Foreign-bom n speakers in Texas 

Mother Tongue 1960 1940 1930 1920 1910 

Swedish 1 557 2 700 4 058 4 580 4 747 
Norwegian 788 900 1 471 1 687 1 763 
Danish 807 1 160 1 336 1 506 1 315 
German 19 565 21 000 31 657 38 239 48 032 
Finnish 135 120 142 150 143 

4  From a linguistic viewpoint, the transition to English at church seems to have been 
relatively easy for the Texas Swedes. They were already in the late 1920's and early 
1930's such competent speakers of English that there was practically no linguistic 
confusion at church when English was introduced. The anglicization of the church 
service, however, was felt by the Swedes to have been forced upon them by financial 
circumstances. Despite the disappearance of Swedish as a church language, the Texas 
Swedes have managed to preserve a consciousness of their language and culture which 
is unique for most of the US states (cf. Hedblom (1965, p. 19), who cornments upon 
the Swedes in the Middle West (Nebraska, Iowa etc.) where in some places not even 
a consciousness of the Swedish language and culture has remained among the Swedish 
settlers). 
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Percent distribution of the Foreign-bom speakers in Texas 

Mother Tongue 1960 1940 1930 1920 1910 

Swedish 0.5 1.2 1.1 1.3 2.0 
Norwegian 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 
Danish 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 
German 6.5 9.5 8.8 10.6 20.0 
Finnish - 0.1 - - 0.1 

As can be seen from the first table above there is a significant decrease 
in the number of foreign-bom Swedish speakers from 1930 to 1940, i.e. 1,358 
persons, which is more than two and a hall times the decrease in the earlier 
decade (from 1920 to 1930). This great decrease of first-generation Swedes 
was bound to have a considerable impact on the use of the Swedish language 
in the Texas-Swedish communities. Later, between 1930 and 1960, almost 
sixty percent of Swedish-bom Texans disappeared due to natural death 
and cessation of immigration from Sweden to Texas. In 1960 only hall a 
percent of the foreign-bom speakers of a language other than English were 
first-generation speakers of Swedish. In 1910 they composed two percent 
of foreign-bom speakers. The development in other Scandinavian languages 
and German is similar. Of the number of first-generation Swedes (totalling 
1,557) 149 lived in rural areas and 184 in non-rural areas in 1960. Some 1,224 
lived in urban areas such as Austin, San Antonio, Waco, Temple, Fort 
Worth, Dallas, Houston, Galveston, Brady, Stamford, Elgin, El Campo, 
Ganado, Victoria, Kenedy, Georgetown, Taylor, Round Rock. Of these 
first-generation Swedes ten were interviewed and recorded. The rest were 
of the second generation (32) and third generation (3). No Swedish speaking 
person has yet been found in the fourth generation. 

Together the four generations of Swedish stock in Texas constitute a 
large body of people. According to the United States Census of 1960, Texas, 
Table 40, there are about 12,730 Texans of Swedish descent. The figures 
for Norway, Denmark, Finland, Germany, and Austria are given as follows 
for the sake of comparison: 

Country of origin 1960 1950 1940 

Percent 
Distribution 
1960 	1950 1940 

Sweden 12 730 12 971 10 946 1.2 1.4 1.3 
Norway 5 941 5 363 5 029 0.5 0.6 0.6 
Denmark 5 198 4 661 3 977 0.5 0.5 0.5 
Finland 992 797 593 0.1 0.1 0.1 
Germany 110 008 105 265 112 570 10.2 11.3 13.9 
Austria 13 290 11 923 10 383 1.2 1.3 1.3 

3 - 714554 Sv. Landsmål 1971 
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It was impossible to record even a small percentage of the twelve thou-
sand or more Swedes now living in Texas. We consequently concentrated 
on a few representative areas, primarily rural districts of New Sweden, 
Lund, Melvin, Ericsdale, etc. and small towns such as Elgin, Brady, and 
Round Rock. Austin was the only big city in which recordings were made. 
The communities in Texas where Swedish can be found and where it still 
has some function as a language of communication are as follows: Elgin, 
Lund, Manda, New Sweden, Kimbro, Austin (all in Travis County), Brady, 
Melvin (in McCulloch County), Stamford, Ericsdale (in Jones County), 
Round Rock, Palm Valley, Taylor, Hutto (in Williamson County). (See a 
more detailed list of Swedish-speaking communities included in the Appen-
dix.) Even in rural Texas where the most favorable, stable conditions for the 
preservation of Swedish can be predicted and expected, English had re-
placed Swedish to a very large extent in the period of the present investiga-
tion. Even in families of the second generation where the language was 
Swedish until the nineteen-forties, and even for wives and husbands who 
earlier had spoken only Swedish to each other, Swedish had been replaced. 
A remarkable linguistic transition must have taken place since 1940.5  In 
the second generation, which constitutes the largest number of Swedish 
Texans interviewed, it was sometimes extremely difficult to make the 
informants respond in Swedish. Often they were not even aware which one 
of the languages they were using. The transition to English was so advanced 
that they lacked immediate fluency in the language of their childhood. 
Some minutes of "warming up" was necessary to initiate a conversation in 
Swedish. This faat is evidence that in the second generation the Swedish 
language has nearly disappeared as a vehicle of oral communication. Perhaps 
it has even ceased to exist as one in certain areas. This refers especially to 
the counties north and west of Austin, i.e. in Jones and McCulloch Counties, 
respectively, where primarily second-generation Swedes reside. It appears 
that the Swedish language and culture in New Sweden, Lund, and Elgin 
have survived a general decline of immigrant language usage during the 
nineteen-twenties and forties. How long the Swedish language can be 
retained after the passing of the second generation is a matter of question. 
The present situation has arisen because immigration has ceased and because 
most of the first-generation Swedes have died. The desire among the Swedes 
to integrate can be mentioned as one of the most obvious reasons for the 
disappearance of Swedish in various spheres of life. Informants of the first 

5  To a sociologist like Rosenquist the reasons of transition to English among emigrants 
were not diffieult to understand. In his behavioral concept of language this transition 
was bound to occur. Social and economic advantages for speakers of English were so 
evident that not even sentimental attachment to the mother tongue prevailed. The 
Swedes, like the Danes, Norwegians, and Germans, became rapidly anglicized, perhaps 
more rapidly than any of the other emigrated nationalities in the United States. 
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generation assert that they purposely did not speak Swedish to their chil-
dren. They did not want the children to meet with the same linguistic 
problems as they themselves encountered upon their arrival in Texas and 
during the first few years of residence. (A similar development of linguistic 
attitudes has been observed in dialect areas in Sweden proper (e.g. Neder-
kalix, where the dialect is avoided for the benefit of Standard Swedish)). 
Another factor, not insignificant, for the transition to English is the lin-
guistic intolerance on the part of the Anglo-Saxon population surrounding 
the Swedish communities. Often the Swedes were mistaken for Germans 
who had difficult years during and after the First World War. At that time 
it was considered unpatriotic to speak anything but English. The Swedes 
were faithful citizens of their new country and adapted rapidly in a great 
linguistic melting pot. The common Germanic origin of the Scandinavians 
and the Germans made the transition into English relatively easy. Social, 
economic, and political pressures from the English-speaking matrix com-
munity provided ample motivation to facilitate the transition to English. 

In social settings such as the one sketched above it is natural that the 
learning of Swedish has not been ideal. It is understandable that teaching 
of Swedish in the Texas primary schools or high schools is no longer given, 
but there is little reason for not providing Swedish on the college leve!. 
Nowhere in Texas is there any instruction in Swedish, at the present time.6  

The Application of a Generative Contrastive Model 
of Syntax to Dialectology 

In investigations carried out by linguists on the German language in Texas 
fluent speakers of the fourth, fifth, and even the sixth generation have been 
found, whereas no fourth-generation speakers of Swedish have been dis-
covered during the investigation of 1968-69. In the interviews with Swedish 
speakers of the second and third generation linguistic information about 
their children's Swedish competence was collected. It turned out that very 
few children of the third generation could still speak Swedish, even if they 
could understand Swedish spoken to them. These observations do not 
surprise anyone who is familiar with the fate of the Scandinavian languages 

$ The lack of Swedish instruction is a remarkable fact considering the great contribution 
of Swedish settlers to the civilization and culture of Texas. There are still today about 
45 communities in Texas in which Swedish is spoken. More than 12,000 descendants 
of the Swedish pioneers lived in Texas in 1960 according to the United States Census 
of that year. Great donations like that of the Swedish immigrant Swante Palm who 
donated in 1897 10,000 volumes to the Library of the University of Texas have had 
little effect upon responsible Taxans to open courses for the numerous Swedish de-
scendants of the third and fourth generations. There has on the whole been very little 
interest in the administrative and educational system of Texas for such courses. 



36 Sture Ureland 

in Texas and the rest of the United States. The signs of linguistic decay are 
already visible in the second generation, sometimes even in the first genera-
tion. It has been known since the investigations of Norwegian by Haugen 
(1953) and of German by Gilbert (1964), Reed (1948), and Seifert (1947) in 
the United States, that considerable changes occur in the speech of European 
bilinguals. The linguists mentioned here have primarily been concerned 
with the phonological and morphological aspects of bilingualism. The 
changes of the lexicon have also been treated in detail, and various types 
of loan translations and direct loans have been discussed and described. 
None of these linguists have, however, dealt with syntactic changes. Haugen 
(1953) writes that there are no considerable changes in the syntax of Nor-
wegian in the United States, since the word order of Norwegian is so similar 
to that of English.7  However, on the strength of the examples of syntactic 
interference in the recorded corpus of Texas Swedish it can be asserted that 
syntactic interference is frequent in the speech of the Swedes in Texas. It 
is unlikely that there should be a difference in syntax between the Norwegian 
and American dialects investigated by Haugen on one hand and the in-
vestigation of Swedish and Texas English on the other. In all probability 
the observation of syntactic interference in Texas Swedish would be paral-
leled in American Norwegian since Norwegian and Swedish are such closely 
related languages with nearly identical syntactic rules. 

Touching upon the difference in syntactic observations, the theoretical 
framework of the present investigation is to be discussed. Since the intro-
duction of generative transformational grammar in the theory of language, 
a model for the description of syntax has been elaborated. The syntactic 
component has a central position in this model and it functions as the 
creative part of grammar par excellence. The phonological and semantic 
components of a grammar are thought to be of an interpretative character, 
acting as receivers of the abstract symbols and phrasemarkers generated 
by the syntactic component The role of the lexicon is explicitly specified in 

7  Only scattered observations of the order of elements in certain types of noun phrases 
and verb phrases can be found in Haugen's short paragraph on syntax in his book 
The Norwegian, Language in America. 1953, Vol. II, 451. Ile points out, for instance, 
that there is a transfer of syntactic structures from English to Norwegian in the speech 
of American Norwegians. Two of his examples are "Mars den 12te" 'March 12' and 
"ne'lakka i tronkjen min", 'locked down in my trunk'. Haugen asserts further that 
"Norwegian word order is similar to English and offers no serious problems in the 
adoption of loan worcls" (Ibid., 452). Syntactie sirnilarity may be true for loan words 
and phrases such as those exemplified above. However, the coineidental similiarity 
between Norwegian and English noun and verb phrases does not mean that the sets 
of syntactic rules in English and Norwegian are identical. There are, for instance, 
considerable differences in the operations of transformational rules between English 
and the Scandinavian languages whieh is shown in the section on syntax in the present 
investigation of Texas Swedish. 
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Chomsky's model of 1965 in which the immediate relationship between the 
base rules and the lexicon is clarified. Through his innovations in the 1965 
model, using abstract category symbols as bundles of syntactic features in 
the preterminal strings of the phrasemarkers and introducing the concept 
of lexical insertion rules, an immediate relation between the subparts of 
the base of syntax was established. In the present investigation of the 
syntax of the Texas Swedes Chomsky's model has served as a basis of 
observation and description. In this respect the present procedure is different 
from that of Haugen, Seifert, Reed, and Gilbert. Here the sentence is the 
essential linguistic unit, the parts of which can only be described if its 
whole structure is considered, i.e. the syntactic configurations in which the 
morphemes, phonemes, etc. occur. We refer here to the latest development 
in semantics and phonology which has shown that a deeper understanding 
of linguistic phenomena in these components can be obtained, if the syntac-
tic component is the point of departure for the description of semantic 
readings and phonological rules of representation. Katz and Postal (1965) 
were successful in demonstrating this for the semantic rules; Chomsky and 
Halle (1968), Bierwisch (1966) and (1967b), and Wurzel (1969) have recently 
proved that syntactic information is indispensable for a reasonable descrip-
tion of stress, intonation, segmentalization, and morpho-phonological 
changes. Earlier investigations can consequently be said to have been more 
atomistic in the sense that the sentence structure was not sufficiently 
considered. For this reason complete sentences throughout this investiga-
tion have been chosen, also in the sections on the lexicon. It is true that 
the role of the lexicon was not so definitely specified in the earlier concepts 
of grammar. In addition, the transformational rule concept is something 
new. We consequently believe that generative dialectology carried out in 
the framework indicated here can be an important contribution and comple-
ment to future research on the syntax of immigrant languages and on 
bilingualism. The investigation reported here can be looked upon as an 
attempt to apply to the linguistic reality what has been worked out theoret-
ically. No explicit rules will be given. For the sake of perspective and 
lucidity, we found it more convenient to avoid a rigid formalism and to 
focus upon syntactic interference in Texas Swedish; not so much upon how, 
for instance, the base rules look in this brand of Swedish. Familiarity with 
the concepts of generative grammar is, however, presupposed. 

In the conclusion an attempt is made to show the implications of the 
findings of this investigation for a larger work under way on a trilingual 
contrastive grammar of Swedish, English, and German. This project is the 
first of such a contrastive study. It is necessary to elaborate a meehanism 
for the description of the common deep structure and to show which trans-
formational rules generate deviant surface structures in the language of 
interest. In Texas Swedish two languages can be said to converge: the 
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American English dialect(s) and the dialect(s) of the Swedish immigrants. 
Another dialect must be taken into consideration in this paper; that is, the 
Standard Swedish dialect, in the framework of which the Texas-Swedish 
syntactic, lexical, and morphological characteristics have been described. 
In this way, a Texas-Swedish investigation is a preparatory step towards 
contrastive study. This essay can be considered an application of the proce-
dures of contrastive syntax. 

II. Syntax 

A. Violation of Swedish Strict Subcategorization Features 

In twenty hours' recording of 45 Swedish speaking informants in Texas 
there are four types of deviations from normal Standard Swedish syntax. 
The first type is violation of strict subcategorization features, i.e. English 
syntactic features are transferred to Swedish verbs and nouns. 

/Jag vet inte hur jag skall svara det! (VII,20) 
'I don't know how to answer it' 
/De arbetar landet/ (XV,11) 
`They work the land' 
/Vi kan ju vara fel/ (XVIII,17) 
/Det tar inte länge te lära sig så mycket engelska/ (XVIII,26) 
'It does not take long to learn so much English' 

In the English lexicon the verb /answer/ is classified as a verb with the 
transitive subcategorization feature [ + 	NP] indicating that it 
may take a noun phrase as an object. This is, however, not a sufficient 
subcategorization in the Swedish lexicon for the equivalent /svara/. Only 
a human noun phrase can occur in that position, otherwise a preposition 
must be spelled out /svara på/. 

a) Hon svarade mannen genast. 
[ +Hum] 

She answered the man at once' 
b) Hon svarade på brevet genast. 

[—Hum] 
'She answered the letter at once' 

The Swedish lexical item /svara/ is consequently different in its set of 
syntactic features from the English /answer/ in that the English syntactic 
matrix does not contain the human and prepositional features which are 
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necessary syntactic features in Swedish. In English they are redundant 
features. 

Now in the speech of the Texas Swedes this difference is no longer kept 
apart. The loss of the essential syntactic features [± human] in Texas 
Swedish /svara/ is understandable, when the lack of this feature is eonsidered 
in Texas English /answer/. This is how we can explain the ungrammaticality 
of (1). 

A similar loss of distinction of an essential syntactic feature can be seen 
in (2). The Swedish verb /arbeta/ is an intransitive verb only and cannot 
take an object noun phrase as the Texas-English verb /work/ in the sense 
of 'to work the land, to plow, etc.'. Swedish requires a totally different 
lexical item here, for instance /plöja, röja, etc./. The Texas-Swedish sentence 
(2) is another example of violation of strict subcategorization features, 
judged from the viewpoint of Standard Swedish. 

Transfer of English syntactic features to Texas Swedish can also be seen 
in (3) and (4) where the noun /fel/ cooccurs with /vara/ and the adjective 
/länge/ cooccurs with /ta/. From the Standard Swedish point of view these 
cooccurrences are ungrammatical. The Texas-Swedish sentences are two 
more examples of violation of contextual features in sueh idioms as Standard 
Swedish ha fel and ta lång tid, 'be wrong' and `take long'. 

Some further examples of violations of contextual features in Texas 
Swedish will be given, violations as seen from the viewpoint of a speaker of 
Standard Swedish: 

/Det tar henne mycket längre te skriva svenska/ (XIV,20) 
'It takes her much longer to write Swedish' 
Dom skulle gå tillbaka till Sverige och stanna där/ (1,45) 
`They were going back to Sweden to stay there' 
Hennes dötters man tar tidningen i Austin/ (III,10) 

'Her daughter's husband subscribes to the newspaper in Austin' 
/Vi hade våran elekticitet innan de' kom genom me' elektriciteten/ (I,20) 
'We had our own electricity before it came through here' 
/Omkring 1924-1925 kom traktorerna in/ (1,23) 
`About 1924-1925 the tractors came in' 

B. Violation of Selectional Features in Texas Swedish 

The second type of violation of syntactic features in Texas Swedish is not 
so frequent as the type just dealt with. The selectional restriction features 
seem to be far more stable in the bilingual contact than the strict subeatego-
rization features irrespective of the tremendous impact of Texas-English 
syntax upon Swedish syntax in Texas. Chomsky (1965) classifies verbs 
according to the noun phrase framework in which they occur. 
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The inherent syntactic/semantic features of the nouns play an important 
role as selectional factors in the operation of the lexical insertion trans-
formations, which operate from the lexicon substituting the generated 
preterminal abstract symbols in the phrasemarker for lexical items. If, 
in the preterminal string, there is a symbol which does not meet the condi-
tions for a lexical substitution the lexical item cannot be inserted. The 
insertion rule does not apply. If it applies, an ungrammatical sentence will 
be the result. Chomsky's example of 'Colorless green ideas sleep furiously' 
illustrates just what happens when selectional restriction features are 
violated. Different languages develop different selectional restrictions and 
it seems as if these are the last to go in a bilingual conflict. There are, 
nevertheless, some examples of such a loss in some Texas-Swedish recordings. 

/Han. hyrde en amerikanare/ (XIV,14) 
'Ile hired an American' 
/Han var rest te gå te kyrkan/ (V,8) 
'Ho was raised (taught) to go to church' 

The verb /hyra/ 'hire' can take a human noun phrase in Texas Swedish; 
in Standard Swedish, however, this is impossible with /hyra/, except in 
connection with hiring a crew of a ship hyra en besättning till en båt. A 
Swede would select /leja/ or /anställa/ 'employ', which cooccur with a 
human noun phrase in the object position. The transfer of the Texas-English 
lexical item is thus only partial. The Swedish phonological matrix is kept 
intact, whereas the syntactic matrix has undergone a deletion of the Swedish 
selectional restriction feature. Haugen (1953) calls this change a "loanshift". 
The term is, however, inappropriate here, since it is not a question of a 
loan, but of a loss of <+ crew> in the syntactic/semantic restriction feature 
{+ — Aux — j< + human>, < + crew>]].8  

The transitive Standard Swedish verb /resa/ in (12) cannot take a human 
object noun phrase in the sense of 'bring up', 'educate' etc. This syntactic/ 
semantic restriction of the verb is violated by the informant due to the lack 
of such a restriction feature in Texas English. The Swedish verbs in (11) and 
(12) have consequently undergone a semantic extension with considerable 
syntactic consequences from the viewpoint of Standard Swedish. The 
syntactic matrices have been simplified or generalized, probably because 
of the similarity between the Texas-Swedish and the Texas-English phono-
logical matrices. 

8  The syntactic feature [ + [ + Human] -Aux- [<+ Human>]] in the verb matrix of the 
verb represents Chomsky's formalization of a certain kind of a restriction which he 
calls "selectional". The syntactic category Aux acts as a functional indicator. Noun 
phrases preceding this category are subject noun phrases, whereas those following are 
object noun phrases. 
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Still further offences against syntactic/semantic features can be seen in 
(13) and (14). 

/Weil/ jag talar svenska med vänner som jag möter! (IV,5) 
'Welt I speak Swedish to friends I meet' 
/Yeah/ de' är plantat gräs! (1,27) 
'Yes, grass has been planted' 

The object noun phrase in the deep structure of (14) must contain only the 
semantic markers [< +Noun>, < +Animate>, < +Plant>] in the lexicon of 
this informant, whereas the Standard Swedish /plantera/ requires an addi-
tional semantic marker limiting the semantic field [<— seed>]; otherwise a 
different lexical entry is inserted: så. But in Texas English (and most 
American English) one can plant anything: bushes, trees or even grass. In 
Swedish, grass cannot be "planted," but must be "sown". It is of importance 
in Standard Swedish if the object has roots or not. There is a direct relation 
between the use of /plantat/ in (14) and the lack of the selectional restriction 
feature [< —seed>] in the Texas-English lexical verb, plant, of this in-
formant. 

One could also regard the use of Swedish /gå/ in (7) as an offence against 
the selectional features of that verb, since the subject noun phrase must be 
the sole performer of the motion. In Standard Swedish it can mean Only 
'to walk on foot' here, which is impossible across the Atlantic Ocean. How 
all these syntactic/semantic features are to be integrated into an explicit 
grammar of Swedish or English in the present contrastive study will not be 
answered here. The theory of interpretive semantics is not sufficiently 
developed to furnish us with the necessary mechanism. I simply state the 
facts and exemplify the phenomena of interference between the syntactic 
rules of two closely-related languages in a multilingual world in Texas. 

C. The Change or Loss of Low-Level Transformational 
Rules in Texas Swedish 

1. Permutation Rules 
As can be expected some informants exemplify the transfer of English 
word order. The loss or borrowing (copying) of transformational rules is the 
third type of interference in Texas-Swedish syntax. Numerically there are 
few examples of the loss of the Swedish Inversion Rule and the copying of 
English Permutation Rules. Since they illustrate an interesting type of 
interference, however, they will be discussed at some length. 

In Standard Swedish and the dialects of Sweden there is a permutation 
rule which inverts the subject noun phrase and the tense-carrying verb, if 
another element (an object noun phrase, an adverbial or part of a second 
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sentence) has been permuted to the beginning of the sentence: Aldrig 
kunde han förstå henne, 'Never could he understand her'. In this sentence 
English also shows inverted word order, but a very limited list of adverbs in 
English cause such an inversion (primarily negative adverbs such as `never, 
hardly, seldom', etc.). Furthermore, only forms of 'have', 'be' and modals 
are permuted as illustrated above. Other verbs require insertion of the 
dummy 'do', or non-inverted word order is obligatory: 

Never did he realize what a loss he had suffered. 
Yesterday he made an interesting observation. 

This is a point of syntactic conflict for speakers of Texas Swedish. When 
certain elements have been permuted to the topic position at the beginning 
of a sentence, a Swedish speaker would invert the order of the subject and 
the verb, whereas an English speaker retains the order of elements as they 
appear in the preterminal string of the phrasemarker. Influenced by the 
lack of such a rule in Texas English, the Swedes in Texas drop the Swedish 
permutation rule and generate the elements in the same order as in Texas 
English:9  

(15a) /men därför jag tror att svenskarna i Sverige idag/unga svenskarna/ 
förstår inte de'/ (III, 53) 

(16a) /di har haft en fri tid/och inte haft ingen krig/å därför di förstår inte/ 
(111,58) 

(17a) /han har inte varit i skolan mer än/jag tänkte/andra graden (VIII,5) 

In (15a) and (16a) the main verbs (tror, `think' and förstår, `understand') 
should follow the adverb därför, `therefore'. That is a rule of inversion which 
the informant violates by obeying an English syntactic rule system also 
when speaking Texas Swedish. On the strength of these observations one 
could assert that this informant has lost the permutation rule of Swedish 
in such main clauses where a non-subject constituent opens the sentence. 
A comparison with the English equivalents (18), (19a) and (19b) illustrates 
the point under discussion: 

(18) /but therefore I think that the Swedes in Sweden/ young Swedes/ 
don't understand it/ 
/they have had a time of freedom/ and had no war/ and therefore they 
don't understand it/ 
/he has not been to school more than/ I thoughtl the second grade/ 

* Inexperienced Swedish speakers of English are inclined to keep the Swedish inversion 
rule also when performing in English. They subconsciously transfer a permutation 
rule of their native language into the English set of syntactic rules. The Texas Swedes, 
however, act in the opposite way: they drop the Swedish inversion rule even when 
speaking Swedish, which is a remarkable phenomenon. 
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The great problem in every investigation of bilinguals is to decide whether 
violations of various rules of grammar are to be treated as isolated acts of 
linguistic performance, or whether these violations truly reflect a linguistic 
change in the grammar of bilinguals of the first, second, and third genera-
tions under observation. Some linguists are inclined to believe that the 
evidence of linguistic interference presentented in (15 a)—(17 a) and (20)—(21) 
is of marginal interest because of the allegedly accidental nature of the 
sentences produced. They consider necessary such procedures of investiga-
tion as acceptability, identification, and translatability tests (Gumperz (1967), 
Hasselmo (1967) and (1969)). According to them one must separate accidental 
from recurrent items with the help of these tests in order to assure that one 
is investigating grammatical competence and not accidental performance, 
i.e. missayings. In this connection we want to point to the methods of present 
psycho-linguistic research (e.g. Brown and Fraser (1963) and Menyuk (1969)) 
in which accidental child sentences of ungrammatical nature are used as an 
important means of reconstructing the acquisition process of grammatical 
competence in the child. Since this precedent has been set in psycho-
linguisties a similar approach is justified in bilingual studies. It is, however, 
the belief of this author that the majority of the examples of linguistic 
interference presented in this report reflect a change in the syntax, the 
semantics as weil as the lexicon of the informants, i.e. in the competence. 
It is not the task of this report to solve the difficult question of how individual 
acts of performance are to be related to the informants' linguistic compe-
tence. This is a problem which neither Haugen nor Weinreich, nor any other 
investigator of bilingualism has been able to solve so far. Quite a different 
model must be developed for such a task in close cooperation with psycho-
and socio-linguists. 

The test approach as employed by Gumperz (1967) and Hasselmo (1967) 
and (1969) does not necessarily prove that the results of such a bilingual 
investigation are more reliable than those gained through direct observation 
of spontaneous sentences. There is no guarantee that the informants are 
not directed by the way the questions are presented to them. The variables 
leading to error in such aceeptability, identification, and translatability tests 
must be considered to be as great as in studies of normal production of sen-
tences. In generative grammar the observation of ungrammatical sentences is 
an important complement to the description of grammatical competence. 
(See e.g. Bierwisch (1970) on German semi-sentences). The so-called "mis-
sayings" consequently take an important position in the reconstruction 
of the grammatical competence of the Texas Swedes. The goal of a report 
such as this is to present evidence of mainly syntactic/semantic interference 
in the speech of 45 Swedes in Texas. The fact that most of the syntactic 
constructions exemplified here are recurrent in the speech of the informants 
convinces this author that the "missayings" reflect linguistic change in the 



44 Sture Ureland 

competence of the speakers. Furthermore, one can refer to the linguistic 
material presented by Haugen (1952) and (1953), and Hasselmo (1963) and 
(1969) on Norwegian and Swedish respectively in America which show 
syntactic surface structures similar to those dealt with in the present paper. 
These examples further demonstrate that throughout the whole of America 
where the two Scandinavian languages are spoken the question is one of 
recurrent phenomena, not isolated acts of performance. 

Verbal prepositional particles can also occur in an ungrammatical order 
from a Standard Swedish viewpoint: 

/Det såg ut bra! (XVII,13) 
'It looked nice' 

What blocks the permutation of the verbal particle ut is difficult to say. 
Probably English idioms such as 'look up' in 'Ile looked the word up' or 
'He looked up the word', where the word order is optional, have caused 
confusion of the permutation rule in Swedish so that the verbal idiom `se 
bra ut' obtained an English optional condition in its lexical entry which 
is not to be found in the Standard-Swedish lexicon. In Texas Swedish the 
condition for the permutation rule has consequently changed from being 
obligatory to being optional. Whether this is to be marked as a feature 
change in the lexicon or as a change of rule condition in the transformational 
rule component is a point of discussion of present generative grammar. 
Also noun phrases appear with a non-Swedish order: 

/en timme och en halv/tänker jag/ (VII,2) 
'an hour and a hall, I think' 

The English 'an hour and a half' has been copied and only the phonological 
part of the noun phrase can be said to be Swedish. 

2. Violation of Gender Agreement Rules 

This is another type of interference between English and Swedish syntax, 
one which can be expected, even predicted. Standard Swedish has up to 
four clifferent genders, if the four pronouns/han, hon, den, det/ are taken 
as mirroring underlying gender feature combinations. English personal 
pronouns reflect three genders: masculine, feminine, and neuter in the, she, 
it/. In the full noun phrase Swedish has two genders (the t- and n-genders), 
whereas English has neither. One may prediet accordingly that the gender 
agreement transformation between the head of the noun phrase, i.e. the 
noun, and the determinera or adjectives in Swedish will disappear or at 
least be distorted in Texas Swedish. Sentences (22)—(25) provide evidence: 

/Och det religiösa/ så är det helt annan förståss/ (XII,9) 
'And the religions part, it is something quite different of course' 
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De' är inte att den som bor i Sverige tycker öm att vi skall ha en krig 
med Vietnam/ (111,52) 
'It is not that the one who lives in Sweden likes us to have a war in 
Vietnam' 
/Vi måste opphålla vår demokrat system' (111,52) 
'We must keep up our democratic system' 
/Då kunde inte varit en Sverige nu/ (111,53) 
`Then there would not have been a Sweden now' 

Examples (22)—(25) tell us that the inherent gender features of certain 
nouns have changed in Texas Swedish when compared to Standard Swedish 
equivalents. How general and consistent this gender feature change affects 
the whole of Texas Sweden is difficult to estimate on the basis of the re-
cordings made in 1968-69. We can make the assertion, though, that the 
loss of gender features is unavoidable in many bilingual speakers of Texas 
Sweden. For the speakers of (23)—(25) the nouns krig, system, and Sverige 
are all n-gender, whereas they are all t-gender in Standard Swedish. In 
(22) the gender agreement transformation between the determiner det and 
the pronoun annan has not applied, which is an obligatory transformation 
in Standard Swedish. The speaker of (24) has lost the feel for the syntactic 
category adjective /demokratisk/ and drops the obligatory word-formation 
affix: /demokrat/. He was also inclined to drop inflexional affixes according 
to the English morphological system. 

3. The Lack of Number Agreemen,t 

The loss of the number agreement transformational rule is easy to under-
stand from the viewpoint of Texas English where no such agreement exists 
between subject noun phrases and predicate adjectives, attributive adjec-
tives and nouns. 

/För vi har varit mixat mer med smålänningar/ (VII,19) 
'We have been mixed more with people from Småland' 
/Men pojkarna tycker om att förstöra allt pengar/ (111,65) 
`But the boys like to destroy all money' 
/Nu är min mor gångna! (XVIII,5) 
'Now my mother is gone' 
/Jag har inga folk som jag känner igen i Sverige/ (XIII,6) 
'I have no people whom I recognize in Sweden' 

The number and gender agreement transformations are rules which apply 
late in the derivation of a sentence according to the standard theory of 
generative grammar. Since the operation of late rules is of little or no 
semantic significance for the interpretation of sentences, the violations of 
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gender and number agreement rules are not of such great consequence for 
the understanding of the sentences as the violation,s of other syntactic 
features, restrictions, and rules dealt with earlier in this report. Yet, use of 
the wrong gender and number give a native speaker of any given language a 
non-native impression of his interlocutor. 

In (27), pengar `money' occurs as a singular noun phrase taking a 
determiner of a singular t-gender (allt). The Texas-Swedish word for money 
can be said to have lost its plus-plural feature and to have changed it for 
minus-plural due to its contact with the Texas-English lexicon where the 
noun `money' is listed as a minus-plural noun. Now it could have also got 
the n-gender feature, but the informant chose to generate it with the t-gender. 
There is no exact copying of English features, but some features are changed 
according to the language of interference; some features remain. The 
transfer of number feature can go in quite a different direction too, i.e. an 
English plus-plural feature is transferred to a minus-plural noun like folk 
in (29) according to the plural feature of `people' in Texas English. That is 
why the determiner inga takes a plural affix 1-al, when Standard Swedish 
requires a /-t/ for the singular noun. 

In (28) and (29) the feel for number agreement has broken down completely 
where a singular noun phrase (min mor) cooccurs with a plural verb phrase 
(gångna), and a plural noun phrase (vi) cooccurs with a singular verb 
phrase (varit mixat). The latter is a characteristic of northern Swedish 
dialects, but scarcely of dialects of southern Sweden." Probably the loan 
word mixat was an unintegrated verb in the lexicon of the Texas-Swedish 
informant, and he did not know how to inflect it to mixade, which still 
would not have sounded Swedish. 

Observations of this kind of violation of gender and number rules in 
Texas Swedish are numerous. A general conclusion from them is that many 
of the speakers of Texas Swedish are losing essential morphological features, 
partly because of the restricted use of the language, partly because of the 
numerous new nouns in a new environment, the number and gender of 
which the Texas Swedes don't know, and partly because of a general trend 
of linguistic confusion and insecurity in their language. 

D. Change of High-Level Transformational Rules 

So far we have been describing interferences in the lexicon and low-level 
transformations in Texas Swedish. High-level transformational rules are 
also affected by Texas English and here the really serious modifications 

" Bergman (1952) and Bucht (1962) describe the lack of number agreement between 
plural subject noun phrases and predicate adjectives or past participles in predicate 
position as being a characteristic of the northern and central provinces of Sweden 
(Norrland, Uppland, and Dalarna). 
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of the structure of Texas Swedish are to be found. Examples of English 
Reflexivization, Passivization, Relative Embedding, and Negation Place-
ment rules have been registered in the speech of Texas Swedes. 

1. Rellexivization 
In English an identical noun phrase can be reflexivized or pronominalized 
or even deleted when occuring under certain given conditions in the same 
sentence. The condition of identity is crucial for the reflexivization trans-
formation. It has been discussed in detail in a number of works on generative 
grammar (e.g. Chomsky (1965, p. 145), Lees and Klima (1963) etc.). We 
will refer to those and repeat what the process involves in the English-
Swedish syntactic conflict. 

(30a) /Jag har farmat härute mig själv/ (XVII,7) 
'I have farmed out here myself' 

The sentence is unique in our collection of deviant structures in Texas 
Swedish. The informant of (30a) has not merely copied the English Re-
flexivization Rule, since he would then have said min själv. In order to 
understand the ungrammaticality of (30a) the English Emphatic Reflexiva-
zation Rule must be considered. This rule generates reflexive pronouns 
which morphologically occur as possessives in all persons except for the 
masculine and neuter third person singular and third person plural (cf. 
my + self, your + self, kim + self, her + self, it + self, our + selves, your + 
selves and them + selves). In Swedish, on the other hand, the corresponding 
Emphatic Reflexive Rule creates conditions for the insertion of uninflected 
personal pronouns in all persons, e.g. jag själv, du själv, han själv etc. in 
the nominative case. A movement transformation of själv from the 
personal pronoun is optional in Standard Swedish: 

(30 b) Jag har farmat själv härute 

(30c) Jag har farmat härute själv 

The Texas-Swedish speaker of (30a) has consequently reconstructed the 
Swedish Emphatic Reflexivization Rule leading to greater syntactic com-
plexity. First, he adds an extra personal pronoun before själv; secondly, 
he inflects it to mig in disagreement with the Standard Swedish rule; 
and thirdly, he moves it together with själv from the begirming to the 
end of the sentence. The three steps of derivation differ considerably from 
the derivational history of Standard Swedish as weil as English. In Standard 
Swedish no adding of a personal pronoun is possible. In English, on the 
other hand, it is a possessive pronoun which is added, not a personal pro-
noun. We cannot say if (30a) reflects a consistent rule in the grammar of 
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this informant. Even if it does not, the observation as such is interesting 
enough to be dealt with at some length, for the problem is more complicated 
than it seems to be on the surface. So far, this kind of reflexives has not 
been described in detail in generative grammar. The derivation of the 
emphatic reflexive pronouns is therefore obscure. The meaning of these 
reflexives is, however, "alone". We simply intend to illuminate the inter-
ference of the English Emphatic Reflexivization Rule in the Swedish 
grammar of this Texas Swede. 

2. Passivization 

The passive construction and thus the passive transformation is also a 
point of interference. The Texas-Swedish passive rule has been influenced 
by the Texas-English Passivization Rule in the Swedish grammar of Swedish 
informants in Texas. In many of the recordings of Texas Swedes the passive 
auxiliary is /var/ which is a direet copying of the English segmentalization 
rule which spells out /was/ or /were/ as passive auxiliaries. Occurrence is 
frequent especially in the past tense, where the English phonological matrix 
is similar to the Swedish phonological matrix. To put it in a different way: 
the Swedish verb form /var/ has obtained an a' dditional subcategorization 
feature which makes it capable of being inserted in the context of a main 
verb with a passive feature. Such usage is impossible in Standard Swedish. 

/Jag var 15 år när jag var konfirmerad/ (VI,5) 
'I was 15 when I was confirmed' 
/Han fick ta över en hel del stuff när Kennedy var dödad/ (XIX,18) 
'Ile had to take over a great deal of stuff when Kennedy was killed' 

In (31) and (32) there is evidence that a change in the syntactic/semantic 
matrix of the passive auxiliary has occurred in the lexicon. The past finite 
form of 'be' /var/ together with such verb forms as /konfirmerad/ and 
/dödad/ yield a stative meaning in Standard Swedish (Zustandspassiv) 
and not one of action. Standard Swedish requires an affix /-s/ or either 
of the passive auxiliaries /bliva/ or /varda/. S-passives occur as weil, but 
these are not likely to be influenced by English. They are of a completely 
different structure syntactically as well as morphologically in that /-s/ is a 
passive auxiliary in Swedish, whereas it is a tense affix for the present tense 
in English. The past tense form /var/, however, undergoes a syntactic 
change, being phonologically similar to /was/ and /were/, and the normal 
Swedish passive auxiliaries /bliva/ and /varda/ gain a competitor in /vara/ 
in the past tense: /var/. 

3. Relative Embedding 

Even relative embeddings can be copied from English into Swedish in 
Texas. It is only the relative adverb which has been noted in the speech of 
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our informants. The relative adverb in Standard Swedish is /där/ or /dit/ which 
in Texas Swedish, however, has lost its minus-relative feature and been sub-
stituted for a phonologically more similar /var/ corresponding with English 
/where/. The latter is an interrogative adverb in Standard Swedish. It does 
not appear in relative embeddings. This may be a dialect feature of Småland 
or any other southern Swedish dialect from which the informants and the 
parents of the informants originate. If so, the English embedding rule would 
reinforce such a characteristic. It is more likely, however, that we are dealing 
with interference in (33 a)—(33 e): 

i ett samhälle/var jag bodde/ (XVIII,10) 
'in a community where I lived' 
/Men det finnes platser i America/var det kommer negrer till de vita i 
kyrkorna/ (XVI,7) 
`But there are places in America where Negroes come to the Whites in 
the churches' 

(33 c) /Jag kunde gått till var min hustru gick/ (XV,14) 
'I could have gone where my wife went' 
/Jag menar/var vi går/ (XVIII,13) 
'I mean wherever we go' 
/De' är näst till församlingen/var jag föddes/ (II,10) 
It is close to the community where I was bom' 

4. Negation Placement 

Some sentences on the tapes reveal a position of the negation /inte/ which is 
ungrammatical to a native speaker of Swedish who was not bom in Swedish 
Texas. 

/så länge inte det regnade/ (XIV,5) 
'as long as it didn't ram' 
/Det är en syssla jag vill inte ha/ (XVII,2) 
'It is a kind of job I don't want' 

There is no clear interference from equivalent sentences in English, which 
have negation placement corresponding to those of the Texas-Swedish 
sentences. As can be seen from the English translations of (33f) and (33g), 
'do' is obligatory in negated sentences with main verbs like 'raid and 'want'. 
It is possible that the obligatory insertion transformation in English which 
introduces the do-dummy as bearer of the tense feature preceding the 
negative formative 'not' in negated sentences, has affected the speakers of 
Texas Swedish. The Swedish rules of negation placement seem to have been 
distorted in the competence of these speakers. In (33f) the negation must 
immediately precede the verb to be accepted as a Standard Swedish 

4— 714554 Sv. Landsmål 1971 
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sentence. Similarly, the negation must precede the auxiliary /vill/ in (33g) 
to be considered the result of a Standard Swedish rule. The examples of this 
phenomenon in Texas Swedish are too few, however, to motivate a hypothe-
sis of a rule change because of the interference effect of the negation place-
ment transformation and the do-insertion transformation in English upon 
the negation placement rule in Texas Swedish. (As far as syntactic features 
were concerned above such an interference could be supported.) 

E. Conclusions about Changes of Syntactic Rules 

The transformational component of the grammar is subject to two types of 
change: the loss and borrowing (copying) of syntactic rules. The violation 
of the Swedish Inversion Rule in (15 a)—(17 a) and of the Permutation Rule 
in (20) yield ev idence of loss of low-level syntactic rules. The same refers to 
the numerous examples of lack of gender and number agreement as shown 
in (22)—(29). From a linguistic point of view loss of rules means a simplifica-
tion of the transformational rule system. It is doubtful, however, whether 
this loss of rules implies a simplification of communication acts. During the 
interviews many informants corrected each other and linguistic confusion 
was the result. 

The borrowing of the English Reflexivization Rule in (30a) does not neces-
sarily mean a simplification of the Swedish rule system, since the English 
Emphatic Reflexive Rule is more complex than the corresponding Swedish 
rule. 

Furthermore the Passivization and Relative Embedding Rules are changed 
in such a way that later insertions of the passive auxiliary and the relative 
adverb beginning with a /v-/ are possible, thus deviating from Standard 
Swedish. They are moreover uneconomical in the sense that the stative 
aspect of /var/ as a passive auxiliary causes problematic ambiguities as in 
(31)—(32). The relative adverb beginning with a /v-/ becomes a homonym 
to the interrogative adverb as exemplified in (33 a)—(33 e). 

Finally, the Negation Placement Rule generating such surface structures 
as underlying (33f) and (33g) is bound to create instability in the semantic 
readings of negated sentences and in this respect it is uneconomical within 
Swedish. 

In the present discussion on linguistic change, i.e. Klima (1965), Kiparsky 
(1968) King (1969) and Wurzel (1970), the hypothesis of a simplification or 
generalization of rule systems is accepted as an explanation of universal 
linguistic change in homogenous speech communities. Evidence from the 
bilingual Swedish communities of Texas provides motivation for contradic-
ting such a hypothesis as regards heterogenous speech communities. The 
process of linguistic change can effectively be studied in such bilingual 
communities as those of Swedish-speaking Texas. The changes, however, 
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are not always a simplification from a communicative point of view, nor are 
they from a linguistic point of view (e.g. the Reflexive, the Passive, the 
Relative, and the Negation Placement Rules above). 

King (1969) posits four types of rule change: (1) rule addition, (2) rule 
loss, (3) rule reordering and (4) rule simplification. According to King (1) 
is typical of the adult's grammar, "whereas rule loss and reordering seem 
primarily to occur in the child's grammar" (King (1969), p. 65). Further-
more (2)—(4) are changes of rules which "occur in the transmission of language 
from generation to generation, not within the speaker's adult life span" 
(ibid. p. 65). He discusses primarily the change of phonological and morph-
ological rules between generations. Evidence of change in syntactic rules 
will therefore be briefly discussed by drawing upon the material presented 
in (15a) through (33g). 

The loss of the Swedish Inversion Rule in (15 a)—(17 a) and the Permutation 
Rule in (20) is to be found in sentences which were all produced by seeond 
generation speakers. 

The loss of gender agreement in (22)—(25) and number agreement in (26)—
(29) is, however, also apparent in.the first-generation speakers' sentences 
((27) and (28)), whereas the remainder are sentences of the second-generation 
speakers. 

Although the present hypothesis asserts that rule addition is typical of 
the adult's grammar, two examples of rule addition by the child can be 
found in this material: (21) and (30a). The speaker of (21), a member of the 
second generation, inverts the order of 'hall' and chour' to /en timme och en 
halv/. In (30 a) the second-generation speaker has added an emphatic re-
flexive rule to his Swedish grammar according to his coexistent English 
rule system. The second-generation Texas Swede has not heard his parents 
use smil a rule, but he has nevertheless added it to his grammar. 

A type of change called "borrowing or copying of rules" is not included 
among the above four types. Whether this type of rule change can be 
included in the unspecified type of "rule simplification" is not clear. The 
question is namely: In which component of the grammar does a simplifica-
tion result? From a phonological viewpoint it may be a simplification to 
have the same base forms for relative and interrogative adverbs as in (33 a)—
(33e), which is the case in English. But from a syntactic and semantic 
viewpoint consequent rules are certainly not simplifications. Nevertheless, 
the speakers of all sentences except (33 c) belong to the first generation. 
This is an interesting fact. The Relative Embedding Rule is consequently 
borrowed in adulthood, whereas the Passive Rule change in (31)—(32) has 
not been found in the sentences of first-generation speakers. 

The change of the Negation Placement Rule in (33f) and (33 g) can be 
heard both from first and second-generation speakers. 

On the strength of the evidence presented here some of King's and 
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Klima's hypotheses of linguistic change can be supported. It is, however, 
far too soon to assume that linguistic change takes place only under the 
circumstances which are sketched in the four types of change given above. 
A much more extensive investigation of rule change than has been presented 
here is necessary to support or reject this model of linguistic change. 

III. Lexicon 

The Role of the Lexicon and the Base Component 

In the conception of grammar which Chomsky sketches in his Aspects of the 
Theory of Syntax (1965) the lexicon is a part of the base component of a 
grammar. This is an important point for the evaluation of the huge body of 
lexical interferences in Texas Swedish from Texas English. Both Haugen 
(1953) and Weinreich (1967) have shown what enormous changes a socially 
inferior language undergoes in a bilingual situation. This refers especially 
to the lexicon. By drawing on the insights gained from Chomsky's language 
model the role of the lexicon can be better understood. The borderline be-
tween the lexicon and the syntactic rules is no longer as sharp as it was 
believed to be in traditional, historical, and even structural grammars. 
Through the introduction of abstract symbols as bundles of syntactic 
features in the preterminal strings of the phrasemarkers (strict subcategor-
ization and selectional features) and the conception of the lexicon as a 
depository of various phonological, syntactic, and semantic feature matrices, 
and above all through the introduction of the lexical insertion rules, a 
mechanism was developed for connecting the two subcomponents of the 
grammar, the interaction of which was unclear in earlier descriptions. As 
has been shown in dealing with syntax in Texas Swedish, the essential 
innovations seem to consist of changes in syntactic features of the lexical 
entries, whereby Texas-Swedish strict subcategorization and selectional 
features change according to those of Texas English. To a certain extent the 
innovations also affected the transformational rules, but the remaining 
impression of the bilingual contact between Texas Swedish and Texas 
English is that it is primarily a feature change in the lexicon and a change of 
the conditions of certain transformations that affect the Swedish language 
in Texas. 

Loan Translations 

Hundreds of examples could be given which illustrate lexical interference 
in Texas Swedish. Only a few will be mentioned here to illustrate the imme-
diate interdependency of the two closely connected parts of the base com-
ponent, the base rules and the lexicon. 
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Omkring 1924-1925 kom traktorerna in/ (1,23) 
`About 1924-1925 the tractors came in' 
/Ja/han plockade upp det (engelska) fort/ (XVI,17) 
'Yes, he picked it up quickly' 

In (34 a) and (34b) the informants use Swedish verbs which in their lexicons 
have syntactic features different from those of the lexicons of their coun-
trymen in Sweden. Whatever one picks up (plocka upp) must be a nonab-
stract noun phrase in Standard Swedish, whereas in Texas English one can 
also pick up something abstract in the sense of learn something', for instance 
a language. Also 'come in' in the sense of cappear' or 'be introduced' cannot 
be used in a metaphorical sense in Standard Swedish. A Swede would prob-
ably say kom `came' instead of the Texas-Swedish kom in. To put it in the 
terminology of generative grammar: in the lexicon of the Texas Swedes 
who generated sentences like (34a) and (34b) additional features, seman-
tie features, must be considered to exist in the lexical entry of the 
verbs komma in and plocka upp. The former contains a new semantic 
marker signifying 'be introduced', the latter `understand'. To the Texas 
Swedes, then, there is no violation of contextual features when they insert 
kom in and plockade upp from their lexicons onto the phrasemarkers 
underlying (34a) and (34b). This problem of semantic feature violation 
caused by transfer of English syntactic/semantic features could also have 
been discussed in the section on syntax above. But this is actually the point 
which we wanted to make when the interaction and interdependency of the 
two subcomponents of the base was stressed. It is a question of the starting 
point whether the problem involves the base rules or the lexicon. For the 
most part, both are involved. 

Some further examples are given below showing the impact of the Texas-
English lexicon on the Texas-Swedish lexicon of the informants. The two 
lexicons must be thought to coexist in the linguistic competence of Texas 
Swedes. A performance model could perhaps explain the reasons for the 
transfer of certain lexical items. 

Iden ende vägen (sättet) jag kunde veta att min klass kom opp (XIX,6) 
'the only way I could know that my class passed' 
/Vi hade skola i sommartiden/ser du/ (XVII,6) 
'We had school in summertime, you see' 
/Det var svenska rätt igenom/ (XVIII,16) 
'It was Swedish right through' 

(35 d) /Jag menar som ett helt i landet/ (XVIII,6) 
'I mean on the whole in the country' 

(35e) /Jag har två syskon i Sverige för en ting (XVIII,27) 
'I have a brother and a sister in Sweden for one thing' 
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These manner and local adverbs, adjectives, and verbs or nouns are no 
longer Swedish adverbs, adjectives, verbs or nouns in a syntactic and 
semantic sense, although they appear here with Swedish phonological 
spellings. (35 a) would scarcely be understood by a Swede in Sweden who 
was not also a speaker of English: väg cannot contain a plus-abstract 
feature to signify manner in Standard Swedish (in this manner). The same 
refers to (35 c) where rätt igenom has a concrete sense in Standard Swedish 
(straight through). It cannot occur as a metaphor. The italicized adverbs 
in (35 c), (35 d), and (35 e) can thus be listed as loan translations or syntactic 
feature change because of the <+ abstract> feature in the corresponding 
English idioms: 'right through', 'on the whole', and 'for one thing'. Surely 
they are perceived and listed as abstract manner adverbials in the grammar 
of the informants. The Texas Swedes, unaware of the transfer of English 
lexical and syntactic features to the Swedish phonological spellings, use 
them as pseudo-Swedish adverbials. Self-corrections are numerous, how-
ever, when the performance act in Swedish aroused insecurity as to the 
correctness of the verb or noun phrase. 

(36a) /Sen 1949 började jag keepa de här booksenlböckernal (XV,4) 
'Since 1949 I began keeping these books' 

(36 b) /Ju mer gasolin han deliver/ ju mer pengar meikar han/gör han! (XV,4) 
'The more gasoline he delivers the more money he makes' 

(36 c) /Vi kan tacka Gud att vi har ett språk som vi understandlsom vi 
förstår! (XIV,4) 
'We can thank God that we have a language which we understand' 
/Jag är proud over 'stolt över att vara en svensk/ (XVIII,28) 
'I am proud to be a Swede' 
/Vi hade railroad ... tåget ...I (VI11,22) 
'We had railroad ... the train 

There is some evidence that two coexisting lexicons sometimes cause the 
speaker to produce two variants, the first of which for the most part is a 
direct importation of the English lexical item. In (36a) the English noun is 
taken over with a Swedish-English plural affix /-sen/, but is corrected to the 
right plural form which is attached to a Swedish noun stem (bäck-), to yield 
/böckerna/ 'the books'. Sentence (36b) would hardly be understood by a 
non-English speaking Swede. The ungrammaticality from the Standard 
Swedish viewpoint has reached such a degree that the semantic reading of 
the sentence is bound to break down when too many lexical items are 
foreign: 'delivers', `gasolin' and last but not least `meikar' with English 
pronunciation [meikar], another typical Swedish-English form. The in-
formant corrects herself in the same sentence and adds gör han, which is 
still un-Swedish but better understood than the first variant. In this idiolect 
of Swedish the verb /tjäna/ seems to have been substituted entirely by 
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meika. This does not mean, however, that the informant would not 
understand passively /tjäna/; it is only not an active part of her Swedish 
lexicon. 

A gradual breakdown of the Swedish lexicon can be observed in the 
language of most Texas Swedes. The disappearance and adding of syntactic/ 
semantic features according to the socially superior language in Texas, 
Texas English, was noted at the very outset of the recordings of Texas 
Swedish. Even transformational rules can be shown to have been influeneed 
by Texas-English rules which we pointed out in the section on Texas-
Swedish syntax. But the greatest impact of the bilingual world upon the 
language of the Texas Swedes is to be found in the lexicon. By lexicon we 
then mean a lexicon such as it is conceived of in generative grammar. In 
(35 a)—(35 e) and (36 a)—(36 e) the effects of two coexisting lexicons in the 
Texas Swedes can be seen, causing loan translations and loan creations of 
possible and impossible kinds, parallelled by some self-corrections. The Texas 
Swedes themselves are not always aware of the specific innovations they 
cause in their Swedish language, but all of them feel that there is something 
wrong with their performance. The informant of the first generation in 
(37n) thinks that `many (Texas Swedes) speak an ugly Swedish'. An-
other informant of the second generation said that Swedish is getting so 
mixed up with American (Nu börjar det bli så upmixat med amerikanska och 
svenska (XIX,7)). The Swedes in Texas consequently feel that they cannot 
keep the two coexisting lexicons apart in their minds. 

C. Direct Loans 

Considering the last statements it is not remarkable that direct loans from 
the English lexicon are enormously frequent. The trend towards a partial 
dissolution of Swedish as a vehicle of communication among the Texas 
Swedes is clear and tangible. It is a gradual process though, and the many 
thousands of loan words cannot be enumerated here. A few typical examples 
will be given to illustrate our point. 

(37 a) /Vi får social security (XIV,15) 
'We get social security' 

(37 b) /Vi lyssnar på reidion(raclio)/ (XIV,14) 
'We listen to the radio' 

(37 c) /Och så har de varit i different platser från vi ha vatt/ (VI,2) 
'And then they have been in different places from us' 

(37 d) /No/jag var inte disappointedl (VII,4) 
'No, I was not disappointed' 

(37 e) /De var som en French stad/ (111,77) 
'It was like a French city' 
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/Sen flyttade de from Stockholm to Texas/i 1897/ (XIX,!) 
`Then they moved from Stockholm to Texas in 1897' 
Allting var svenska härute till about 1940/1 guessl (XIX,2) 

`Everything was Swedish out here to about 1940, I guess' 
/Det var svenska alltihop except när hon läste mina verser/ (VI,6) 
'It was all Swedish except when she read my verses' 
/Min far/han u,sed to tala ...I (XII,10) 
'My father, he used to speak 
/Var de' bara teacha svenska/ (VI,7) 
'Only Swedish was taught' 
/Nu har de tagit bort svenska completelyI (IV,20) 
'Now they have taken Swedish away from the schedule completely' 

(371) /Å de' var den ende här som kunde really predika svenska/ (V,2) 
'And he was the only one here who could really preach Swedish' 

Many of the direct borrowings from English exemplified in (37 a)—(371) 
may be the only available items for the speakers. The need of borrowing 
seems to include all categories: nouns in (37a) and (37 b), adjectives in (37c), 
(37d), and (37e), prepositions in (37f) and (37g), conjunctions in (37h), 
auxiliaries in (37i), main verbs in (37j), and manner adverbs in (37k) and 
(371). 

D. Direct Loans Adapted to Swedish Morphological Rules 

Rules of adaptation also seem to work in the minds of the Texas Swedes. 
Not only are English phonologieal matrices of lexical items changed to 
corresponding Swedish phonological matrices as in (37m) /gasolinen/ and 
/piper/, in (37n) /ugglig/ and finally in (37 o) /killad/, the lexical items in 
question also undergo Swedish morphological rules. This fact is a sign that 
these English items have been effectively integrated in the Texas variant 
of Swedish. 
The post-positive artiele /-en/, the plural affix /-er/ and even a word-forma-
tion affix /-ig/ respectively are added according to Swedish morphological 
rules and rules of word formation. The past participle form of (37o) must be 
considered unique in its un-Swedish semantics. A Standard-Swedish speaker 
would interprete this word as meaning `tickled'. The semantic matrix of this 
lexical item consequently has different semantic features from that of a 
normal Standard Swedish speaker. 

IGasolinen kommer från Corpus Christi i piper till Austin/ (XV,2) 
'The gasoline comes in pipes from Corpus Christi to Austin' 
/Många talar en ugglig svenska/ (111,46) 
`Many speak an ugly Swedish' 

(37 o) /han som blev killad i kriget/ (111,46) 
'the one who was killed in the war' 
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IV. Dialect Characteristics in Texas Swedish 

A. Texas Swedish or Swedish Dialects in Texas? 

Any description of the Swedish language in Texas would be inadequate if 
we would not also mention the numerous dialect and archaic deviations 
from Standard Swedish in the language of the Swedish settlers in Texas and 
their children. In this investigation the term Texas Swedish is used as a 
cover term for all dialect variants of Swedish spoken in Texas during the 
period 1968-1969. It is consequently not a question of a socio-linguistic 
term; only of a geographical concept: the Swedish language as spoken in the 
state of Texas. The characteristics of changes in the syntax and the lexicon 
of Texas Swedish discussed above, together with the dialect characteristics 
mentioned below have also been observed in other states with Swedish 
settlements (of. Hasselmo (1963) and (1969)). The great number of loan trans-
lations, direct loans, the violations of syntactic and semantic restriction 
features, the disappearance or introduction of transformational rules, are 
all interesting linguistic changes, but they must nevertheless be considered 
marginal. These changes, together with the very few examples of phono-
logical and morphological change are insufficient for a hypothesis of a 
unique Texas-Swedish dialect in a strictly linguistic sense. Gilbert (1964) and 
(1965) speaks of a common Texas-German dialect. His arguments for a 
unique variant of German, based on scattered phonological and morpho-
logical observations and lexical loans are not convincing to this linguist. 
From working with the Swedish language in Texas it is apparent that 
similar linguistic and social conditions must have caused parallel develop-
ment in both Swedish and German. In a forthcoming article on Texas-
Swedish phonology (of. Ureland (1971)) Only three segmental phonological 
rules are shown to have been added to the grammar of the Swedes in Texas, 
i.e. (1) the American-English Retroflex Rule generating 	in words of 
English and Swedish origin, (2) the American-English Lateral Backing Rule 
generating [1] in words of both English and Swedish origin, and finally (3) 
the Labio-Velar Rule generating [w] in Swedish words. Furthermore, some 
of the Texas Swedes have lost the Swedish Grave Accent Rule which assigns 
the Grave Accent to certain two-syllable words: [sw6nska] instead of [swen-
ska]. (The lack of grave accent seems to be more frequent in the second and 
third generations than in the first). The rest of the phonological rule system 
appears to be intact. 

Except for some plurals occuring with s-endings, no major innovations 
in the morphological rules can be registered on the tapes of 1968-1969. 
Therefore, in the light of these facts, we feel even more strongly motivated 
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to oppose the hypothesis of a unique Texas-Swedish dialect. It is not until 
the phonological and morphological rules are more significantly changed 
that a new dialect can be said to have evolved. (Some linguists are of the 
opinion that dialectology is mainly a phonological and morphological 
discipline.) 

The main difficulty lies in whether the informants recorded on the tapes 
are to be evaluated as speakers of varying dialects in Sweden, as speakers of 
those dialects from which their parents came, or as speakers of those dialects 
from which their grandparents came. Disregarding the phenomenon of 
linguistic interference from American English, the general impression of the 
speech on the tapes is not so much that of a dialect type of Swedish but 
rather one with a remarkable phonological and morphological development 
toward Standard Swedish. This levelling of dialect features is probably 
caused by Standard Swedish-speaking ministers, the summer school courses 
in Standard Swedish, and perhaps the Standard Swedish of the newspaper 
Texas Posten, to which the majority of the Texas-Swedes subscribe who 
can still speak and read Swedish. 

Admittedly there are also many characteristics which Texas Swedish 
shares with dialects of Sweden. In a report like this only a short list of dis-
tinctive lexical dialect characteristics will be given. 

B. Lexical Dialect Characteristics 

(38a) /Jag har förglömt' (XVII,4) 
'I have forgotten' 

(38 b) /lian fotade sex mil till skolan/ (VII,4) 
'Ile walked six miles to school' 

(38 c) /well/ olika vägar/tåg/ automobiler/ också (XVIII,29) 
'weil, different roads, trams, automobiles also' 

(38d) /korta kjortlar' (V,22) 
'short skirts' 

(38 e) /Det är många som varit där förliden sommar (XIV,20) 
'There were quite a few who were there last summer' 

The italicized words in (38 a)—(38 e) give the impression of being dialect 
or even archaic to a speaker of Modern Standard Swedish. The perfect 
participle förglömt in (38 a) and the adjective förliden in (38e) belong to a 
higher literary style which is not characteristic of colloquial language 
but rather of poetic and religious language (förglömd is used for instance 
by Fröding (1891) and förliden often occurs in Bible texts). Evidence 
indicates that the language of the Texas-Swedish churches has influenced 
the speakers of (38a) and (38e). 
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The word automobiler is scareely in use in Sweden any longer. At the 
tum of the century, however, it was the only word for the new invention. 
(According to Malmberg (1964) the short form bil was the outcome of a 
contest sponsored by a Danish newspaper in 1902 which asked its readers to 
create a more practical word for automobile (op. cit. p. 93)). Since most 
of the Texas Swedes emigrated before 1900 the new short form could never 
have become familiar, but remained unknown to them, i.e. to those Texas 
Swedes who had no direct contact with Sweden after their emigration to 
Texas. Therefore, most Texas Swedes use ear with English pronunciation 
[kåa]. The definite form sounds very amusing to a speaker of Standard 
Swedish [kåuan], caren. (Dr. Hedblom has observed the still more 
amusing form carsen, [k:n] (personal communication)). Any plural 
form of caren has not been heard or recorded, probably because it would 
not comply with the Swedish morphological system. The old form automo-
biler is therefore still in use in the plural. However, some people of the 
older generations in Sweden itself may still use automobiler (according 
to information supplied by Dr. M. Eriksson, Uppsala). There are thus two 
possible sources of the word automobil in Texas Swedish. First, it may 
be a loan word adopted from American English where the form "automo-
bile" is still in use. Secondly, it may be a word brought from Sweden to 
Texas by the Swedish immigrants. However, the Swedish Academie 
Dictionary, SAOB, tells us that in Sweden automobil is first found in 
print in 1895 and bil somewhat later in 1902. In America, on the other 
hand, the Swedish-American newspapers have spread the longer form which 
corresponds to the American-English usage and thus influenced or supported 
the usage of automobiler by the Texas Swedes. The short form bil did not 
correspond to American English so it was never accepted by the Texas 
Swedes. 

In (38b) there is a unique verb fotade, `went on foot', derived from the 
noun "fot". Examples of this verb can also be found in South Swedish 
dialects and in literary style (e.g. F. Carl6n at the middle of the past century). 

Finally, the noun kjortlar is obsolete to speakers of Standard Swedish 
but it is still in use in various dialects of Sweden. Numerous examples of 
this noun from Småland (Jät, Hossmo, Kläckeberga-Dörby), Halland 
(Fagered), Östergötland (Vist), Västergötland (Kålland, Laske, Vartofta, 
Ö-Hising), Dalarna (Enviken, Svärdsjö, Tuna, Söderbärke), Uppland 
(Gräsö, Biskopskulla) etc. are registered in the archives of the Institute of 
Dialect and Folklore Research in Uppsala. The other variant kjol now 
in use in Standard Swedish also exists in the dialects. Especially in the 
dialects around Lake Mälar both forms are used alternatively as in Närke, 
Södermanland (St. Malm, V. and Ö. Vingåker) and Västmanland. In some 
dialects the singular form is kjol, whereas the plural form is kjortlar as in 
Södermanland (Floda) and Uppland (Bladåker). 
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C. Some Morphological Characteristics of Texas Swedish 

1. Pronouns 

The most striking characteristic of Swedish as spoken in Texas is the personal 
pronoun [di:] which is typical of southern Swedish, south of Lake 
Mälar (cf. Wessen (1967, p. 27) on the distribution of [di:] and [de:]). The 
Standard Swedish equivalent is [de:] or colloquially [dom]. 

(39a) Di köm frå Sverige/ (VIII,3) 
`They came from Sweden' 

(39 b) /Di kömmer inte till kyrkan/ di har sine egne kyrker/ 
å negrarna har sine egne kyrker här/ (III,20) 
`They don't come to church; they have their own churches, 
and the negroes have their own churches here' 

It would, however, be an exaggeration to state that [di:] is the only phonetic 
form heard for the third person plural as exemplified in (39 a) and (39 b). 
Standard Swedish forms of this pronoun are also heard as is shown in (40a) 
and (40b). 

Mor och far/ de talte svenska bra mycket/ (VII,12) 
'Mother and father, they spoke Swedish pretty much' 
/De skulle bara gå te visita dem/ (IX,2) 
`They just wanted to go and visit them' 

Since according to Wess6n (1967) the phonetie form [di:] is used in the 
provinces south of Lake Målar (op. cit. p. 27), and since all Texas Swedes 
originate from the area south of this lake, the examples of [de:] occurring 
in (40a) and (40b) call for an explanation. They might be explained as 
examples of a received pronunciation on the part of the Texas Swedes.11  
It is known that in Swedish America an American Standard Swedish has 
been promoted by the church, the schools, and the Swedish newspapers 
printed in the United States, (see Hedblom (1962, p. 138) and Ureland (1971), 
fortheoming, on this point).12  

11  Dr. Manne Eriksson at the Institute of Dialects and Folklore Research in Uppsala 
has submitted the information that [de:] can occur in South-Swedish dialects as weil, 
especially in sentences like (40a). If this phonetie form existed as a variant in the speech 
of the immigrants, then the later influence of American Standard Swedish must have 
promoted its use. 

12  A linguist working on the Swedish dialects in Texas is very much in the same position 
as his informants. It is often impossible to decide what dialect features are heard 
without detailed information on South Swedish dialects. Dr. Hedblom, Director of the 
Dialect Archives in Uppsala, Sweden, has submitted by correspondence that the 
morphological characteristics as exemplified in vatt, hatt, and blitt discussed above, 
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2. Verbs 

Some verbs appear with past participles which are deviant from Standard 
Swedish. These forms must be considered to mirror phonological rules in the 
mother dialects of South Sweden. 

(41a) /Si/ jag har aldrig ratt i Sverige/ (IV,8) 
'You see, I have never been to Sweden' 

(41 b) /Vi hatt Almquist/ å vi hatt Ohlson sen dess/ (VI,22) 
'We have had Almqvist and we have had Ohlson since then' 

(41 c) /Nu har de' blitt mera .../ (V,8) 
'Now it has become more ... 

The phonological rules involved will not be discussed in detail here. (See 
Ureland (1971), forthcoming, for a more detailed treatment of Texas-
Swedish phonology.) Suffice it to observe that some phonological rules 
operate on the lexical forms underlying the phonetic forms in (41 a)—(41 c). 
If the hypothesis of Chomsky/Halle (1968) is accepted which assumes that 
lexical base forms are the same in all dialects of a given language, i.e. 
English, (op. cit. Preface, p. X), the differences in the phonetic forms between 
the South Swedish forms and Standard Swedish forms can be explained in 
a linguistically and psychologically adequate way by means of three phono-
logical rules. 

Phonetic forms like vatt in (41 a) are produced after the r-Deletion Rule 
has deleted the underlying r-segment. A Labio-Dental Fricative Deletion 
Rule is applied to the lexical forms underlying the words italicized in 
(41 b) and (41 c). The phonetic forms hatt and blitt will then be generated. 
(See the list of examples of blitt in Markey (1969, pp. 245-266)). There is, 
however, a different rule application for the Standard Swedish correspon-
dences of (41 a)—(41 c). Before the r-segment is deleted in words containing 
cooccurrences of fr/ and dentals a general Retroflex Rule of Standard 
Swedish changes the dentals /t, d, n, s and 1/ into alveolar [t,d, ni,, §, and il 
after the tongue trilled [r]. This Retroflex Rule does not exist in dialects 
where the Uvular Trill Rule is found, i.e. roughly south of the the line 
Falkenberg—Jönköping—Oskarshamn. (See Sjöstedt (1936, map 14, p. 319)). 
Consequently, south of the Retroflex Isophone the form [vat] for /varit/ 
is pronounced by the speakers. The Labio-Dental Fricative Deletion Rule 
does not exist in Standard Swedish, so the phonetic forms [haft] and [bli:vit] 
result. 

have a very large geographical distribution throughout South and Central, Sweden. 
These forms consequently cannot be taken as criteria of the dialects of Småland, 
Skåne or Västergötland. He also comments upon fota which is a verb in the whole 
of Swedish America. It is possibly a loan translation of colloquial American-English 
'to foot, or hoof, it down town'. 
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Verbs of movement can take the tense auxiliary /vara/ 'be' in the idiolects 
of some informants, according to rules in southern Swedish dialects. (cf. 
Wessen (1967, p. 29) and Markey (1969), map 5)). 

(42a) /Course/ nu tänker jag di är gångna te Bastrop/ (111,48) 
Tourse, now I think they have gone to Bastrop' 

(42 b) /Di flög ända ner te Brasil/di var gångna tre veckor/ (III,5) 
`They flew down to Brasil; they were gone three weeks' 

Sentence (42 b) looks suspiciously English. A deeper knowledge of the 
Swedish dialect in question would help us in determining whether it is a 
unique dialect feature or not. (42 a) is a clear case of dialect in which the 
tense auxiliary is spelled out as /är/. Some of the Texas Swedes, especially 
those of the first generation, still preserve old rules of the Swedish dialects, 
even though more modern rules may compete side by side with the old rules. 
The verbs of movement, for instance, contain syntactic features which 
make a different auxiliary obligatory in these dialects.13  

3. Adjectives 
In the same dialects in which the tense auxiliary mentioned above appears 
the plural masculine adjectival suffix is /e/. This is a different suffix from 
the Standard Swedish suffix lal. The informant of (43) originates from Små-
land. He still reflects the morphological rule of his dialect. 

(43) De mestel de gamlel de arbetade för sina biljetter (XIV,17) 
'Most of them, the old ones, they worked for their tickets' 

4. Nouns 
In Texas Swedish two unique plurals have developed. The generally heard 
plural forms for 'Negro' and `Mexican' are [ne:grår] and [meksår] respec-
tively. (Negrar is the normal form in American Swedish according to F. 
Hedblom). 

(44) /Mexar och negrar ... di har ju körka häruppe/ (111,36) 
`Mexicans and Negroes they have church up here' 

Hedblom (1965) observed the form [meksåre] during his tape-recording 
expedition in Texas (cf.op.cit.p.7). In 1968-1969, however, only the short-
er variant has been observed and registered on the tapes. It is possible that 
two variants exist among the Texas Swedes. 
" In a compilation of characteristic syntactic features of various Swedish dialects the 
following information is given on vara: "Vara is used as a tense auxiliary in South 
Swedish dialects. This has been observed in the provinces of Bohuslän, Västergötland, 
Närke, and Södermanland proper and south of these areas." (Translated from N. 
Jörgensen, Syntaktiska drag i svenska dialekter-En bibliografisk översikt. Lund 1967, 
p. 19). 
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V. C onclusion 

The present investigation is a product of a larger theoretical study on the 
contrastive grammar of Swedish, English, and German. It is an attempt to 
apply the theoretical framework of generative transformational grammar 
to a contrastive-grammar situation in Texas, where Swedish and English 
are spoken by bilingual Swedish immigrants of the first, second, and third 
generations. In the Introduction the historical and socio-linguistic back-
ground of the Swedes in Texas is sketched. The transition from Swedish to 
English is the predominant impression in all of the spheres of life of the 
Texas Swedes. The social, economic, and cultural reasons for the almost 
complete acculturation of the Swedes in Texas are discussed at some length. 
Sections on the syntax and the lexicon of Texas Swedish discuss the inter-
ference from English in these two components of the grammar. There is 
practically no subcomponent of the grammar which is not influenced by 
Texas English, with the exception of the phonological component which has 
remained relatively intact even in the second generation. Various syntactic 
features are lost or added in Texas Swedish according to the feature con-
stellation of Texas English. Contextual features of Swedish are frequently 
violated. The violation of these features are of two kinds: 1) violation of 
Swedish strict subcategorization features and 2) violation of selectional 
restriction features. Examples show how essential features such as [+ ---
---NP] or [± Human] disappear in the Texas-Swedish lexicon through 
the influence of English lexical items which lack these features. From a 
Standard Swedish point of view, this lack of syntactic features causes 
ungrammatical noun phrase coocurrences with certain Swedish verbs. 

Not only are syntactic features lost or added in Texas Swedish because 
of Texas-English interference, but also transformational rules such as 
permutation, agreement, reflexivization, passivization, and relative em-
bedding rules, are transferred to Texas Swedish from English. This change 
is the most serious blow to the grammaticality of Swedish sentences. 
The danger of a complete grammatical breakdown of such structures is 
evident. The dissolution of the syntactic rule system, the very basis of 
sentence production, can be registered in almost every Swedish informant 
bom in Texas. 

The dissolution of another subcomponent of the grammar is also found 
to be imminent, that is the lexicon. Various types of loan translations, self-
corrections, and direct loans are discussed. The difference in the concept of 
the lexicon of this investigation and that of earlier studies in bilingualism is 
stressed in the paragraph on the lexicon of Texas Swedish. Examples of 
Swedish-English innovations in the lexicon of the Texas Swedes are given. 
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They illustrate a linguistic drift toward anglicization of almost all syntactic 
categories: nouns, adjeetives, prepositions, conjunctions, auxiliaries, main 
verbs, and adverbs. 

In the light of the diseovery of changes in the syntactic rule system and 
in the lexicon of Texas Swedish, it is proposed that a special brand of 
Swedish exists in Texas, that of Texas Swedish. The changes in syntactic 
features and rules, the numerous loan translation,s and direct loans from 
Texas English support sueh an observation. However, these changes are 
common to all Swedish dialects in America and cannot therefore be said to 
be only characteristic of Texas Swedish. Consequently, Texas Swedish is 
only a geographical concept. The similarities to the various mother dialects 
in Sweden can of course not justify speaking of a completely new dialect 
of Swedish in a strict linguistic sense. On the other hand, the speech of the 
Texas Swedes does not merely reflect characteristics of the dialects of South 
Sweden, which is the origin of most informants. The levelling of dialect 
characteristics and a general development toward Standard Swedish in 
Texas Sweden is, strangely enough, parallel to a similar linguistic develop-
ment in the dialects of Sweden proper. 

In the paragraphs of lexieal and morphological dialect characteristics 
some typical dialect features of Texas Swedish are exemplified. Some 
characteristics also show the relation of the idiolects spoken in Texas to the 
dialects of South Sweden. Archaic and dialect nouns (automobil, kjortel), 
dialect pronouns (ho, sia), and verbal inflections (vatt, hatt, blitt etc.) can 
be heard in almost every taperecording. It is, however, not possible to 
loeate the exact Swedish origin of every speaker on the basis of the scanty 
morphological and phonological criteria available to a linguist at the 
present time. The information on the clialect areas of South Sweden is not 
sufficiently conclusive for this. Together with this lack of information a 
theoretical deficieney can be mentioned. The concept of a geographical 
stratification of speech phenomena proves to be insufficient when applied 
to a linguistic situation like that of the Texas Swedes. The concept of social 
stratification of the speech of the Texas-Swedish communities is necessary 
for explaining the range of distribution of phonemes, inflectional affixes, 
syntactic rules, and lexical items." 

14  No stand can be made here on the extremely difficult question of which characteristics 
constitute and separate one Swedish dialect from another. Judging from the tremendous 
range of distribution of phonemes, morphemes, and syntactic rules in the Texas-Swedish 
communities, and even in one and the same informant, it Boerns as if the classical 
geographical concept of dialects and isoglosses is inadequate. There is not only a geo-
graphical stratification. A social stratification must also be considered in the description 
of the language of the Texas Swedes. It is a fallacy to believe that all characteristics 
of Texas Swedish are parallelled in the Swedish mother dialects. First, there is still too 
little known about the geographical distribution of dialect characteristies in Sweden 
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One further general observation can be made on the interference in the 
syntax and the lexicon of the Texas Swedes: rules of grammar are not 
transferred automatically from one generation to another. In diachronic 
linguistics this has been supported for instance by Klima (1965) who also 
comes to the same conclusion. Ile states that "rules of grammar must be 
recreated by each generation on the basis of speech output of the preceding 
generation" (op. cit. p. 83). If this is universal to all languages, the syntactic 
and lexical rule interference as demonstrated in the present investigation 
can be better understood and explained. The speech output of the first 
Swedish generation in Texas already shows signs of anglicization, i.e. through 
the exposure to the English rule system a subconscious transfer operates 
in the minds of the Swedish speakers so that their language is anglieized. 
The second generation Swedes in Texas grow up in a bilingual environment 
in which the anglicization process has already started in their parents. They 
try to abstract a rule system from the speech of their Swedish environment. 
The parents, however, speak a kind of Swedish which has already undergone 
considerable syntactic and lexical ehange. The anglicization of the parants' 
speech is now reproduced and reinforced in the second generation. This 
process refers to the syntax, the lexicon as weil as to the phonology. The chil-
dren of the third generation are ineapable of constructing a productive 
Swedish grammar under such circumstances. The speech output of the 
second generation is of such a quality that no transfer or recreation of the 
parents' rule system seems to be possible. That no speakers of Swedish in 
the fourth generation can be found in such a linguistic setting is not as-
tonishing. In the fourth generation the anglicization of Swedish grammar 
and socio-linguistic setting is so far advanced that these Texans of Swedish 
stock have become true Texans in a linguistic and socio-linguistic sense.15  

itself; secondly, the classical dialect boundaries of South and Central Sweden are being 
questioned (see Dahlstedt, 1968, p. 39); and thirdly, Labov (1966) has shown that the 
concept of dialect is too geographically oriented. 

15  There were three main periods of Swedish immigration to Texas: 1) 1838-1867, 2) 
1867-1900, and 3) 1900-1930. The first period is charaeterized by having few Swedish 
immigrants. S. M. Swensson arrived as the first Swede in Texas in 1838. More than a 
hundred Swedes emigrated from Sweden to Texas before 1867; among them was Swante 
Palm who was known as a capable administrator and collector of books. In 1868 a more 
organized Swedish immigration was initiated through the founding of an emigration 
association; S. M. Swenson was its founder. His company was clirectly or inclirectly to 
bring thousands of Swedes to Texas. The third period from 1900 to 1930 was charac-
terized by a decreasing number of immigrants, especially during and after the First 
World War. In comparison to Swedish immigrants in other American states, the Texas 
Swedes are few in number (of. the map of the Swedish immigration to the United States 
in the Appendix). 

5— 714554 Sv. Landsmål 1971 
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Appendix 

A. A List of Texas Communities with Swedish Speakers 

Community 	 County 	 Swedish speaking 
1918 	1969 

Austin 	 Travis 	 Yes 	Yes 
Decker 	 Travis 	 Yes 	Yes 
Elroy 	 Travis 	 Yes 	Yes 
Kimbro 	 Travis 	 Yes 	Yes 
Lund 	 Travis 	 Yes 	Yes 
Manda 	 Travis 	 Yes 	Yes 
Manor 	 Travis 	 Yes 	Yes 
New Sweden 	Travis 	 Yes 	Yes 
TYPe 	 Travis 	 Yes 	Yes 
Elgin 	 Bastrop 	Yes 	Yes 
Mc Dade 	 Bastrop 	Yes 	Yes 
Brushy 	 Williamson 	Yes 	nonexistent 
Georgetown 	Williamson 	Yes 	Yes 
Hutto 	 Williamson 	Yes 	Yes 
Jonah 	 Williamson 	Yes 	Yes 
Palm Valley 	Williamson 	Yes 	Yes 
Round Rock 	Williamson 	Yes 	Yes 
Taylor 	 Williamson 	Yes 	Yes 
Brady 	 McCulloch 	Yes 	Yes 
East Sweden 	McCulloch 	Yes 	Yes 
Melvin 	 McCulloch 	Yes 	Yes 
West Sweden 	McCulloch 	Yes 	Nes 
Avoca 	 Jones 	 Yes 	Yes 
Ericsdale 	Jones 	 Yes 	Yes 
Lueders 	 Jones 	 Yes 	Yes 
Stamford 	Jones 	 Yes 	Yes 
Swedonia 	Fischer 	 Yes 	nonexistent 
Swensondale 	Stephens 	Yes 	7 
Forth Worth 	Tarrant 	Yes 	Yes 
Dallas 	 Dallas 	 Yes 	Yes 
Waco 	 McLennan 	Yes 	Yes 
Temple 	 Bell 	 Yes 	Yes 
Crosby 	 Harris 	 Yes 	7 
Houston 	Harris 	 Yes 	Yes 
Galveston 	Galveston 	Yes 	Yes 
Louise 	 Wharton 	Yes 	7 
El Campo 	Wharton 	Yes 	Yes 
Ganado 	 Jackson 	Yes 	Yes 
Victoria 	 Victoria 	Yes 	Yes 
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B. Map of Texas Counties with Swedish Speakers 1917-1969 

Olivia 	 Calhoun 	 Yes 	? 
Kenedy 	 Karnes 	 Yes 	Yes 
San Antonio 	Bexar 	 Yes 	Nes 
Beeville 	 Bee 	 Yes 	Yes 
Bishop 	 Nueces 	 Yes 	Yes 
Lyford 	 Willacy 	 Yes 	Yes 



68 Sture Ureland 

C. Places of Origin of the First Generation Texas Swedes 
Interviewed 1968-1969 

Community in Sweden 	County 	 Province 
Adelöv 	 Jönköping 	Småland 
Almesåkra 	 Jönköping 	Småland 
Forserum 	 Jönköping 	Småland 
Gränna 	 Jönköping 	Småland 
Järsnäs 	 Jönköping 	Småland 
Vetlanda 	 Jönköping 	Småland 
Rådom, Torsby 	Värmland 

	 Värmland 
Skedevi 
	

Östergötland 
	

Östergötland 
Svenarum 	 Jönköping 	Småland 
Vänersborg 	Älvsborg 	 Västergötland 

D. Places of Origin of the Parents of the Second and Third 
Generation Texas Swedes Interviewed 1968-1969 

Community in Sweden 	County 
Adelöv 
Bringetofta 
Barkeryd 
Esperyd 
Finja 
Fryele 
Göteborg 
Halmstad 
Haurida 
Hjo 
Höja 
Jönköping 
Kalmar 
Karlskoga 
Katrineholm 
Lommaryd 
Luleå 
Nässjö 
Ringarum 
Sala 
Sandsjö 
Skirö 
Solberga 
Svartarp 
Vetlanda 
Vårgårda 
Vänersborg 
Värnamo 
Åmål 
Älmhult 
Öggestorp 
Östra Ljungby 

Jönköping 
Jönköping 
Jönköping 
Jönköping 
Kristianstad 
Jönköping 
Göteborg o. Bohus 
Halland 
Jönköping 
Skaraborg 
Kristianstad 
Jönköping 
Kalmar 
Örebro 
Södermanland 
Jönköping 
Norrbotten 
Jönköping 
Östergötland 
Västmanland 
Jönköping 
Jönköping 
Jönköping 
Jönköping 
Jönköping 
Älvsborg 
Älvsborg 
Jönköping 
Älvsborg 
Jönköping 
Jönköping 
Kristianstad 

Province 
Småland 
Småland 
Småland 
Småland 
Skåne 
Småland 
Västergötland 
Halland 
Småland 
Västergötland 
Småland 
Småland 
Småland 
Värmland 
Södermanland 
Småland 
Norrbotten 
Småland 
Östergötland 
Västmanland 
Småland 
Småland 
Småland 
Småland 
Småland 
Västergötland 
Västergötland 
Småland 
Dalsland 
Småland 
Småland 
Skåne 
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E. Map of Informant& Origin i South Sweden 
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F. Table of Recordings of Texas Swedish with an Index-key 

Origin of speakers 	Index 	Date 	Community County 	Generation 
Community County 
Almesåkra Jönköp. 	I 	12 Oct. 1968 	Elgin 	Bastrop 	first 
Fryksände Värml. 	II 	12 Oct. 1968 	Elgin 	Bastrop 	first 
Vetlanda 	Jönköp. 	III 	12 Oct. 1968 	Lund 	Travis 	first, 
Vänersborg Älvsborg 	 first 
Fryele 	Jönköp. 	IV 	12 Oct. 1968 	Manor 	Travis 	second 

Skåne 	V 	28 Oct. 1968 	New Sweden Travis 	first, 
Älvsborg 	 second 

Östra 	Kristian- VI a 	7 Dec. 1968 	Lund 	Travis 	second 
Ljungby stad 
Fryele 	Jönköp. 	VI b 	7 Dec. 1968 	Manor 	Travis 	second, 

third 
Finja 	Kristian- VII 	7 Dec. 1968 	Elgin 	Bastrop 	second 

stad 
Forserum 	Jönköp. 	VIII 	11 Dec. 1968 	Austin 	Travis 	second, 

third 
Forserum 	Jönköp. 	IX 	14 Dec. 1968 	McDade 	Bastrop 	first, 

third 
Forserum Jönköp. 	X 	15 Dec. 1968 New Sweden Travis 	second 

Halland? XI 	15 Dec. 1968 	Kimbro 	Travis 	third 
Småland? 

Hjo 	Skaraborg XII 	15 Dec. 1968 	Elgin 	Bastrop 	second 
Vårgårda 	Älvsborg XIII 	18 Dec. 1968 	Austin 	Travis 	second 
Gränna 	Jönköp. 	XIV 	19 Dec. 1968 	Austin 	Travis 	first 

Jönköp. 	XV 	18 Jan. 1969 	Elgin 	Bastrop 	second, 
third 

Fryksände Värml. 	XVI 	19 Jan. 1969 	Elgin 	Bastrop 	first 
Svartarp 	Jönköp. 	XVII 	19 Jan. 1969 	Elgin 	Bastrop 	second 
Skedevi 	östergöt. XVIII 15 March 1969 Melvin 	McCulloch first 
Finja 	Kristian- XIX 	26 March 1969 Eriesdale 	Jones 	second 

stad 
öggestorp Jönköp. 	XX 	18 April 1969 Brady 	McCulloch second 
Katrineholm Söderman- XXI 	22 April 1969 Hamlin 	Jones 	second 

land 	 (only 
English is 
spoken) 

Nässjö 	Jönköp. 	XXII 	9 May 1969 	Hutto 	Williamson first 
Skåne 	XXIII 	1 June 1969 Hutto 	Williamson second 

Luleå 	Norrbotten =V 	1 June 1969 Hutto 	Williamson third 
Karlskoga Örebro 	XXV 	4 June 1969 Del Valle 	Travis 	first 
Värnamo Jönköp. 

Jönköp. 	XXVI 	4 June 1969 Del Valle 	Travis 	first 
österg. 

Bodafors 	Jönköp. 	XXVII 5 June 1969 Kenedy 	Karnes 	second 
Solberga 	Jönköp. 	XXVIII 7 June 1969 Round Rock Williamson second 
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Primitiv Lobe 
Af V. J. Brondegaard 

Til udfxldning af mwlkens ostestof anvendes som bekendt inwlkesyre eller 
enzymet lobe: mmlken koagulerer, «lober sammen», og ostestoffet skilles fra 
vallen. 

Enzymet findes i visse pattedyrs mave, når de dier moderen. Det frem- 
stilles nu iseer af slimhinden i spaadekalves fjerde såkaldte lobemave. Lobe 
fra unge hjorte, lam, harer og svin omtales o. 50 e. Kr. af den romerske 
lxge Seribonius Largus.1  Fremskaffelsen skildres således i J. F. Bergsoe's 
«Huus- og Kunstbog» 1804: 

Man vasker en kalvemave, samler de den i vxrende klumper af sammen-
lobet maelk, piller hårene fra og vasker det sammen1obne temmelig rent ud. 
Derpå bliver maven indsaltet, og man lader den ligge tre dage i salt. Her-
efter blandes fem-seks hårdkogte n  med de fornwvnte mwlkeklumper, det 
hele fyldes i den saltede mave, der skal liwnge tre tiger i rog og siden, som 
roget kod, i luft for ikke at komme til at stinke. Når man vil bruge loben, 
skxres et lille stykke af, man kommer det i en skefuld ffmlk og hwlder denne 
i anden moelk, som man vil skille ad. 

Tilsvarende virkning har andre wggehvidenedbrydende enzymer som 
pepsin, trypsin og papain. Planterigets lobefermenter fik ingen betydning 
som råstof for industriell fremstillet ostelobe, men spillede til langt frem 
mod nutiden en rolle som primitiv «lobe». På en mejeriudstilling i Berlin 
1879 var fremlagt torrede eksemplarer af folgende planter anvendt for at 
få mxlk til at lobe.  sammen:2  

Aspiclosperma guebrovh,o-blanco, frugtens mxlkesaft (Argentina) 
Caxica papaya, umodne frugters mwlkesaft (også anvent som kodmorner) 
Cirsium arvense, marktidsel 
Cynara cardunculus, kurvblomsteme (Spanien, Italien) 
Ficus carica, figen (Sydeuropa siden oldtiden) 
Oxalis acetoseRa, skovsyre 
Piper nigrum, sort peber 
Egens galmbler 
Rumex sp., syre (Sverige, Finland). 
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Endvidere er som primitiv «lobe» brugt navnlig tre andre vkster: Gul 
Snerre (Galium verum, sv. gulmåra), Vibefedt (Pinguicula vulgaris, sv. 
tätört) og Soldug (Drosera, sv. sileshår). De to sidstnaavnte omtales 1725 ff. 
som benyttet i det nordlige Skandinavien (isser Sverige og Finland) tul 
fremstilling af et surmselksprodukt, der efter konsistensen fik navnene 
tät-, lång-, seg-, tjockmjölk, no. tettemelk, i ovrigt sv. sätmjölk, skör eller skyr. 

Iflg. den norske bakteriolog Olsen-Sopp er tette sej, tyk, undertiden tråd-
trmkkende, har syrligfrisk lugt og smag, men er ikke egentlig koaguleret.3  
Den vwsentlige forskel mellem selvsyrnet mwlk og tätmjölk består i, at 
den forste er et naturprodukt og sidstnxvnte en sodmeelk, som podes; med 
for hoj temperatur under tilvirkningen kan den forvandle sig tu l alm. 
selvsyrnet mwlk, og slimdannelsen skal blive storst ved lave temperaturer.4  
Karakteristisk for den homogene hvide, noget skumlignende masse er 
ostestoffets meget fine og ensartede fordeling; hwldes den ud eller en ske 
dyppes den, ses mere og mindre udtalt tråddannelse. Det drejer sig altså 
ikke om en «sammenlobet» mw1k, og de planter, der blev anvendt, skulle 
netop hindre, at mwlken koagulerede og vallen skilte sig fra. Sker det, er 
kasein-partiklerne omgivet af slimhinder, som dog ved alm. stuetemperatur 
forsvinder i lobet af et par dogn, og ostestoffet frigores. 

Tät- eller långmjölk blev «opfundet», fordi man på denne måde kunne 
konservere maelk tu l konsum om vinteren, når der ofte var sparsomt med 
foder tu l malkedyrene. Hver dags mselk blev yvervarm eller kogt hwldt i en 
stor tonde (eller et kar), som täte brugte man Vibefedt- eller Soldugblade, 
men oftest simpelthen lidt gammel tätmjölk gnedet på beholderens sider og 
btmd. Dette tätämne opbevaredes i både flydende og torret tilstand. Et par 
svenske forfattere oplyser o. 1750, at der også blev anvendt animalsk 
ostelobe.3  Se videre under Vibefedt og sidste afsnit. 

Gul Snerre, (gulmåra) 

Dioskurides (1. årh. e. kr.) omtaler i De materia medica (4, cap. 95, 97) en 
plante ratov gallon — måske Gul Snerre — med den egenskab at kunne 
bruges som lobe tu l at koagulere mwlk (gala), idet man siede gennem den 
finstaanglede og -bladede vwkst. I det botaniske system hedder planten 
(Linné 1737) Galium verum, 'den wgte mmlkeurt'. Den danske professor 
E. Viborg foreslog 1793 navnet mwlklobe, der dog aldrig blev anerkendt, 
men en lang rwkke navne i andre sprog vidner om den tilskrevne egenskab 
eller anvendelsen som Mae: 

Sv.8  mjölkysta 1685 ff., täten, tettgreis 1716 ff., ystgreie 1764 ff., löpegräs 1806, 
Öland 1880, `anvendes tu mwlks ostning', byttagräs `bottegrws' 1845; 

fi.7  jamakkanor' heintt `surmwlksgraes' , emäntäkukka luismoderblomst' (o. 
1860); 
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Gul Snerre (Galiwm verum) 

ty.8  labkraut 1549 ff. lebeurt', også om andre Galium-arter, «in der Haupt-
sache ein Bilchername», käslabkraut `ostelebeurt', kälbermagen `kalvemave', 
kworkblume `kyargblomst', gielrensel kul-lebe'. Af schweiz. mege(n), mage(n) 
om osteleben brugt på smteren måske: megerkraut 1539-42, meger-labkraut 
1685, magerkraut 1741; 

fr.9  caille-lait 1779 ff., til eailler `få tu at koagulere' jf. caillå `tykmwlk'; 
fraise de lait, herbe d cailler, lait repandu, dial. co  = caillette de veau `kalvemave'; 

eng.1° rennet, runnet 	cheese-renning 1597, — running, «from its supposed 
power of curdling milk», keeslip = eheeselip (Skotland), angelsaks. cys-gerum 
af eys `ost' og et ord beslaegtet med ty. (ge)rinnen; glisk (hejskotsk) lus an 
leasaich lebeplante'; 

sp.11  cuajale,che lebe + 	hierba cuajaclere lebeurt', katal. quallallet af 
fr. caille-lait; 

portug.11  erva coalheira lebeurt', erva-do-coalho, coalha-leite `mwlkelebe'; 
it.12  presam 'Mae' jf. presuola; erba quctleisa, — quacc `koaguleringsurt', quagghiu 

latti `inwlkelebe', kaluka (Sardinien) til lat. coagulum; caglio, kontamination af 
coagulua +galium; 

russ.13  syvorotemb til syvorotka `vane', sy6todnik til sy6ug lebemave'; i mange 
slav. sprog: 8ydrig6o, syHste, sydriiicca — alle `lebe'; 

mlekoseda af mleko `maelk' og sedati `suatte sig'. 

Om anvendelsen i Sverige oplyser Linné 1725,n at planten kaldes mjölk-
ysta, «ty om hon lägges i miölck löpnar hon, som deruti woro löpe», men også 
kernegräs — uden tvivl fordi den lagt i kwrnen bevirker, at floden desto 
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hurtigere bliver til smog.. I samme vaerk citerer han på latin fra Georg 
Franke von Frankenau's Flora Francica 1672, s. 109: 'frisk Galium luteum 
blomster lagt i kogende mwlk får den til at lobe på grund af deres flygtige 
sure bestanddele'. 1747 forklarer Linne slfflgtsnavnet Galium: «emedan 
mjölcken löpnar af thetta. Ost blir ock af åtskilliga löpen, ty annan egenskap 
får wår ost, som löpnar af 3:dje magen i kalfwarne».14a — Også i Finland er 
arter af Galium anvendt til tätmffilk." 

Svenskeren Conrad Quensel hwvder 1804,16  at `keser, som eder noget af 
urten, giver mw1k, der oster eller lober lettere end når den swdvanligt 
lober [sammen]', hvorfor man navnlig i Irland bruger at laegge den i mwlken 
for at oste den. Samstemmende meldes fra Island 1772,17  at hvis koer eder 
planten, kan mwlken ikke holde sig, men skilles i ost og valle; det har man 
ofte erfaret. — I nogle tyske egne blev mffllken siet gennem et bundt Burre-
Snerre (Galium aparine),19. 

J. Gerarde fortxller i sin Herball (urtebog) 1597 om Gul Snerre, at «the 
herbe ... is used for rennet [lobe] to make cheese», om bonder i Italien 
(Toscana) hedder det, at de bruger den til at skille mwlken for at osten, de 
layer af fårs og geders maelk, skal blive sodere og mere behagelig i smag og 
desuden mere holdbar. 'Folk i Cheshire, navnlig omkring Nantwich, hvor 
den bedste ost laves, bruger den også i deres lobe, og vxrdswtter denne ost 
meget hoiere end sådan lavet uden'. 

Dette gentages af flere senere forfattere. Linné erklwrede i sine forelms-
ninger på Hammarby 1770:19  'dens particula siges at koagulere mffllken 
de [englwnderne] har den sammen med loben, når de skal gore den bedste 
engelske ost', og 1774 skriver den norske biskop J. E. Gunnerus:20  'Eng-
lwnderne bruger meget ofte til babe saften af ... Gul Klammerurt, Maries 
Sengehalm, hvorfor den også på engelsk hedder cheese-renning, på fransk 
caille-lait og på tysk labkraue; John Lightfoot's Flora Scotia (I, 1777, s. 116): 
«The rennet is made ... with decoction of this herb. The Highlanders com-
monly added the leaves of the Urtica dioeca [nwlde] ... with little salt.» — 
Mmlken skilles ved hjaelp af Gul Snerre, det sker navnlig i Frankrig og det 
engelske grevskab Chester (1794);21  'i Gloucestershire og andre egne af 
England har man brugt denne art, enten alene eller blandet med saften af 
nx1de, for at få mffllk til at lobe sammen' (1862).22  Endnu 1897 skrives," at 
planten `finder stadig praktisk anvendelse [som lobe] i det vestlige England, 
i grevskaberne Somersetshire og Herefordshire', og 195524: «throughout 
Europe for centuries it has curled milk for making cheese». 

Men nxsten lige så Inge og ofte er plantens egenskab betvivlet. «Det er 
et gammelt sagn, at den kogt med mgelk skal bringe den til at lobe sammen» 
(C. G. Rafn 1796);26  «at den kogt med mwlk skulde bringa den tu at lobe 
sammen, som man fordum har paastaaet, og som har givet anledning til det 
af Viborg og Rafn brugte slfflgtsnavn melklebe (en overswttelse af det franske 
caille-lait), nwgtes af adskillige nyere forfattere» (J. W. Hornemann 1821).26 
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I Sverige forekommer Gul Snerre desuden så sparsomt, at den nwppe kan 
have spillet nogen rolle som babe." 

Den svenske landokonom A. J. Retzius har 1806 i sin Flora Oeconomica 
Sveciae (I, s. 280) fig. forklaring: 

— Det er en så almindelig tanke, at blomsterne oster mwlk og kan 
benyttes som babe tu l ostning, at urten heraf fik navn både på fransk caille-
bit og tysk labkraut; men denne påstand er ikke desto mindre ubegrundet. 
Allerede år 1768 anstillede jeg 	mange forsog på flere måder, men de 
mislykkedes. Således er det gået også Parmentier og Rafn. Det er bekendt, 
at i Chester i England laves gul ost, der nu farves med anotto eller orleana, 
men forhen har man dertil efter Ray's beretning [1670] brugt blomsterna af 
Gul Snerre blandet med lobe, og dette har formentlig givet anledning tul 
denne urigtige tradition, som den ene [forfatter] efter den anden troligt 
anforer. 

Retzius' «tolkning» har dog den alvorlige brist, at plantens egenskab 
naevnes allerede af Dioskurides, d. v. s. leenge for man farvede ost i England. 

Parmentier og Deyeux fodrede koer ti dage med daglig 30 pd. Rumex 
(syre) og Snerre, men iagttog ingen sendring af mwlken (1800).28  1888 om-
tales fra Norge et andet fodringsforsog med 40 kg frisk, blomstrende Snerre 
blandet i gronne vikker. Meelken blev tynd og blålig, den og floden fik en 
ubehagelig smag, som sur var mwlken osteagtig, men ikke sammenhwngende. 
«24 timer efter at meelken var bortsat, kunne man bestryge floden med den 
flade hånd, uden at denne haeftede ved».28  

Schweizeren Hohl fandt 1906" på Alm. Snerre (Galium mollugo) en Bact. 
synxanthum var. galli mollugini, som under gulfarvning af mmlken gjorde 
denne meget slimet. Dermed blev den tre år forinden af tyskeren C. Peter31  
fremsatte formodning, at plantens gamle navn labkraut lobeurt' har en 
eksakt baggrund, tilsyneladende bekraeftet. Man har for ovrigt (1929) i Gul 
Snerre påvist en ubetydelighed lobeferment (1-1.7 mg pr. 100 g plante-
masse).82  Senere forfattere peger på, at der ikke sker nogen egentlig babe-
koagulering, men at plantens indhold af syre- og garvestof bevirker en 
sammenloben, delagtig er rimeligvis også de i mwlk normalt tilstedevxrende 
maelkesyrebakterier og plantens vedhwftede syredannende mikrober." 

Vibefedt, (tätört) 

Vibefedt og Soldug afsondrer et slimet bladsekret, hvormed insekter o. a. 
smådyr fastholdes og «fordojes» (kodwdende planter). Maerkeligt nok naevnes 
de ikke af antikens og middelalderens forfattere. Forst fra midten af 1500-
tallet dukker de op i litteraturen, på grund af bladsekreternes lighed, feelles 
voksested og måske også samme anvendelse ofte botanisk-systematisk 
blandet sammen. Navnlig Soldug med de altid «dug»-skinnende blade 
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Vibefedt (Pinguieula vulgaris) 

ges mystiske navne og mirakulose lagekrafter. I slutningen af 1700-tallet 
bliver man klar over, at de fanger insekter for at opsuge deres naringssafter. 

Ad empirisk vej opdagede man endvidere, at bladene lagt i malk fik den 
til at andre konsistens. Herom vidner en lang rwkke folkelige navne — til 
Vibefedt: 

sv .34  tätgräs 1734 ff, -ört 1749 ff., tät betyder både 'tt, tyk' og `lobe'; sätgräs, 
-ört 1734 ff., sät er karret, hvori mwlken «saettes», tätmj ölksgräs 1762, tätmjölks-
blad, ympgräs `podegrffis', skyrgräs (Dalarne), skörblad, -blomma, löpegräs; 

no." tette, tetteblomst, -gr.ws 1766 ff., kjw8egrY.,8 1786, tjukkmolkgras; 
isl." ly/jagras 1772 ff. lobegrws', hleypisgras 1830 ff. `lobegrws', hleypa 'få 

mwlk til at oste'; 	kwairgras 1830 ff. `ostegrms'; 
fwro." undirlogugras o. 1780 ff., undirloga ostelobe, derrned koaguleret 

mulk er «underlagt»; 
fi." maitoruohu 1755 `mmlkegrxs', piimäruohu 1850-66, piimä --tykmmlk af 

skummet sodmw1k; venytysruohu, til ven.ytän `forlsenge, trwkke ud' (om den 
trådtrwkkende surmaslk); 

engl." earning-grass, prxfiks af curdling 'få meelk til at lobe sammen, oste' 
jf. yirnin-girse, ekkel-girse (Orkney- og Shetlandsoeme); thickening-grass (Skotl.), 
steep weed, -gram, -wort (Nordirland), steep 'dyppe i'; gmlisk (hojskotsk) lus a 
bhainne `rawlkeurt'; 

fr.4° dial. cåya-lach = caille-lait, sml. Snerre s. 77; 
ty." schmantblätchen (Zips, forhen Ungarn, nu Czekoslovakiet), til schmant 

'sur flode'; forf. nffivrier i denne forbindelse schmantblätter =hasselurt (Asarum 
europaeum), hvis friske blada blev lagt i nymalket mwlk for at få mere schmant 
af den. 

Et par andre navne skyldes bladrosettens lighed med karnestavens 
(oprindelig korsformede) «plasker»: no. melkekors, dial. mjolkekross, kjenne-
kross," glisk badan measgan `smormixer' (egentlig badan 'lille dusk' + 
measgan 'lille smorfad', eller til measg `blande, me [om] l'.43  Endnu en 
rakke gamle og temmelig enslydende navne med smor- og fedt- som prafiks 
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sigter til den glinsende bladslim (jf. slagtsnavnet Pinguicula 1561 ff., af 
lat. pinguis `fedtet'). 

Et sagn optegnet i Ostrig beretter, at Vibefedt fra forst af var et ypperligt 
kvwgfoder og gav så rigelig malk, at hyrderne ikke kunne overkomme at 
behandle floden; de forbandede den derfor, og malkerigeligheden ophorte.44  
Et irsk navn uach,dar `overflade, flode' skyldes den mening, at malk fra 
koer, som eder planten, safter tykkere flode,43  og schweiz. ankenblämli, 
änkeli (til anke `smor'), at smorret bliver smukt gult (1885).45  
I Holland mente man (1777), at når koer åd Vibefedt, blev meelken «lang» 

(slimet),46  det samme meddeles af Linné 173747  fra Lapland. Denne malke-
fejl kunne have fort til, at man begyndte at anvende planten som «lobe»,49  
men Linnes forste oplysninger (1725) tyder på, at man benyttede bladene 
m o d fejl ved malken: «När mjölken will löpne för hastigt och blifwer 
mycken siäring [adskilt] skall man lägga bladen på sitelen, och när man 
henne siler [sier], sila der igenom»49  (sml. nedenfor 1770); «lagt i silen giör 
[den] at mjölken sätter intet serum då hon löpnar ... Denne har samma 
egenskap som gäst [gr] at des kraft går in infinitum» (ved Uppsala 1748)." 

Uagtet Linné ofte omtaler plantens rolle ved fremstillingen af tät- eller 
sätmjölk, synes han ikke at have virkelig kendskab til sagen, men refererer 
andres udsagn. På Laplandsrejsen 1732 noterer han:54  "I dag [13/6] fik jag 
på ett par ställe Sätmjölk, dett andra kalla tätmjölk. Åfwen wistes mig 
tätgräset s. Pingvicula...", og videre: «Då engång man fått henne [podemael-
ken], brukas hon hela åhret, ja torkas såsom gäst om wintren till wåren». Fra 
Dalarne (1734) og Norrland (1737) oplyser han, at «bladen upplockas, lägges i 
filtra då mjölken silas, hvarefter hon blifver mycket fast och kallas sätt- eller 
tättmjölk»;52  1737 i Flora Lapponica: Nogle blade plukket kort forinden 
lsegges over et filter og herpå haldes nymalket, yvervarm malk, den stilles 
til hvile for at syrne, på denne bedre end andre måder får malken en langt 
storre sejhed, holdbarhed og fasthed, og der udfaldes ingen valle, som det 
ellers sker. «Då sådan mjölk en gång blifvit beredd, behöfver man ej, för att 
erhålla mera sådan, använda nya blad, utan man blandar endast en hall 
matsked af den förra med ny. Denne får därigenom liknande beskaffenhet 
samt förmåga att, liksom en jäst förvandla ytterligare annan mjölk." I 
forelaesningerne på Hammarby 1770 sagde Linna iflg. Martin Vahl's referat:54  
I hele Norrland oven for Gävle bruger de den til taetmalk. Man ser om som-
meren, når malken sattes til at lobe, at nasten halvdelen bliver valle med 
bobler under floden, der får en ubehagelig smag. De siger, at malken syrner 
for hurtigt, mod dette er Pinguicula suveran, thi malken bliver fastere, 
får en mere behagelig smag og nasten ingen valla. Der tages kun 30 blade, 
der lsegges på sien, så slår man varm malk derpå, og herefter bliver den 
tatmalk, hvilket man kun gor en gang om sommeren. 

Samtidige og senere forfattere, der omtaler tilberedningen af tätmjölk, 
har tilsyneladende hentet storsteparten af deres viden fra Linnes skrifter. 

6 — 714554 Sv. Landsmål 1971 
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1749 fortwller svenskeren Nils Gisler:55  Af denne rod plukker man [i 
Medelpad] store håndfulde friske blade og inger dem i bunden af en si, 
derefter sier man varm gedemalk gennem dem, lader malken stå stille 
fire-fem dage alt efter varme og årstid, så er den faerdig. Nogle gnider forst 
hele siens bund med de friske blade, andre malker direkte på bladene i et 
stenkrus. Har tykmalken forst fået den rigtige kvalitet, kan man let meddele 
egenskaben til anden malk, idet man blot tager nogle skefulde og gnider på 
siens bund. 

A. J. Retzius 1806:56  Vibefedts vigtigste anvendelse er til tätmjölk i 
Lapmarken, Norrland, Norge og Island. Man leegger nogle nyplukkede 
blade i sien og sier yvervarm malk igennem. Når malken er lobet, giver den 
vel mindre flode, men bliver fastere og uden valk, denne viser sig forst, 
når man lader malken stå flere dogn. 'Når man siden tager af den med 
tätört lobne malk, en halv eller hel spiseskefuld, og fordeler i en anden be-
holder og sier malk på, bliver deraf igen tätmjölk ... Man beretter, at den 
bliver fastere af allerede fardig tätmjölk end af selve urten'. 

von Greyerz, der var inspektor på et svensk gods, kan i en afhandling 
publiceret 1874 oplyse fig. Norrlaendingen tager et bundt tätgräs, stikker 
denne i malkebotten og får i lobet af et par clogn «lang malk». Eller han giver 
koen lidt tätgräs at wde, og se, nu malker den i dagevis derefter «lang malk». 
Han fojer til, at Vibefedt er ham ubekendt og skal vare sjselden, hvorfor 
kloge husmodre altid om vinteren opbevarer tätmjölk til forste podning 
naste forår. 

Iflg. en anonym beretning i Berlins «Molkereizeitung» 190356  sker til-
virkningen af långmjölk efter en hr. Wrkow's erfaring således: En traebotte 
til 1-2 liter malk gnides indvendig med Vibefedt, i botten heeldes ca. 1 liter 
frisk, yvervarm malk, ved alm. stuetemperatur har den i klet af 24 timer 
fået den onskede seje konsistens. Som garingsvakker haldes denne malk 
over i et storre trwfad og blandes med frisk sodmaelk. — Anvendelsen af 
Vibefedt som «lobe» i Sverige er meddelt Else Emrich så sent som o. 1930.59  

C. Schiibeler omtaler 1888 plantens anvendelse til tetmelk i Norge, 
men kommer ikke nwrmere ind på dens konsistens eller podning. «I Norge 
har man ... vidst besked herom i begyndelsen af det 18. århundrede».69  Fra 
Fareserne meddeler J. C. Svabo o. 1780:61  Når den kommer malken nar, 
skal den pre, at den lober sammen, »men man driver det vd l for vidt, når 
det påstås, at malken lober, når kun botten sattes over den på marken». Et 
århundrede senere bliver Vibefedt vistnok ikke laengere anvendt på denne 
måde.62  Også på Island må planten vare blevet brugt som kalvelobe (jf. 
nav-nene s. 80), men oplysningerne herom er meget sparsomme og usikre.63  

`Virker som lobe på komalk ... Man tror, at den giver taethed (consi-
stence) til malk ved at si den gennem bladene' (Skotland;63  gkoagulerer 
malken og forhindrer, at den skiller i valle og flode' (Frankrig).64  — Helt 
isoleret står en medelelse 1918 i et tysk vark om erstatningsstoffer fra 
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planteriget:65  'Til at morne friskslagtet eller sejt kod anvendes hist og her 
fettkraut, Pinguicula vulgaris 	[bladene] afsondrer en saft indeholdende 
lobeferment, som sat tu l vand, hvori ligger kod, har opblodende virkning 
på det' (sml. nedenfor). 

Som det fremgår af citaterne råder nogen usikkerhed mht. den faktiske 
rolle, Vibefedt har spillet i mwlkehusholdningen. Planten er ret alm. i 
Danmark (undtagen Bornholm), i det ovrige Norden kun langs Norges 
vestkyst, på Gotland og enkelte steder i Skåne og i Uppland."'" Også 
floristisk har meddelelserne om anvendelsen således et svagt grundlag. 
Desuden undgås den slimede plante af grxssende dyr. 

Kemikeren K. W. Scheele, der opdagede talrige organiske og uorganiske 
stoffer (bl. a. klor, glycerin, blå- og maelkesyre), mente 179366 , at et udtrmk 
af astringerende (sammentrxkkende) vwkster, således Vibefedt, indeholdt 
fri syrer, som forårsagede mxlkens koagulering. Mange senere forfattere 
bekrwfter (?), at foder indeholdende Snerre, Vibefedt, Soldug, Syre o.a. 
sump- og engplanter lejlighedsv is giver «slimet mx1k.67  L. Wittmack lagde 
1878 ituskårne Vibefedtblade i glas med nymalket mxlk og stillede dem 
kl. 19 i et koligt rum, nwste morgen var mmlken trådtrwkkende, men ikke 
sej som den svenske tätmjölk; den lob fra skeen omtrent som tynd sirup. 
I kontrolglas uden Vibefedt skete ingen wndring af mmlken. Bladsekretet 
tilsat vand kunne oplose den i liggende kod." 

Iflg. K. G. Dernby 1916-17 består den dialyserede pressesafts proteoly-
tiske enzymer af Pinguicula-tryptase (ikke med pepsin og erepsin), mens 
Soldug-enzymerne er pepsinlignende uden erepsin og trypsin." «Bladene 
indeholder lobeenzym, udskiller et surt, peptoniserende sekret ... og et 
antiseptisk virkende stof, benzoesyre» (1947).70  Senere undersogelser peger 
mod, at de kodwdende planters enzymer må regnes tu l fytopapainaserne, 
hvis pH-optimum svinger efter substratet og oftest falder sammen med 
dets isoelektriske punkt. Det kunne forklare de ret varierende forsogs-
resultaten Pressesaft af Vibefedts blade tilsat antiseptisk stof starter en 
tydelig enzymatisk aktivitet ved svagt basisk (aldrig sur) reaktion, men får 
nEeppe mxlk tu l at lobe sammen, da kaseinet ikke koagulerer, blot spakes i 
enklere forbindelser, hvilket dog resulterer i et tyktflydende mmlkeprodukt.?' 

Soldug, (sileshår) 

Til tät- eller långmjölk blev oftest benyttet Vibefedt, men også Soldug. 
Gisler meddeler 1749,55  at han i Ångermanland og Gästrikland (Finland) 
så Drosera anvendt. 1755 nxvner Linné kort, at Soldug har samme virk-
ning på meelk som Vibefedt72  (ikke gentaget på Hammarby 177054); også 
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Soldug (Drasera rotundifolia) 

denne plante modvirker malkefejl — «curera mjölken om sommaren, då 
hon är förtrollad» [fordi koerne har x& svampe]. — Schiibeler oplyser 
1888: «Det er ikke mig bekendt, at denne urt i Norge bruges tu l noget som 
helst ojemed», men i Sverige og navnlig landets nordlige del bruges bladene 
tu l at fremstille tettemelk." Nogle steder i Sverige har almuen troet, at 
planten fik denne egenskab, fordi jomfru Marie brugte bladene som si-
klud." 

Om Drosera peltata skrives i et indisk vark om lageplanter: Bladene 
anbragt i malk får den hurtigt til at lobe sammen, men et koldt udtrwk af 
planten har ikke denne virkning." 

Nogle få herhen horende nav ne (1729 ff.): tätgräs, -ört, tätmiölk,sgräs er 
antagelig lån fra Vibefedt," det galder måske også fi. maitoheinä `malke-
graas'.77  Det da. lobeurt o. 170078  har rimeligvis en helt anden oprindelse, 
det svarer tu l holl. loopigkruid 1616 ff. og skyldes plantens anvendelse som 
veterinart afrodisiakum (brunstmiddel).78  

Soldug blev siden 1600-tallet anvendt mod talrige sygdomme, men af 
planten var tu l ind i 1930'erne kun isoleret nogle få karakteristiske indholds-
stoffer. W. R. Witanowski påviste 1934 i bladene en flygtig forbindelse 
01111803, som han kaldte droseron, men siden viste sig at vare identisk med 
plumbagin (af Plumbago europaea) og antibiotisk over for bl. a. strepto-
kokker.88  Dernby havde o. 1917 i bladslimen konstateret et acidalbumin 
spaltende enzym af pepsin-typen, og han udelukkede tilstedevarelsen af 
trypsin og erepsin.81  Iflg. senere delvis modstridende analyser indeholder 
Soldug bl. a. garve-, myre-, eddike-, benzoe-, propion-, ble-, citron-, 
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smorsyre, tannin, et rodt farvestof,82  i blade, kirtelhår og sekret findes 
proteinaser, der spalter aggehvidestoffer ved sur reaktion (pH 3.2-4.3),83  
et proteinoplosende ferment og organiske syrer, der som dyrs mavesaft 
nedbryder isar proteiner.84  

Kemi og Bakteriologi 

I alle tre planter er påvist lobeenzym. Det er imidlertid bemarkelsevardigt, 
at mange forfattere, der ellers udforligt omtaler tät- eller långmjölk, ikke 
navner dem eller endog benagter, at de nogen sinde blev benyttet tu l dette 
surmalksprodukt. Her imod står en lang rakke oplysninger, der med 
selvfolgelighed neevner deres rolle i datidens malkehusholdning. Faktisk 
forholder det sig sådan, at disse vakster slet ikke var noclvendige: normalt 
havde man til podning altid lidt gammel tätmjölk eller kunne låne den hos 
naboerne. 

Det tilsyneladende paradoks kan have flere årsager: 
Anvendelsen skyldtes lighedsraagi; bladslimen lignede surmalkpro-

duktets trådtrakkende konsistens (også snegle skal vare brugt som primitiv 
lobe!) og man ville direkte overfore denne egenskab tu l malken; 

med tätört (isar Vibefedt) kunne blot fremstilles en mindrevardig 
slimet malkekonserves; anvendelsen har sandsynligvis vret meget lokal, 
og efter at man fik et bedre podeemne (jf. 3), opgav man denne praksis; 

malkesyrebakterier, der tilfaldigt fandtes på planternes slimede, 
jordnare blade, bevirkede tykmalksdannelsen, siden brugte man nwsten 
udelukkende gammel tätmjölk tu l podning. 'At täta med tätört kunne let 
mislykkes og var altid besvaerligt, derfor benyttede man hellere allerede 
tätad malk'.88  

Fordringsforsog o. 1840 med Vibefedt og Soldug gav «slimet ma1k»88  
(sml. s. 83). Fra Mellemsverige oplyser Greyerz 1874, at Vibefedt i foderet 
bevirkede «lang maelk» og flere dogn efter forsogets opium; ostestoffet var 
udfaldet mere og mindre findelt og dannede efterhånden en emulsion med 
den ovrige malk.87  Svenskeren Jönsson88  fandt på Vibefedt regelmassigt 
mikrober (kokker), der rendyrket og podet på malk gav den typiske lång-
mjölk. På mejeriforsogsstationen Pilsen rendyrkede Rosam 189889  Vibefedt-
mikrober hentet fra Sverige og Norge, dermed kunne fremstilles långmjölk, 
men efter ca. en uge indtraf serumfraskillelse uden at ostestoffet på swd-
vanlig måde var koaguleret, måske på grund af for hoj opbevaringstempera-
tur. Samme år betvivler Fleischmann99  ud fra egne forsog, at Vibefedt er 
anvendelig, dog tilfojer han: 'Skulle det alligevel lykkes, må man antage, at 
de bakterier, som således wndrer malken, finder et gunstigt naringssubstrat 
på Vibefedt og dkr er hyppigt forekommende'. Også den norskforlte Gerda 
Troili-Petersson safter 189891  sporgsmålstegn ved, at man med Vibefedt og 
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Soldug har kmmet lave tätmjölk; hun anstillede talrige forsog og kun meget 
få lykkedes. Bladene gav nok maelken en hoj viskositet, men denne egenskab 
lod sig som regel ikke overfore til frisk, kogt mw1k. Meelkeprover kogt med 
Vibefedtblade blev slimet, og heller ikke denne klxbrighed var det muligt at 
inducere på anden mffllk. 

Ved meget noje undersogelse af Soldugs kirtelhårshoveder fandt hun 
imicllertid en «Bact. droserae», som gjorde mwlk «lang» og gav typisk tyk-
mx1k; senere identificerede hun mikroben som Bact. lactis longi, der giver 
«lang mwlk», og gjorde den interessante opdagelse, at den streptokok, som 
blev isoleret fra långmjölk, var na3rt besleegtet med Bact. lactis acidi, der 
normalt forårsager maelkens spontane sammenloben. Begge startede i steril 
mwlk en mwlkesyregxring, hvorved blev dannet en hojredrejende form af 
maelkesyre, og begge bevarede under tilstedevfflrelse af oidium lactis ud-
viklingsevnen betydeligt leengere end i renkultur. I långmjölk findes sxd-
vanligvis begge former, men de er i kulturer vanskelige at adskille. Dermed 
kunne også, forklares, at podningen med langmwlkskultur gav snart oegte 
långmjölk og snart mislykkedes. 

Den norske bakteriolog Olsen-Sopp refererer 191292  forsog med Vibe-
fedt. Resultatet blev en fordwrvet, stinkende mffllk, der efter tredie dogn 
var meget sej, men jo oftere steril mwlk blev podet dermed, desto mindre 
sej var konsistensen, og efter tre uger forsvandt sejheden helt. Et vand-
ekstrakt af plantens blade gav nogen sej hed, men trods talrige dyrkningsforsog 
kunne han ikke isolere slim- eller teithdannende mikrober fra produktet. De 
positive resultater blev udelukkende opnået med helt unge, netop frem-
skudte forårsblade. Iflg. Olsen-Sopp må den egentlige årsag til slimdan-
nelsen snarere vwre plantens stofskifteprodukter og enzymer. 

Professor Storen afprovede 30 forskellige steder i Norge Vibefedt og 
Soldug på maelk uden at få xgte tätmjölk. Mwlken blev vel undertiden 
noget slimet, men havde en ubehagelig rådden smag og var efter kort tid 
helt uspiselig.93  

Uanset de mange uoverensstemmelser mellem ffildre litteratur og nyere 
forskningsresultater turde dette nmringsmiddel skyldes specielle slim-
dannende mikrober (der ikke danner meelkesyre) mere end planternes 
lobefermenter. Streptococcus lactis longi må fra forst af vxre indkommet 
spontant, fra luften eller via planternes blade, når man siede frisk mmlk 
gennem dem (for at modvirke mwlkefejl?), og siden bevarede man bakterie-
kulturen i mmlkerester til senere brug. Det lokale klima, temperatur- og 
jordbundsforhold, voksestedet m. m. kan spille en vxsentlig rolle for til-
stedevmrelsen af den specifikke mikroepifytflora netop i det nordlige Skan-
dinavien. For langmwlkdannelsens bakterielle årsag taler også, at egen-
skaben kan overfores, og at fremstillingen krmver et vist tidsrum ved be-
stemte temperaturer." 
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Resume 
M. V. J. Brondegaard a fait la revue des conceptions populaires et des t6moigna-
ges dans la litt&attwe sur la science m6nagoNre des temps anciens concernant 
certaines herbes, comme le gaillet or le caille-lait (Galiurn verum), la gramette 
commune (Pinguicula vulgaris) et l'herbe d ros& (Drosera rotundifolia) auxquelles 
on a faussement attribm5 la proprit5t6 de faire cai.11er le lait oh de lui donner une 
consistence filamenteuse, « lait long ». Majs dans ees herbes on a pomtant cons- 
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tate la presence de traces infimes d'une enzyme, quo ont pu parfois fait mäler 
le lait. On a aussi trouve des microbes sur ces herbes (Bact. lactis acidi et Bact. 
lactis longi), qui ont pu provoquer une sorte de caseation ah une filainentation 
du lait. Ainsi ce no sont probablement pas les proprietes de ces herbes elles-
m'emes qui provoqueraient la formation du lait caille ati du lait long. Ce sont les 
microbes nommes plus haut que l'on trouve souvent sur ces herbes qui donnent 
ces phenomenes. 



Om utvecklingen av gammalt i 
i ordtypen vidja 
Av Lennart Elmevik 

Det är sedan länge känt, att gammalt kort ii ordtypen vidja utvecklats på 
olika sätt i olika delar av Norden. På vissa områden har i bevarats, på 
andra åter har det övergått till e. De problem av skiftande art, som är 
förknippade med denna ordtyp, har nyligen gjorts till föremål för en 
grundlig undersökning av Claes Åneman i hans doktorsavhandling »Om 
utvecklingen av gammalt kort i i ord av typen vidja i nordiska språk med 
särskild hänsyn till svenskan». (Studier till en svensk dialektgeografisk 
atlas utg. av Natan Lindqvist t och Lennart Moberg 4 =Acta Academiae 
Regiae Gustavi Adolphi XLIX. I. Text. II. Kartor. Uppsala 1970.) Före-
liggande uppsats återger i allt väsentligt de synpunkter på avhandlingen 
jag framförde som fakultetsopponent vid Ånemans disputation i Uppsala 
den 4 dec. 1970. 

Avsikten med sin undersökning preciserar förf. s. 12, där han skriver: 
»Huvudsyftet ... är att fastställa utbredningen av i- och e-former av de 
aktuella orden.' I anslutning härtill diskuteras övergången i> e ur olika 
synpunkter: språkhistoriska, språkgeografiska och fonetiska.» 

Avhandlingens första kapitel ägnar förf. åt en kort forskningshistorik 
och en presentation av undersökningens omfattning och syfte. I kapitel 2 
redovisas belägg på de behandlade orden från nutida dialekter i Sverige 
(inklusive de svenskspråkiga områdena i Finland och Estland), Danmark 
och Norge. Bokens längsta kapitel är det tredje, där dialektmaterialet 
ägnas en synnerligen ingående kommentar. I kapitlen 4 och 5 redovisas och 
kommenteras belägg på vidja etc, ur fornsvenskan resp. nysvenskan. 
Kapitel 6 ägnas åt en redovisning av belägg från skilda delar av Norden 
på orden /it, fitj, fittja f. 'strandäng' o. dyl. samt en förteckning över och en 
kommentar till ortnamn innehållande dessa ord. I det sjunde kapitlet 
granskar förf, närmare hur i- resp. e-former av de aktuella orden fördelar 
sig geografiskt och tolkar i samband härmed kartbilderna. Kapitel 8 upptas 

1  Beträffande vilka ord som behandlas i undersökningen se nedan. 
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av en diskussion av problemet svear — götar och motsättningen sveamål — 
götamål. I kapitel 9 slutligen diskuterar förf, olika faktorer, som kan ha 
gynnat eller motverkat övergången > e. Arbetet avslutas med en samman-
fattning på tyska, en utförlig kål!- och litteraturförteckning samt en lista 
med allmänna och geografiska förkortningar. Till avhandlingen hör också 
13 språkkartor, som sammanförts i en särskild bilaga. 

.111 aterialet 
Till följd av undersökningens geografiska omfattning har förf. ej kunnat 
behandla samtliga ord av »typen vidja» utan har måst begränsa sig till dem 
innehållande de gamla ljudförbindelserna 	och 	De ord som då 
kommer i fråga är enligt förf. (s. 12) substantiven midja, smedja, svedja, 
vidja, »skinnar»-vidja (ett redskap använt vid beredning av fårskinn), 
fittje, -a 'linknippe, garnbunt' o. dyl., fittje 'skinn på benen av djur' och 
fittja 'strandäng' o. dyl. samt verben bedja, lidja 'vara rörlig, röra sig som 
en led', svedja, vidja 'böja, ha en slingrande gång', vidja 'bereda fårskinn', 
fittja 'knyta, binda' o. dyl., sitta (fsv. sitia) och vittja. Till gruppen hör 
också räkneordet tredje. 

Alla dessa ord har dock förf. ej ägnat en grundligare undersökning. Han 
uppehåller sig väsentligen vid substantiven midja, smedja, vidja och fittje, 
-a samt verbet vittja. Anledningen till begränsningen är enligt förf. den, att 
han velat koncentrera undersökningen till ord, »som är väl belagda inom 
undersökningsområdet och som kan anses bäst representera den normala, 
av analogiska inflytelser relativt oberoende utvecklingen» (s. 12). 

Att vissa av de av förf. uteslutna orden ej bör medtagas i en undersökning 
av detta slag är jag helt ense med honom om. Det gäller verben bedja och 
sitta samt räkneordet tredje, där påverkan från former inom respektive 
paradigm, vilka regelrätt skall ha övergång 7, > e, varit av rent genomgripande 
art. Något tveksam ställer jag mig däremot till det berättigade i att helt 
utesluta substantivet »skinnar»-vidja och verben lidja och vidja ur material-
samlingen. Orden har enligt förf. utelämnats »på grund av sin begränsade 
utbredning» (s. 12). Läsaren hade nog åtminstone önskat få besked om hur 
begränsad utbredningen är, och om utvecklingen av i i dessa ord stämmer 
med den i övriga tillhörande den aktuella typen. 

Utelämnandet av svedja motiverar förf, på följande sätt (s. 12): »Subst. 
svedja liksom det hithörande verbet svedja har synonymer, vilka tillhör 
andra fonetiska typer, där som regel övergång if> e ägt rum, nämligen sved 
resp. sveda. I många fall förekommer endast de sistnämnda orden i dialekt-
samlingarna. När svedja uppges vara genuint, måste vi emellertid räkna 
med möjligheten av påverkan från sved, sveda vid bedömningen av vokal-
utvecklingen. På samma sätt förhåller det sig med ortnamn innehållande 
svedja.» Argumenten förefaller mig knappast riktigt hållbara, eftersom förf. 
haft att brottas med problem av liknande art när det gäller smedja; här 
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tvingas han inte sällan räkna med påverkan från substantivet smed (f sv. 
smUher) och verbet smida (fsv. smidha). Enligt min mening hade det inte 
varit obefogat att åtminstone vad vissa nyckelområden beträffar dra in 
svedja i diskussionen. Inte minst ortnamnsmaterialet borde kunna lämna 
upplysningar av värde. 

Förf, har lagt ned stor möda på att få sina materialsamlingar så full-
ständiga som möjligt. Dialektmaterialet är till största delen hämtat ur 
samlingar i de nordiska dialektarkiven, men även en omfattande tryckt 
litteratur har excerperats: Vissa luckor i materialet rörande fittje, -a och 
vittja har förf. kunnat utfylla med svaren på en av honom utarbetad och 
genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) utsänd frågelista 
avseende dessa ord. 

Fsv. belägg på de behandlade orden har förf. hämtat ur Schlyters och 
Söderwalls ordböcker. För orden vidja och vittja borde dock även de 
samlingar som ligger till grund för supplementet till Söderwalls ordbok ha 
utnyttjats. I häfte 33 av nämnda supplement, tryckt 1970 men tillgängligt 
först i början av 1971, finns ytterligare några belägg på vidja. 

Vad ortnamnsmaterialet beträffar, kan åtminstone av framställningen 
s. 15 inte utläsas, om förf, uppmärksammat ortnamnssamlingarna i Dialekt-
och ortnamnsarkivet i Lund och i Folkkultursarkivet i Helsingfors. 

Redovisningen av dialektformerna har vållat förf. vissa bekymmer. 
Dessa former föreligger i källorna vanligen upptecknade med noggrann 
ljudskrift, landsmålsalfabet. Förf. har valt att återge de svenska beläggen 
i den form de har i källorna, medan de danska och norska transkriberats 
till svenskt landsmålsalfabet.' Det är en krävande uppgift förf. påtagit sig 
genom detta förfaringssätt, och han har, såvitt jag kan se, löst den på ett 
förtjänstfullt sätt. 

Kommentarerna till materialet 

I det långa tredje kapitlet (s. 46-106), där dialektmaterialet kommenteras, 
diskuterar förf, vanligen klokt, försiktigt och utan att förtröttas de olika 
möjligheter till förklaring av skiftande former av de behandlade orden, 
som står till buds. Hans förtrogenhet med dialektlitteraturen är mycket god. 
Till detta kapitel, som enligt min mening nog är det bästa i avhandlingen, 
kommer man allt framgent att vända sig, när det gäller att få upplysningar 
om orden vidja etc. i nordiska dialekter. På vissa punkter ställer jag mig 
dock tveksam till förf:s resonemang, och i några fall måste jag anmäla en 
avvikande uppfattning. 

Från flera svenska landskap kan ordet vidja beläggas under formen 

1  På samma sätt har förf. förfarit med uttalsformerna av de norska ortnamn, som 
behandlas i undersökningen. 
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vega o. likn., alltså med g. Det gäller Skåne (Frosta hd: ve'gal; V. Göinge 
Ö. Göinge och Villande hdr: vega, ve`ga; Albo hd: viga, vz‘ga2), Blekinge 
(Medelstads och Östra hdr: vega), Småland (S. Möre hd samt Lannaskede 
sn, Östra hd: v a ga resp. ve'gv ob. plur.), Öland (Torslunda och Glömminge 
snr, Algutsrums hd: vega vid sidan av vb resp. vegar vid sidan av ve'p ob. 
plur.), Östergötland (N. Vi sn, Ydre hd: viga; St. Åby och V. Tollstads 
snr, Lysings hd: vega3), Västergötland (Ambjörnarps och Sätila snr i 
Kinds resp. Marks hd: vega) och Uppland (Simtuna, Lagunda, Hagunda 
och Torstuna hdr: vigja o. dyl.). Se förf., ss. 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30,47, 
49, 53, 59, 60, 63, 67. Dessa g-former har förf, bedömt på ett sätt som 
knappast övertygar. 

Om det skånska vega o. likn. säger förf. (s. 47), att utvecklingsgången vad 
konsonantismen beträffar »väl varit dki,> *> >g — alltså över ett ganska 
starkt frikativt stadium». På samma sätt förklaras g-et i de nämnda ble-
kingska, öländska och småländska formerna' (ss. 49, 59 f.) liksom alternativt 
även i de östgötska (s. 63). I fråga om det uppländska vi gya o. dyl. skulle 
föreligga »en utveckling dlif>gj» (s. 67). Om den sydvästgötska formen 
ve'ga konstaterar förf. (s. 53) först, att den står isolerad, och sedan fort-
sätter han: »Den påträffas eljes som vi sett i sydsvenska mål.5  Troligen är 
det fråga om en härifrån inkommen form.» Den likaså som isolerad beteck-
nade formen vegy ob. plur. från Lannaskede i Östra hd förklaras som kanske 
beroende på »inflyttning från sydligare trakter, t. ex. S. Möre» (s. 60). 

Vad de skånska, blekingska och småländska g-formerna av vidja be-
träffar, hade man väntat sig, att förf. skulle ha tagit ställning till den för-
klaring av dessa former, som givits av Sven Benson i hans Siidschwedischer 
Sprachatlas 3 (1969), s. 27; nu nöjer han sig i stället med en generell hän-
visning till Bensons artikel om vidja (s. 46 not 2). Benson skriver: »Im 
nördlichen und mittleren Schonen kommt neben dem Typus ved)a auch ein 
Typus vaga vor. In Schonen dilrfte dieser Typus als eine Hyperkorrektion 
hervorgewachsen sein. Das Wort ek heisst z.B. eg, ig im nördlichen Schonen 
und 	sildlich davon ... Als Resultat einer Hyperkorrektion sind auch 
die in Albo vorkommenden Formen viga  und viga zu beurteilen.» De öst-
blekingska och sydöstsmåländska formerna med g återfinnes inom den del 
av det sydsvenska dialektområdet, där dentalen i ordtypen vidja fallit, 
och utvecklingen först tycks ha lett till formen våja (Benson a. st.). Utbyte 
av j mot g förekommer enligt Benson (a. st.) »in Teilen des Gebiets ..., wo 

i Från Onsjö och Frosta hdr finns även mega 'midja' och mega 'smedja' belagds. 
Se förf., ss. 17, 47. 

2  Dessa former efter Benson nedan a. st. 
8  Från St. Åby kännes även mega 'smedja'. Se förf., ss. 27, 63. 
4  Ett undantag gör han dock för formen från Lannaskede i Östra hd, varom se 

strax nedan. 
3  Denna uppgift om formens utbredning är inte helt korrekt, jfr ovan. 
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sich postvokalisches lautregelmässig zu g entwickelt hat». Några av be-
läggen på g-former från S. Möre hd (vega Gullabo sn, bjärkvege plur. Torsås 
sn) hade tidigare uppmärksammats av Gertrud Areskog i hennes avhandling 
Östra Smålands folkmål, s. 15. Hon menar, att de »böra uppfattas som 
uppsnyggade ord» (det påpekas, att intervokaliskt j är främmande för 
dialekten i Torsås). Till denna tanke ställer sig dock Åneman »frågande» 
(s. 60). 

Som förklaring till att särskilt Skåne har många exempel på g-form av 
vidja tänker sig Åneman påverkan från ett i landskapet välbelagt ord 
&gak., vt' go», o. dyl. 'vidja'. Se ss. 17 f., 47 f. samt vidare nedan. Tanken på 
inflytande från detta ord framför också Benson (a. a., s. 27). 

Bensons förklaring av de skånska, blekingska och småländska g-formerna 
som hyperkorrekta är tilltalande. På samma sätt torde även de öländska, 
östgötska och västgötska formerna av samma typ böra bedömas. Vad 
formerna med g från Torslunda och Glömminge på Öland beträffar, förtjänar 
det påpekas, att den förra socknen har g för äldre gh efter såväl främre som 
bakre vokal, och att den senare gränsar till socknar, vilka har både g och j 
som motsvarighet till gammalt postvokaliskt gh. Se härom I. Mod&r, 
Öländska ortnamn och öländsk dialektgeografi (i: Namn och bygd 34, 1946), 
ss. 144 f., 156 f. Att förklara det sydvästgötska ve‘ga (Ambjörnarp, Sätila) 
som en från sydsvenska mål inkommen form är en ren nödfallsutväg. Vi 
noterar i stället, att de nämnda socknarna tillhör den del av landskapet, 
där fornvästg. intervokaliskt gh utvecklats till explosivt g (se J. Götlind, 
Västergötlands folkmål 2, s. 15 ff.). 

Om g-et i de från några socknar i Lysings hd i Östergötland kända 
formerna smega 'smedja' (St. Åby) och vega 'vidja' (St. Åby, V. Tollstad) 
säger A. T. Ålander, Konsonanterna i Östergötlands folkmål 1, s. 76, att det 
»helt säkert ej beror på någon slags ljudövergång utan tvivelsutan är ett 
resultat av en uppsnyggning av de genuina dialektformerna sme2a, vem». 
Åneman tycks vara benägen att ansluta sig till Ålander men finner det 
»väl ej helt uteslutet, att det här kan vara fråga om en ljudövergång dhi> g 
och då över ett stadium med frikativt g» (s. 63). 

Vad slutligen den västuppländska formen vt'Da o. dyl. angår, vill jag 
snarast betrakta den som resultatet av s. k. differentiation. Som framgår 
av förf:s karta 3, kan denna g-form sägas uppträda på gränsen mellan 
områden med bevarat resp. bortfallet d i ordet vidja. Man kan mycket väl 
tänka sig, att i ett sådant gränsområde d (eller äldre dh) utbytts mot (dif-
ferentierats till) g i syfte att motverka tendensen till bortfall av d (dh). 
För exempel på att differentiation uppträder som reaktion mot tendens till 
bortfall av konsonant se utförligt min avhandling »Nordiska ord på äldre 
käk- och kä(k)s-. En etymologisk och ljudhistorisk undersökning», ss. 26 ff., 
84 ff. med litt. 

Av orden midja, smedja och fittje, -a 'garnbunt, linknippe' o. dyl. är 
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former som nvi'dja, smidya och fi'dye väl styrkta i sydskånska dialekter. 
Se förf:s materialsamling s. 16 och kartorna 1, 2 och 4.1  Förf, räknar också 
med ett i-område i södra Skåne — omfattande Skytts, Oxie, Vemmenhögs, 
Ljunits, Herrestads, Ingelstads, Järrestads, södra Färs och Bara hdr — 
för orden innehållande ljudförbindelserna äldre 	och 44- (s. 46). 
Uppenbarligen menar han, att i aldrig öppnats till e inom området ifråga. 
Han finner det vidare möjligt, »att detta i-område står i dialektgeografiskt 
samband med de danska målen» (a. st.). 

Det är mycket möjligt, att förf:s uppfattning om de sydskånska i-formerna 
är riktig. Återigen hade man dock väntat sig en närmare hänvisning till 
Bensons ovan nämnda arbete, där dessa i-former också uppmärksammas 
men förklaras på annat sätt. Benson skriver med anledning av former av 
vidja med bevarad dental följande (s. 27): »In dem Gebiet, wo der Dental 
geblieben ist, diirfte zuerst eine Entwicklung zu vådja stattgefunden 
haben. örtlich ist dann eine Kiirzung des Vokals eingetreten, wobei das 
Resultat in der regel e, in Sildschonen aber ä oder sogar geworden ist.» 
Han hänvisar härvid till att sydskånska dialekter saknar fonematisk 
opposition g: i, »und dass sich der vordere, kurze, ungerundete, geschlossene 
Vokal als ä oder z manifestiert» (a. st.).2  

S. 48 kommenterar förf. bl. a. en från Listers hd i Blekinge belagd form 
vce'ke,e-viei, 'vidja'. Hos J. Swenning, Folkmålet i Listers hd i Blekinge, 
s. 296, upptas formen bland exemplen på diftongen cez„ uppkommen ur en 
ljudförbindelse äldre e <i +konsonant (som fallit) +i, j. På liknande sätt 
skulle enligt förf, några former från Medelstads och Bräkne hdr (meka, 
meka o. likn.) kunna förklaras. Han tillägger dock: »Å andra sidan kan det 
väl ibland vara svårt att avgöra, om diftongering föreligger. Former som 
va, vce2a torde lika väl kunna betraktas som vanliga öppningsformer, 

ce. En öppning >e visar t. ex. vè ja Torhamn, östra hd.» Men så måste 
väl även Swenning ha resonerat! Vad förf, här menar med »diftongering» 
är dunkelt. 

I Lindome sn (Fjäre hd) i norra Halland har fittje 'garnbunt' upptecknats 
i formen fe'gg. Enligt förf. (s. 51) förefaller denna form »att ha kommit 
söderifrån (Skånemål) och sedan i fråga om kvantiteten anslutit sig till 
omgivande felca».3  Det skulle då tydligen röra sig om ett fall av s. k. punktu-
ell spridning. Förklaringen är dock föga övertygande. Rimligare synes det 
mig vara att förklara Lindomes g-form som beroende på urspårning av ordet 
i utkanten av dess utbredningsområde (jfr förts karta 4). 

S. 93 f. diskuterar förf. några estlandssvenska former av ordet smedja, 

En form vt s pip 'vidja', som förf. i sin materialsamling e. 16 anför från Ö. Vemmen-
högs sn (Vemmenhögs hd) i södra Skåne, finns inte inlagd på karta 3. 

2  Även om Benson endast talar om vidja, räknar han givetvis med samma utveckling 
i övriga här aktuella ord. 

3  Den skånska form av ordet förf, åsyftar är fega eller kg (se hans karta 4). 



Om utvecklingen av gammalt i i ordtypen vidja 97 

bl. a. sme, känd från Dagö och Gammalsvenskby. Denna form betecknar 
han som »något påfallande» (s. 93) och fortsätter (s. 94): »En möjlig för-
klaring till vokalens kvalitet är att antaga influens från subst. smed m., 
Dagö, Gammalsvenskby sme.» Som troligare karakteriserar han dock följande 
förklaring (s. 94): »Den apokoperade formen *smidj blir *smidi> *smide> 
%mede. Sedan har d-bortfall och kontraktion av stam- och ändelsevokal 
skett. Resultatet blir sme.» En parallell till denna utveckling skulle föreligga 
i former som gnå 'gnidit' (Dagö: ja har gnå 'jag har gnidit') och rå 'ridit' 
(Dagö, Gammalsvenskby: han har rå 'han har ridit'). Och förf, tillägger 
med hänvisning till N. Tiberg, Estlandssvenska språkdrag, s. 43: »Dessa 
former hör ursprungligen säkert hemma i paradigmformer med e i ändel-
sen, ej i.» 

Såvitt jag kan se, måste av förf:s båda alternativ till förklaring av e-
formen hos ordet smedja i Dagö- och Gammalsvenskbymålen det först-
nämnda, dvs. inflytande från smed, ges ett avgjort företräde. Det är 
f. ö. ovisst, om den utveckling som skisseras i det senare alternativet över 
huvud taget är tänkbar. Här har förf, mot vanligheten inte tillräckligt 
noggrant läst den litteratur han stöder sig på. Framför ett i i ändelsen skall 
gammalt kort i i stamstavelsen kvarstå i estlandssvenska mål. Se Tiberg 
a. a., s. 41, samt förf:s förklaring av formen smi, 'smedja' från Nuckö och 
Ormsö (s. 93) och hans framställning nederst s. 186. Någon form *smede 
vore sålunda inte att vänta utifrån ett äldre *smidi. De av förf, anförda, 
som paralleller till smä 'smedja' betraktade supinumformerna gni' 'gnidit' 
och rå 'ridit' har sin särskilda förklaring. Tiberg skriver (a. a., s. 43): »Bred-
vid böjningsformer av typen 'blivit' med bevarat i framför ändelsens tryck-
svaga i ... står i de båda syskonmålen dagösvenska och gammalsvenskby-
språk andra böjningsformer med e i stammen. Paralleller ur svensk språk-
historia ge oss anledning att räkna dessa former ursprungligt hemmahörande 
i paradigmformer med e i ändelsen, icke i, typen 'blevne', pluralis.» Sålunda 
skall enligt Tiberg (a. st.) e-vokalen i exempelvis gnE 'gnidit' härröra från 
former som gnå 'gnidna' (han anför frasen tom jära gnå 'de äro gnedne' från 
Gammalsvenskby). 

Ett problem av större räckvidd aktualiserar förf. s. 77 ff. i anslutning till 
sin diskussion av det medelpadska materialet. Det gäller frågan, huruvida 
man för former som vi di, ve' di o. dyl. 'vidja' med akut accent, belagda 
från stora delar av Norrland (Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Väster-
botten, Norrbotten, Lappland) liksom från Tröndelagen i Norge har att 
ansätta ett enstavigt *vid(j), eller om även dessa former svarar mot vidja. 
Se även förf., s. 102 f. 

Ordet vidja är i fornspråken belagt från såväl väst- som östnordiskt om-
råde. Fisl. har ett härmed synonymt viö f. (jö-stam). Ordet lever kvar i 
nyisl., som dock även har den svaga formen vihja. Former utgående från 

7— 714554 Sv. Landsmål 1971 
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fornspråkligt vid har betraktats som sällsynta i nutida nordiska dialekter. 
Enligt S. Fries, Studier över nordiska trädnamn, s. 171, skall belägg finnas 
endast från några trakter i Norge (More og Romsdal fylke samt norra delen 
av Sogn og Fjordane fylke). De ovan nämnda norrländska och tröndska 
formerna med akut accent anser Fries vara utvecklade ur viOja. Som stöd 
för sitt antagande anför han en rad paralleller till att ord av denna typ 
(jön-stammar) uppträder med akut accent i nordligare norrländska liksom 
i tröndska mål (s. 166 ff.). 

Åneman menar emellertid, att man för formerna med akut accent bör 
utgå från ett enstavigt *vid(j), svarande mot fvn. vi& Formen *vidj vore 
att jämföra med exempelvis sv. dial. dälj vid sidan av deil 'liten dal' (av en 
fsv. jö-stam *del) och gölj vid sidan av göl (urnord. *guljö-). Sådana former 
med och utan j har uppkommit genom olika utjämning inom jö-stams-
paradigmet. 

Samtidigt vill dock Åneman inte förneka, att utvecklingen i vissa fall 
ändå kan ha varit den av Fries föreslagna. Han framhåller emellertid där-
vid följande (s. 78): »Det är i dialekterna inte ovanligt, att ett starkt och 
ett svagt subst. står vid sidan av varandra, t. ex. däl, dä,lj, dälja; häs, 
hässj, hässja; köl, hölj, hölja; göl, gölj, gölja. - - - Det är vidare av vikt att no-
tera, att midja och smedja så gott som undantagslöst har belagts med acc. 2.» 

Jag tror, att Åneman har rätt i att man bör räkna med ett *vid(j) f. 
'vidja' som en ganska spridd form inom delar av det nordskandinaviska 
området. Tyngre vägande argument för denna åsikt vore dock önskvärda. 

Påpekandet att starka och svaga former av substantiv inte sällan upp-
träder vid varandras sida i dialekterna är givetvis i och för sig riktigt men 
synes mig sakna relevans i detta sammanhang. Det kan knappast heller 
tillmätas någon betydelse, att orden midja och smedja nästan genomgående 
uppvisar grav accent inom de aktuella områdena. Som nämndes ovan, har 
Fries övertygande visat, att flera jön-stammar i större eller mindre ut-
sträckning har enstavighetsaccent i de trakter, som här kommer i fråga. 

Mot Ånemans uppfattning talar nog — med det resonemang han för — 
den omständigheten, att till synes samtliga belägg som det går att bygga 
något på utgår från formen *vidj. Man väntade sig att finna spår även av 
former, som direkt svarar mot fvn. viå. Det finns dock en form i förf:s 
material, som — ehuru den inte kan vara regelrätt utvecklad ur vid — 
ändå kunde förtjäna att andragas i sammanhanget, nämligen vi f., känd 
från Medelpad, Ångermanland och södra Lappland (se förf:s karta 3). Jag 
håller det inte för osannolikt, att vi här har en motsvarighet till fvn. vi& 
som fått sitt långa i till följd av påverkan från växtnamnet vide (med gammalt 
långt i). Jfr härtill vad förf. skriver s. 78: »I Medelpad och Ångermanland 
tycks det av ULMA:s samlingar att döma vara ganska vanligt, att man inte 
håller isär vide n. (olika arter av Salix) och vid(j) f. 'vidja, kvist'. De har 
sammanfallit i en form med som regel feminint genus : vt.» 
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Till förts diskussion av beläggen ur äldre svensk litteratur må göras några 
korta kommentarer. 

S. 120 diskuteras varför Bellman och flera andra stockholmsförfattare 
använder e-former av midja och smedja. »Stockholm ligger ju i ett typiskt 
i-område, och av vidja är enbart i-former belagda. Påverkan från dialekter 
med e-former är tänkbar men föga trolig. — — — Den enl. min mening sanno-
likaste förklaringen till Bellmans och andra stockholmares medjan— smedjan 
är påverkan från sammansättningar med med- och det enkla subst. smed. 
— — — I fråga om den anförda e-formen av midja hos Bellman får man själv-
fallet också räkna med rimmets betydelse. Att Bellman skriver medjan kan 
helt bero på att det skall rimma med det tidigare i episteln stående smedjan.» 

Vad medja 'midja' beträffar, har förf. inte beaktat vad han själv i annat 
sammanhang (s. 125) visat, nämligen att detta var en vanlig skriftspråks-
form under 1700- och 1800-talen. Formen kan mycket väl härröra från 
»medelsvenskt» område.1  (Av förf:s karta 1 framgår, att me'clja o. dyl. är 
den dominerande formen för midja i Södermanland.) När det gäller smedja, 
håller jag det inte alls för osannolikt, att denna e-form med B. Hesselman, 
Stafvelseförlängning och vokalkvalitet, s. 98, skall betraktas som sörm-
ländsk. (Uttalet sme'dm o. dyl. är väl styrkt från Södermanland, se förf:s 
karta 2.) Enligt förf. (s. 125) beror e-et i riksspråksformen smedja »säkerligen 
främst på association till subst. smed». Han tillägger dock med hänvisning 
till Hesselman a. st.: »Helt uteslutet är det väl emellertid inte, att smedja 
kunde tänkas vara en icke 'uppsvensk' form.» Det bör observeras, att 
ordet smedja i Uppland på något enstaka undantag när har antecknats med 
i som stamvokal (se förf:s karta 2). 

lit, fitj, fittja f. 'strandäng' o. dyl. 80911 appellativ och ortnamnselement 
I kapitel 6 (s. 126 ff.) behandlas ett större antal ortnamn från Sverige och 
Norge innehållande appellativen /it, fitj, titt ja f. 'strandäng' o. dyl. Kapitlet 
inledes med en redogörelse för dessa appellativs förekomst i svenska och 
norska dialekter. 

Mot förf:s redovisning av det svenska ortnamnsmaterialet vill jag rikta 
den generella anmärkningen, att klar åtskillnad ej gjorts mellan primär-
namn och sekundärnamn. Endast de förra, som ju oftast är de enda som 
intresserar, borde ha försetts med egen uppslagsform. Under denna skulle 
dock givetvis även sekundärnamnen ha omnämnts och eventuellt disku-
terats. 

S. 129 kommenterar förf. ett i Lunds stifts landebok från ca 1570 före-
kommande gårdn.amn Fitterup i Kågeröds sn, Luggude hd, Malmöhus län 
(»en gaardtt y Kogröd sognn wid naffn Fitterup», a. a. 1, s. 541). Utgivarna 
av landeboken, K. G. Ljunggren och B. Ejder, har identifierat Fitterup 

1  Om det *medelsvenska» dialektområdet se vidare nedan. 



100 Lennart Elinevik 

med nuvarande Fätorp, en gård i Böketofta, Kågeröds sn. Förf. karakteri-
serar emellertid landebokens Fitterup som »numera försvunnet» och efter-
lyser en förklaring till att detta namn identifieras med Fätorp. Man hade i 
stället väntat sig en motivering till förf:s ståndpunkt. Är det månne äldre 
skrivningar av namnet Fätorp eller möjligen uttalsformen av detta namn 
som gör en anknytning till landebokens Fitterup omöjlig eller osannolik? 
Här lämnas läsaren helt i sticket. På förfrågan har jag emellertid från 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund fått upplysningen, att .Fätorp upp-
träder under formen Fetterup i decimantjordeboken 1651, vilket torde visa, 
att den av Ljunggren och Ejder gjorda identifikationen är helt korrekt. 

S. 129 upptas även Fedevången, Fiddevången, avseende »mark V Fals-
terbo, Skytts hd». Av oviss anledning har namnet ej inlagts på förf:s karta 
12 över »fittja- i ortnamn», trots att förleden enligt det förda resonemanget 
måste vara ett äldre *Fitia(r)-. 

S. 131 f. behandlas ett med hänsyn till kartbilden över utvecklingen av 
gammalt kort i i ljudförbindelsen 	viktigt ortnamn, nämligen Fedja 
fe'd2a, gård i Kville sn och hd, Göteborgs o. Bohus län. Namnet skrevs 
(i) Fitium 1391 Biskop Eysteins Jordebog (RB), s. 382, och i jordeböcker 
från 1600-talet F cedie (?) 1634, Fedhie 1659, 1680, Fedie, F cedie 1660. Det 
tolkas i OGB 16, s. 31, som innehållande en plural böjningsform av fvn. 
/it f. 'flat och sank ängsmark (vid sjö el. å)'. 

Förf:s kommentar till namnet lyder (s. 131 f.): »Den första skrivformen 
av Fedja med e (ce) som stamvokal uppträder 1634. Man bör emellertid 
komma i håg, att det är frågE;, om danska skrivningar. Fedja tillhör det 
nordbohuslänska målområdet ..., där stamvokalen bevaras i ord med ljud- 
följden 	Det är därför ganska förvånande att möta e-vokal i det här 
ortnamnet. B. sg. Feten, där ljudutvecklingen är fullt regelbunden, och 
association med adj. fet, fed, har troligen bidragit till övergången i,>e i 
Fedja.» 

Resonemanget är på flera punkter oklart. Vilken slutsats som skall 
dragas av att det i fråga om 1600-talsbeläggen rör sig om »danska skriv-
ningar» nämnes inte. Skulle de danska skrivarna ha utbytt ett korrekt i mot 
e genom association med den danska motsvarigheten led n. till fvn. /it 
'strandäng' m. m.? Jfr förf., s. 126. Den möjligheten kan givetvis ej ute-
slutas, men det gäller att märka, att även det nutida genuina uttalet av 
namnet har e-vokal. Vad förf. åsyftar med det Feten, som skulle ha kunnat 
bidra till e-vokalen i Fedja, är inte klart. S. 131 upptar han dels ett *Feten, 
fe' da (i Fitenne 1388 RB, s. 334), namn på en kronoäng i Harestads sn, 
Inlands Södre hd, dels ett Feten fe'da, fo'da, namn på en hemmansdel i 
Vassbotten, Sanne sn, Sörbygdens hd. Att något av dessa Feten (eller båda) 
kunnat ha någon inverkan på ljudutvecklingen i Fedja torde dock vara ute-
slutet av två skäl, nämligen lokalernas art och dt betydande avståndet 
från Fedja. 
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För min del håller jag det för sannolikt, att stamvokalen i Fedja i själva 
verket avspeglar den regelrätta utvecklingen av gammalt kort i i ljud-
följden -idhi,- i Kville hd. Jfr förf:s smedja-karta och hans framställning s. 54. 

I anknytning till diskussionen av bynamnet Fästad i Lofta sn, N. Tjusts 
hd, Kalmar län, som av Lennart Mobergl förmodats kunna innehålla en 
motsvarighet till fvn. /it 'sidländ jordsträckning vid vatten, strandäng', 
skriver förf. (s. 134): »När i en sammansättning som *fitstadher en grupp 
på tre konsonanter uppstått med s som den mellersta, är det i nordiska 
språk vanligt, att den första konsonanten bortfaller. Utvecklingen kan 
grovt ha varit *Fitstadher > * Fistadh> Festa, Fästa.» Man kan härav knappast 
draga någon annan slutsats än att förf. vill räkna med existensen av ett 
gammalt appellativ *fitstadher. Att det döljer sig appellativa sammansätt-
ningar med fsv. stadher 'ställe, plats' som senare led bland de »äkta» sta-
namnen är ju bekant (se t. ex. G. Linde, Studier över de svenska sta-
namnen, s. 48 ff.), men man vill ogärna laborera med en dylik samman-
sättning med /it 'strandäng' el. dyl. som förra led. Den f sv. utgångsformen 
för Fästad bör därför inte ansättas som ett singulart *Fitstadher utan som 
ett pluralt *Fitstadhir. 

S. 136 not 4 berör förf. namnet Fjättersuncl, som numera avser ett torp 
under Norsholm i Kimstads sn, Memmings hd, Östergötlands län. Namnet 
är tidigt belagt: Natasynd 1219 SD 1, s. 205 or., Ficetaound 1350 SD 6, s. 
237 or. osv. Enligt förf, är förleden sannolikt ett gammalt ånamn *Fiata, 
*Ficeta. Ett dylikt antagande går dock ej att förena med de gamla skriv-
ningarna. Däremot skulle förleden mycket väl kunna vara ett starkt 
böjt ånamn *Fiat, *Ficet f. 

Herrgårdsnamnet Fittja i Botkyrka sn, Svartlösa hd, Stockholms län, 
skrives äldst (in) fitiu 1299 SD 2, s. 298 or. men (Jn) fithium 1331 SD 4, 
s. 241 or., (j) fitiom 1381 14/10 Nyköping RAp or., (i) Fitiom 1419 SDns 3, 
s. 444 or. osv. Förf. kommenterar (s. 137): »Den äldsta skrivformen in Fitiu 
1299 är, om skrivningen är rätt, det äldsta belägget på fittja f. — n-stams-
utvidgning till /it f.» Se även s. 150. Här saknar man den förklaring till 
skrivningen fitiu, som utan tvekan ligger närmast till hands, nämligen ett 
uteglömt nasalstreck. 

S. 144 kommenterar förf, de medelpadska namnen Fettjen fe'1,9cen„ för-
sumpad slåtter på byn Ön i Haverö sn och Fittjen fe7,san el. fiken, näs vid 
Skatan i Njurunda sn. Han skriver: »För Fettjen, Fittjen„ Haverö och 
Njurunda, torde man få ansätta ett fitj, svarande mot den fsv. jö-st. /it f. 
--- Av uttalet att döma måste Fettjen, Fittjen vara mask. En tänkbar 
förklaring till genusväxlingen i belägget från Haverö skulle kunna vara den, 
att namnet från början lytt * Fettj(e)slåttern, varefter den senare leden 

1  Ortnamnen i Tjust (i: Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings Årsbok 1947), 
s. 36. 
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slopats. Sammansättningens genus behölls emellertid. När man sagt 
Fettjen, har man hela tiden haft slåttern — Fettjslåttern — i tankarna. På 
liknande sätt kunde man förstå genusväxlingen i belägget från Njurunda. 
Kanske man sagt *Fettjudden el. något likn. Senare har sammansättningens 
andra led slopats men dess genus behållits.» 

Jag vill inte förneka, att förf:s förklaring kan vara riktig, men resone-
manget blir onödigt hypotetiskt. Enklare är det att tänka sig, att till grund 
för namnen ligger ett fitj med sekundärt maskulint genus. Jfr att /it 'strand-
äng' o. dyl. är belagt som maskulinum från Jämtland liksom även från 
Norge (se förf., ss. 127 f., 145). 

Från det östsvenska dialektområdet kan förf. (s. 149) endast redovisa 
två fittja-namn, båda från Åland. (För min del skulle jag vilja räkna med 
bara ett namn, eftersom det ena uppenbarligen är sekundärt.) I Saltviks 
sn finns Fittja Nisst som namn på en lägenhet vid Karvik, Toböle, och vid 
denna lägenhet »ligger en löväng, som kallas Fittja ängen».' Namnen skall 
enligt förf. innehålla fittja f. 'strandäng' o. likn. Tolkningen är knappast 
rimlig. Man väntade sig inte att finna nominativformen bevarad, och det 
vore dessutom påfallande att anträffa lägenhetsnamnet i obestämd form; 
samtliga övriga namn, som enligt förf. skall innehålla fittja, uppträder 
såvitt jag kan finna i bestämd form. Det vore värt att pröva, om inte det 
åländska Fittja helt enkelt skall förstås som uppkallat efter något av de 
uppsvenska Fittja (kanske efter herrgården med detta namn i Botkyrka 
sn). Bland lägenhetsnamnen finner man som bekant ofta exempel på upp-
kallelse. Fittja ängen tolkas naturligt som 'ängen vid lägenheten Fittja'. 

I sin sammanfattning av det svenska ortnamnsmaterialet konstaterar 
förf, bl. a., att av de av honom »samlade svenska fittja-namnen är ca 1/3 
enkla, medan ca 2/3 är sammansatta, nästan undantagslöst med fittja som 
förled» (s. 150). Och han fortsätter (a. st.): »De äldsta osammansatta nam-
nen är troligast pl.former av /it f. Märk dock in Fitiu 1299, Fittja, Botkyrka 
sn, Svartlösa hd, Södermanland.2  I yngre namn ingår både /Uj och fittja, 
olika former vid sidan av fit. För de sammansatta namnen med fittja-, -e-
som förled får man räkna med gen.sg. el. pl. av lit (i de äldsta?) och (i de 
yngre?) n-stamsutvidgningen fittja. I ett par norrländska namn ingår fitj.» 

De citerade partierna ger anledning till några reflexioner. 
I ortnamn från ett flertal svenska landskap (Småland, Gotland, Öster-

götland, Närke, Södermanland, Uppland, Dalarna, Gästrikland, Hälsing-
land, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland) samt Ålands skall 
enligt förf. (s. 132 ff.) ingå det svagt böjda fittja f. 'strandäng' o. dyl. Han 

Lägenhetens officiella namn är dock Krietineborg (förf. a. st.) 
2  Om detta belägg jfr min anmärkning ovan. 
3  Om de åländska namnen se ovan. 
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är, såvitt jag förstår, den förste som uppmärksammat denna form. Den 
finns inte belagd i något av de nordiska fornspråken, och från nutida dia-
lekter är den svagt styrkt. Förf. redovisar den (s. 127) främst från några 
norrländska landskap: Gästrikland (1 belägg), Härjedalen (2 belägg), 
Medelpad (1 belägg), Jämtland (belägg från åtta socknar, jfr dock nedan) 
och kanske även Ångermanland (1 belägg). Belägg finns dessutom från 
Lima och Transtrand i västra Dalarna. 

Huruvida fittja är så väl styrkt från Jämtland som förf. menar är högst 
ovisst. Från socknarna Hackås, Laxsjö, Offerdal, Revsund och Åre anföres 
endast best. plur. fa'f,s9an o. dyl., från Oviken förutom fe./an best. plur. 
även falsa ob. plur. Dessa pluralformer behöver dock ingalunda förutsätta 
en singularform fittja. Här kan lika gärna föreligga det fitj f., som förf, ser 
avspeglat i best. sing. fe'ttja, fe'pa (Borgvattnet resp. Hammerdal), eller 
en motsvarighet till fvn. fit f. Säkra belägg på fittja tycks finnas endast 
från Alanäs (As) och Ström (fil5s, falna). Vad den senare socknen beträffar, 
har dock förf. förbisett, att där även upptecknats en form svarande mot 
/Uj f.: fe/, best. form fe'tåsa (V. Reinhammar 1949; ULMA). 

Som framgått ovan, anser förf., att namnen innehållande fittja är yngre 
än de som är bildade till /it. Med denna utgångspunkt framstår det väl 
ändå som ganska påfallande, att det helt saknas spår av den svaga formen 
fittja på syd- och mellansvenskt område. Otänkbart är det givetvis inte, att 
ordet dött ut i förhållandevis sen tid, men förf. borde — åtminstone för att 
gardera sig — ha beaktat och diskuterat några andra möjligheter att förstå 
de namn, som enligt hans mening är bildade till det svagt böjda fittja. 

Som främst Lars Hellberg klargjort, har avledningselement av ön- och 
iön-stamst3rp kommit till användning för bildning av ägonamn. Sålunda 
anför han i arbetet Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick, s. 136 f., 
exempel på den förra typen från Gotland och Österbotten, bl. a. gotl. 
Klaivu (rspr. *Klevan, till klev) i Sundre sn och Säiku (rspr. *Sikan, till sik 
'sankmark'), avseende sidlänta åkrar i Vallstena sn. I sin bok om Kumla-
bygdens ortnamn och äldre bebyggelse (Kumlabygden 3, 1967), s. 63, 
nämner han det flerstädes förekommande Sätran (»till ordet säter 'utmarks-
äng' i de fall, då detta namn är ursprungligen singulart») och Hjälman (till 
hjälm 'höstack med skyddstak'). Exempel på ägonamn av iön-stamstyp är 
Skärpan, Slytan„ Stymlan, Sänclan m. fl. Se L. Hellberg i Ortnamnssällskapets 
i Uppsala årsskrift 1955, s. 19, dens., Plural form, s. 137, dens. i Kumla-
bygden 3 a. st., I. Olsson, Gotländska terrängord, s. 81 f., S. Fries, Öländskt 
och uppsvenskt, s. 19 ff. 

Ett ägonamn Fittjan torde emellertid i trakter med bortfall av palatalt 
r i ändelsen -ar även kunna förstås som ett ursprungligen pluralt *Fitiar, 
till fit f. 'strandäng' o. dyl. På ett senare stadium bör ett genom r- bortfall 
uppkommet *Fitia lätt ha kunnat anslutas till den vanliga typen av ägo-
namn på -an. För paralleller härtill se Hellberg i Kumlabygden 3, s. 95 f. 
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Jag menar alltså sammanfattningsvis, att förf, borde ha prövat, om inte 
ett ägonamn som Fittjan åtminstone i trakter, från vilka varje spår av ett 
appellativ fittja f. 'strandäng' el. dyl. saknas, kan förklaras antingen som 
direkt bildat till fornspråkets /it f. 'strandäng' m. m. eller som ett ur-
sprungligen pluralt namn innehållande detta ord /it. Det kan kanske i 
förstone förefalla, som om man då finge räkna med ett stort antal namn av 
denna typ (dessa typer). Förf:s sätt att redovisa sitt material förvillar dock. 
Om sekundärnamnen sållas bort, återstår ett icke påfallande stort antal av 
de aktuella namnen. 

För namn från Hälsingland, Härjedalen, Medelpad och Jämtland, vilka 
uttalas »an-a, /e'/an o. dyl., ansätter förf. (s. 141 ff.) genomgående 
upp slagsformerna Fittjorna, Fettjorna och menar sålunda, att här före- 
ligger best. form plur. av fittja f. Han berör inte ens det alternativ, som 
enligt min uppfattning ligger närmare till hands, nämligen att de nämnda 
uttalsformerna svarar mot ett riksspråkligt *Fittjarna. Man skulle då i 
stället ha att göra med best. form plur. av /it f. eller den biform /it/ f., som 
finns eller av ortnamnen att döma bör ha funnits i flera norrländska land-
skap (Hälsingland, Medelpad, Jämtland, Lappland) och i Norge. Se förf., 
ss. 127 f., 141 f., 144, 148. 

Om namnen från Gästrikland — redovisade s. 139 f. — säger förf. (s. 140), 
att de samtliga innehåller fittja f. 'sank ängsmark, strandäng' o. likn. 
Några av dem kan dock formellt sett lika gärna utgöra best. form plur. av 
/it(j) f. med samma betydelse. Det gäller Fittjanl 	ängsnamn på två 
håll i österfärnebo sn, och Fittjanl filpan, namn på en mosse i Årsunda sn. 
Jfr E. Lindkvist, Om Gästriklands folkmål (i: Från Gästrikland 1942), s. 62. 
Det kan tilläggas, att Hellberg, Plural form, s. 103, anför ett ägonamn 
Fittjarne från Gästrikland. Grundordet är enligt honom en motsvarighet 
till fvn. fit f. 'strandäng'. 

Uteslutet är det inte, att formen fitj f. funnits även i Uppland. För två 
namn med uttalet /'ja i Frösåkers hd (Hökhuvuds resp. Börstils sn) an-
sätter förf. uppslagsformen Fittjan och hänvisar till att ord som i riks-
språket har grav accent i dessa trakter ofta uppträder med akut accent 
(s. 139 med not 1). Han tänker sig alltså fittja som grundord. Även fitj vore 
dock tänkbart, eftersom starka femininer kan ändas på ,a i best. form sing. i 
de nämnda socknarna. Se I. Mod&r, Studier över slutartikeln i starka 
femininer, ss. 51, 105. 

Som framgått av det föregående, är det svagt böjda fittja f. 'strandäng' 
o. dyl. klent belagt och styrkt huvudsakligen från några norrländska land-
skap. Den möjligheten bör nog hållas öppen, att de kända beläggen kan 
vara abstraherade ur ortnamn. Är detta inte fallet, vill jag snarast uppfatta 
fittja som en förhållandevis ung utvidgning av det fitj f., som tydligen haft 
ganska stor spridning. 

1 Förf:s uppslagsform. 
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I norska ortnamn innehållande ett äldre Fitia- är stamvokalen på sina 
håll i nutiden e eller (e. Denna stamvokal betecknar förf. s. 154 efter redo- 
visningen av hithörande namn i Buskerud fylke som påfallande och skriver 
vidare: »Som framgår av ordmaterialet, är vokalen bevarad i ord med 
gammalt + dh +. I ord som fisk och kvist är också i bevarat. iti-materialet 
avviker alltså från den ljudutvecklingen. Detta gäller också angränsande 
fylken: Oppland, Vestfold och Ostfold.» 

Frågan är dock, om stamvokalen e, ce verkligen är så påfallande, som 
förf, tycks mena. I sin sammanfattande kommentar till de norska ortnamnen 
skriver han bl. a. (s. 158): »De fylken, i vilka 'i; övergått till e, utgör ett 
geografiskt sammanhängande område. Även appellativer med ljudföljden 

t. ex. fittja, -e s., fittja v. och vittja v. visar inom samma område över-
gång i> e.» Han söker nu (s. 158 f.) en särförklaring till e-vokalen i ort-
namnen, något som dock synes mig vara onödigt för att inte säga olämpligt. 

De aktuella orden innehållande en ljudförbindelse äldre 	har e-vokal 
på ett sammanhängande område bestående av fylkena Akershus, Hedmark, 
Oppland och Buskerud. I de tre sistnämnda fylkena har även ortnamn inne-
hållande äldre Fitia- e-vokal. I samtliga dessa fyra fylken uppträder orden 
smedja och vidja undantagslöst med i som stamvokal. Se s. 103 f. En högst 
plausibel förklaring till att i-vokal kvarstår i dessa ord lämnar förf. s. 104. 
Han framhåller, att de är »fem. subst., som inom det aktuella området med 
gammal vokalbalans i regel förallmänligat oblik kasusform, varför ändelse-
vokalen nu är -u. Denna höga baktungevokal har bidragit till att bevara 
den gamla höga kvaliteten hos stamvokalen. Vi har med andra ord till- 
j ä m ni ng i —u>i—u». I orden med gammal förbindelse 	skulle man däre- 
mot ha »till j ä m ni ng i—a> e, ä—a» (a. st.). Dessa ord består av verben 
fittja 'slutte ein bindning, knyta saman (vevgarnet)' o. dyl. och vittja samt 
subst. fittje m. 'del av garnhespe' o. dyl. »De båda verben har som regel 
ändelsevokalen -a bevarad. Det svaga subst. fittje m. har förallmänligat 
obl. kasusform, fittja, så att också där -a står i ändelsen.» Se s. 104 och jfr s. 
186. 

De dialektgeografiska slutsatserna av materialet 
Huvudsyftet med avhandlingen är enligt förf, alltså att fastställa ut-
bredningen av i- och e-former av vissa ord av typen vidja i nordiska språk. 
Dessa i- och »-former sättes emellertid även in i dialektgeografiska samman-
hang. Framställningen kretsar bl. a. kring frågan, huruvida den gängse 
åsikten, att övergång av i till e i ord av typen vidja är typisk för götamålen 
i motsats till sveamålen, verkligen är riktig. 

I sitt kända arbete »De korta vokalerna i och y i svenskan. Under-
sökningar i nordisk ljudhistoria» (1909-10) hävdar Bengt Hesselman, att ii 
ord av typen vidja har kvarstått på vad han kallar det »uppsvenska» dia-
lektområdet. Hit hör i första hand Uppland, Gästrikland och Dalarna samt 
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vidare även en del av Södermanland, i varje fall hela Södertörn men också 
de trakter av det egentliga Södermanland, som närmast gränsar till Söder- 
törn och Uppland (åtminstone socknarna Mörkö, Ytter- och Överenhörna 
samt Ytter- och Överselö), samt slutligen östra delen av Västmanland. 
Däremot har enligt Hesselman övergång i > e inträtt på det »medelsvenska» 
området, omfattande målen i den återstående delen av Södermanland, hela 
Närke, norra och östra Östergötland samt troligen en del av Västmanland 
(den västra). Med de »medelsvenska» målen skall vad behandlingen av 
stamvokalen i ord av typen vidja beträffar de götiska målen i delar av Öster-
götland, i Västergötland, Värmland etc. samt de sydsvenska målen överens-
stämma. Övergång i > e har enligt Hesselman slutligen även vissa östsvenska 
och norrländska mål. Se ss. 129 f., 134 f. 

Mot bakgrunden av det resultat hans undersökning av utvecklingen av 
gammalt kort i i ordtypen vidja givit diskuterar förf. i kap. 8 (s. 171 ff.) 
motsättningarna svear — götar och sveamål — götamål. Han intar den 
säkerligen riktiga ståndpunkten, att motsättningen sveamål — götamål 
inte kan ha sin grund i gamla etniska motsättningar eller skillnader. Han 
skriver (s. 179): »Övergången > e i ord av typen vidja bör enl. min mening 
med vissa reservationer dateras till brytningstiden mellan y. fsv. och ä. 
nsv. --- Att en så pass sen språkföreteelse, som dessutom ej ens brett ut sig 
över hela götarnas rike (ej ens detta rikes centrum), vars existens och om-
fattning till på köpet ej är så historiskt säkra, på något sätt skulle kunna 
sammankopplas med de av forskarna fortfarande så omtvistade götarna, 
är efter mitt bedömande knappast möjligt.» 

Som antyddes redan ovan, anser sig förf, som ett resultat av sin under-
sökning kunna hävda, att den olika utvecklingen av stamvokalen i ord av 
typen vidja ej kan betraktas som ett kriterium, vilket skiljer sveamål och 
götamål. Övergången > e har »ej alltid inträtt, där den ... borde påträffas», 
skriver han (s. 178) och fortsätter (s. 178 f.): »Det gäller stora delar av göta-
målsområdets centrum — Västergötland —, hela Dalsland och Värmland.» 

Huvudintresset knyter sig till förhållandena i Västergötland, men även 
Dalsland och Värmland kommer i blickpunkten. Förf. grundar vad dessa 
tre landskap beträffar sina iakttagelser endast på orden midja, smedja och 
vidja. Det är därför av största vikt, att de nämnda orden är representativa 
och utslagsgivande. 

När det gäller midja och smedja garderar sig förf. (s. 162) generellt för att 
den regelrätta utvecklingen av stamvokalen kan ha störts genom påverkan 
från närstående ord. Han framhåller, att »den bild kartorna över midja och 
smedja ger kan bli missvisande, om man inte beaktar följande: 1) midja är i 
flera dialekter ganska riksspråkspräglat, 2) sammansättningar med mid-, 
fsv. midher, *medher, kan ha påverkat midja's stamvokalism och 3) smedja 
har säkerligen med hänsyn till vokalismen påverkats av subst. smed, fvn. 
smiär, fsv. smidher, smedher, och verbet smida, fvn. smiäa, f sv. smidha». 
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Ordet vidja betecknas däremot i flera sammanhang (ss. 95, 109, 162 f., 167) 
som pålitligt när det gäller att belysa utvecklingen av gammalt kort i i 
den aktuella ordtypen. En liten reservation finner man emellertid s. 162 
f.: »Influens från subst. vide, fvn. viöir, fsv. vidhe, kan dock inte helt ute-
slutas.» 

För min del tror jag, att man vid bedömningen av stamvokalens ut-
veckling i ordet vidja har att ta hänsyn till påverkan från växtnamnet 
vide i betydligt större utsträckning än förf, vill göra gällande. Delvis be-
kräftas detta redan av förf:s egen framställning. 

S. 95 ställer sig förf, frågan, vilka slutsatser som kan dragas av det danska 
vidja-materialet. Han skriver: »Av ordböckerna och till en del även av 
materialsamlingens vidja-belägg att döma, förefaller som om två ursprung-
ligen skilda ord ibland sammanblandats, nämligen motsvarigheter till svenskt 
vidja (fvn. viäja) och svenskt vide 'pil' (fvn. viäir). Sammanblandning har 
kanske varit vanlig i 6-lösa dial. I viss mån bör därför hänsyn tagas till att 
dialektformerna för vidja kan vara påverkade av ett ord motsvarande fvn. 
viäir (ibland är kanske till och med den för vidja upptecknade formen 
identisk med fvn. viåir). Att i det enskilda fallet avgöra, om man 
har att göra med en motsvarighet till fvn. vidja el. fvn. viäir el. hur starkt 
inflytandet på vokalismen i vidja från viäir kan ha varit, är vanskligt.» Att 
förf. trots detta karakteriserar vidja som representativt i fråga om för-
delningen av i- och e-former av de aktuella orden på danskt område (s. 95), 
finner jag förvånande. Det bör framhållas, att vidie i danskt riksspråk 
betyder såväl 'vide' som 'vidja'. Mera parentetiskt kan erinras om att det 
tyska ordet för 'vidja' är Weidengerte, dvs. egentligen 'videspö'. 

Förf, har uppmärksammat, att vide och vidja kunnat sammanblandas 
även på svenskt område. Som framgått ovan, påpekar han sålunda (s. 78) 
att dessa ord ofta inte hålles isär i Medelpad och Ångermanland, utan att 
de sammanfallit i en form vi med som regel feminint genus. 

Inflytande från vide kan vara förklaringen till oväntade former av vidja 
inom olika delar av språkområdet. Jag nämner några exempel. 

I norra Bohuslän möter i-former av orden smedja och vidja (se ss. 22, 54, 
samt kartorna 2 och 3). Stamvokalen är vanligen kort. Två socknar, Brastad 
i Stångenäs hd och Askum i Sotenäs hd, har dock långt i i vidja: via. Om 
några småländska former av vidja med långt i (vä'ja Nydala sn, Västra hd, 
vl'd Flisby och N. Solberga snr, S. Vedbo hd) säger förf, utan närmare 
motivering, att deras äkthet kan betvivlas (s. 60). Från några socknar i 
Åboland (Hitis, Korpo, Nagu) har orden smedja, littje och vittja belagts 
med e-vokal (i de fin1.-sv. dialekterna kvarstår annars normalt i). Hitis och 
Korpo har dock i-vokal i vidja. Förf. diskuterar (s. 91) olika möjligheter 
till förklaring av e-vokalen i de nämnda socknarna och slutar: »Men det är 
ändå påfallande, att inte samma övergång i> e visar sig i vidja i Hitis och 
Korpo.» 
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Från Danmark (främst Själland men även Fyn), större delen av Skåne 
samt södra Halland finns belägg på ett ord för 'vidja', som uttalas m' 
vt' gon, o. dyl., och som återgår på ett fda. *wikwr, fsv. *viker. Se förf., ss. 
48, 95, och jfr ovan. Vad förf, tydligen inte observerat — och i varje fall 
inte nämner — är det viktiga förhållandet, att ordet även betecknar vissa 
salix-arter, och att denna användning torde vara den ursprungliga. Se E. 
Liden i Namn och bygd 9 (1921), s. 4 ff. och jfr förf., s. 48. Väl med be-
tydelsen 'Salix' anses ordet av Liden ingå som förled i ortnamnet Vegerlose 
på Falster, skrivet Wikcerlersce i Kong Valdemars Jordebog. Vi kan alltså 
konstatera, att vi här har att göra med ett ord, som betyder såväl 'vide' 
som 'vidja'. Jfr det ovan påpekade förhållandet, att det danska riksspråkets 
vidie har samma dubbla betydelse. 

I viss utsträckning kan man nog vad vidja beträffar även räkna med 
inflytande från riksspråket. Om den från några socknar i Blekinge och 
Småland belagda formen via säger också Benson a. a., ss. 27, 29, att den 
inte är »das Ergebnis einer ungestörten mundartlichen Entwicklung eines 
friihmittelalterlichen adhia, sondern darfte dadurch entstanden sein, dass 
sich ein aus der Reichssprache spät eingekommenes vidja dem mundart-
lichen Lautsystem angepasst hat». 

Jag återvänder nu till beläggen på midja, smedja och vidja från Väster-
götland, Dalsland och Värmland. 

Ordet midja är enligt förf. (s. 51) inte särskilt väl belagt i Västergötland, 
vilket skulle sammanhänga med att det inte är genuint i hela landskapet. 
»Följaktligen är inte midja-materialet särskilt belysande för utvecklingen 
av kort i före 	i Västergötland», konstaterar han a. st. och fortsätter: 
»Att de belägg jag anfört i materialsamlingen är ganska starkt riksspråks-
påverkade visar sig också därigenom att d < dh så ofta är bevarat.» 

Den västgötska formen smia 'smedja' betraktar S. Landtmanson i 
Västergötlands folkmål 3, s. 72, som beroende på anslutning till verbet 
smi(a) 'smida'. Åneman förnekar inte, att detta verbs vokalkvalitet och 
-kvantitet kan ha haft en viss betydelse i sammanhanget. Men, säger han, 
»man kan ju lika gärna mena, att vokalismen i subst. smed m. sme bör kunna 
ha lika starkt inflytande. Formen smia är därför enl. min mening troligen 
inte uteslutande analogipåverkad» (s. 52). Argumentet är dock knappast 
särskilt hållbart, eftersom förf, själv i andra sammanhang vid behov räknar 
med inflytande från verbet smida för att kunna förklara en oväntad i-
vokalism i smedja. 

Beträffande vidja bör man — som jag understrukit ovan — alltid räkna 
med möjligheten av inflytande från växtnamnet vide eller från riksspråket. 

I Dalsland saknas midja helt. Beläggen på smedja och vidja uppvisar 
genomgående i-vokal. Se förf:» karta 2 och 3. 

Går man till Värmland, finner man intressanta skillnader mellan kart- 
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bilderna för midja, smedja och vidja. Midja uppvisar på ett undantag när 
endast e-former, vidja däremot uteslutande i-former. Av smedja finns i-
former på ett stort sammanhängande sydvästligt område och likaså på ett 
mindre sydostligt. Se förf:s karta 1 (jfr texten, ss. 24, 55 f.), 2 och 3. 

De värmländska formerna av de tre aktuella orden kommenterar förf. 
på följande sätt (s. 56): »Det vore frestande att beteckna bevarandet 
av st amvokalen i vidja som karaktäristiskt för utvecklingen av i i 
förbindelsen 	i landskapet. E-formerna av smedja skulle kunna sägas 
bero på anslutning till smed. Analogiverkan kan också ha bidragit till midja-
beläggens nästan uteslutande e-vokal. Jag tänker närmast på olika samman-
sättningar med midh-. Middag, midsommar o. likn. har ganska allmänt e-
vokal.» 

Förf:s resonemang kan vara riktigt. Något skeptisk ställer jag mig dock 
till tanken, att ord på äldre midh- (med utveckling i> e) skulle kunna vara 
anledningen till att midja på ett undantag när (se ovan) fått e-vokal. Man 
kunde med hänsyn härtill nog vända på resonemanget och anta, att midja 
med dess e-vokal representerar den av analogiska inflytanden oberoende 
utvecklingen, och att i-vokalen i smedja och vidja har sin grund i påverkan 
från smida resp. vide (och riksspråket). 

Den i våra vanligaste handböcker lämnade uppgiften om att en av 
skillnaderna mellan götamål och sveamål består däri, att de förra målen 
uppvisar övergång i> e i ord av typen vidja medan de senare har bevarat i 
i denna ordtyp, kan alltså enligt Åneman inte vara riktig, eftersom i kvar-
står även inom stora delar av götamålsområdet. Han låter också förstå, att 
man mot bakgrunden av det resultat hans undersökning givit »med visst 
berättigande [kan] förmoda, att en ingående undersökning av några andra 
för motsättningen götamål — sveamål viktiga språkdrag skulle föra fram 
till slutsatser liknande dem som kunnat dragas av denna undersökning» 
(s. 180). 

Det är ett stort och viktigt problem Åneman satt under debatt. Om 
hans tes är riktig, och om den går att bygga vidare på, beror på hur stabil 
grunden för den är. Jag vill betona, att uppfattningen att gammalt kort ii 
ordtypen vidja regelrätt kvarstår även på delar av götamålsområdet kan 
vara riktig. Att jag inte utan reservation vill ansluta mig till Åneman beror 
på att de ord han valt att undersöka enligt min mening av olika skäl inte 
är tillräckligt utslagsgivande. Som nämndes redan ovan, säger sig Åneman 
ha koncentrerat sin undersökning till ord, »som är väl belagda inom under-
sökningsområdet och som kan anses bäst representera den normala, av 
analogiska inflytelser relativt oberoende utvecklingen» (s. 12). Det senare 
av dessa krav uppfyller knappast orden midja, smedja och vidja, de ord på 
vilka Åneman bygger tesen, att i i ordtypen vidja regelrätt kvarstår även 
inom stora delar av götamålsområdet. 
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Det är förståeligt, att förf, inte velat utvidga sin undersökning ytterligare, 
men det hade varit önskvärt, att han för vissa centrala områden, främst 
Västergötland, dragit in ytterligare ord av typen vidja i diskussionen, och 
då om möjligt sådana, där påverkan från närstående ord eller från riks-
språket ej gärna vore tänkbar. Även ord av den aktuella typen med gammalt 

som stamvokal hade med fördel kunnat behandlas som jämförelsematerial. 
Jag avser bl. a. f sv. nydhia f. (fvn. hnyöja) 'klubba'. Ordet är i nutida dia-
lekter känt bl. a. från Västergötland. Västgötaordboken i ULMA upptar 
belägg från Vadsbo, Skånings, Vartofta, Vilske, Redvägs, Ås, Marks och 
Kinds hdr. Från samtliga dessa härader uppges uttalet no'2a, från Mark och 
Kind dessutom no` )a resp. no' ja. 

Förf. hävdar, att det är av betydelse för utvecklingen av stamvokalen 
i den aktuella ordtypen vilken den efterföljande konsonanten är (se s. 187 ff.). 
Om ångermanländska förhållanden skriver han följande (s. 82): »Ljudföljden 

visar i subst. tilja f. endast e-former, medan 44- i verbet vittja, som är 
välbelagt, lika genomgående har i-former.» Detta tycks mig utgöra ytter-
ligare ett skäl att ifrågasätta, om förf:s urval av ord för sin undersökning 
verkligen är det lämpligaste. De ord som behandlas har samtliga en den-
tal konsonant efter stamstavelsens äldre 

Slutomdöme 
Som framgått av det föregående, har jag funnit anledning att på vissa 
punkter rikta kritik mot Claes Ånemans doktorsavhandling. Denna kritik 
får dock på intet sätt undanskymma arbetets betydande förtjänster. Jag 
nämner de värdefulla materialsamlingarna och det viktiga komplement de 
har i de omsorgsfullt utarbetade kartorna,1  de ingående och om verkligt 
god förtrogenhet med dialektlitteraturen vittnande kommentarerna till det 
dialektala materialet samt att olika smärre utredningar i avhandlingen 
givit resultat av säkerligen bestående värde. Som mycket positivt betecknar 
jag det förhållandet, att förf. låtit" sin undersökning omfatta hela det 
nordiska språkområdet. Många problem inom nordisk språkhistoria kan 
sannolikt få sin lösning först om de ses i detta vidare perspektiv. Slutligen 
är förf, värd uppskattning för att han haft modet att ifrågasätta riktigheten av 
en sedan länge så grundmurad uppfattning som att götamål och sveamål 
skiljer sig åt ifråga om utvecklingen av gammalt kort ii ord av typen vidja. 
En längre gående undersökning på denna punkt än den förf, kunnat företa 
inom ramen för sitt arbete får visa, om hans åsikt är riktig. 

1  Vid disputationen framförde visserligen respondenteias egen opponent på flera 
punkter kritik mot såväl materialsamlingen i kapitel 2 som kartorna, men de onöj-
aktigheter som finns är inte av den arten, att de får konsekvenser för förf:s resonemang i 
stort. 
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Resumé 
Ce memoire est une critique de la thåse de M. Claes Åneman, «Om utvecklingen 
av gammalt kort ii ord av typen vidja i nordiska språk med särskild hänsyn till 
svenskan», Uppsala 1970 (Sur le developpement de l'ancienne voyelle bråve i 
dans les mots du type vidja dans les langues nordiques, specialement en regard 
de la langue suedoise). Le memoire reproduit essentiellement des points de vue, 
que le docteur Elmevik presentait lors de la soutenance de thåse pour le doctorat 
de M. Åneman en 1970. 

Dans certaines regions des pays du Nord l'ancienne voyelle bråve i est con-
servee dans les mots du type vidja, mais dans d'autres regions elle s'est changee 
en e. M. Åneman traite dans sa thåse de certains de cos mots, entre autres smedja 
(anc. sud. smidhia) `forge', vidja (anc. sued. vidhia) 'lien d'osier', et vittja (anc. 
sued. vitia) 'visiter'. Il tend principalement dans la thåse å determiner la distri-
bution geographique des formes avec i et e dans les mots examines. Å leur propos 
il discute la transition de i en e sous les aspects divers de l'histoire et de la 
geographie linguistique ainsi que de la phonetique. 

M. Elmevik pense que le 3e chapitre de la thåse, oh la matiåre dialectale prove-
nant de tous les pays nordiques est commentee de fagon assez detaillee, est le 
meilleur de la thåse de M. Åneman. La plupart des remarques de M. Elmevik 
sont faites sur le chap. 6, oh sont traitees les appellatives lit, fitj et fittja 'pre de la 
rive' etc., ainsi que des noms de lieu contenant ces mots. M. Elmevik montre 
entre autre, que l'auteur pour beaucoup des noms de lieu a presume qu'ils 
avaient pour origine le mot fittja, mais qu'on doit examiner si ce n'est pas plut6t 
lit ot fitj qui en est l'origine. 

L'interpretation en cours depuis longtemps etait que la voyelle i dans les mots 
du type vidja. aurait ete conservee dans les patois de la Suåde proprennent 
dito, mais se serait changee en e dans les patois de la Gothic. Or, M. Åneman 
maintient qu'un i bref est ordinairement conserve aussi dans une region 
<Stendue des parlers de la Gothie. M. Elmevik ne peut partager sans re-
serves cette opinion. Il trouve que les mots sur lesquels M. Åneman a construit 
sa thåse pour differentes raisons ne sont pas assez representatifs et decisifs. Une 
ande plus approfondie que cello, qui a ete possible å l'auteur dans le cadre etroit 
de son oeuvre, pourra demontrer si ses idees sont correctes ou non. 

M. Elmevik termine en soulignant que la critique qu'il a faite sur la thåse de 
Åneman ne doit surtout pas minimiser le merite de cet ouvrage. Il fait speciale-
ment mention de ses collections de materiaux d'une grande valeur et du supple-
ment precieux que sont les cartes de mots soigneusement elaborees, ainsi que les 
commentaires trås complåts sur les patois, qui prouvent une eminente familia-
rite avec la litterature dialectologique. Plusieurs petites elucidations dans sa 
thåse ont aussi, sans aucun doute, donne de solides resultats. M. Elmevik indique 
de plus comme un fait trås positif, que l'auteur ait dans ses recherches englobe 
tout le domaine des langues nordiques. 



Meddelanden och aktstycken 
En samling uppteckningar på Bjärka-Säby gods 

Sommaren 1968 fann förf. i ett antikvariat i Uppsala fyra anteckningsböcker i 
8:o numrerade 1—IV. Titelbladet i del I bär texten »Något av vad de gamle på 
Bjärka-Säby berättat under åren 1902-16. Avskrift av 'första upplagan'. T-a 
L-d.» På fasta försättsbladet står namnet Oscar Ekman. 

Böckerna befanns innehålla uppteckningar gjorda för hand efter namngivna 
personers berättelser. I huvudsak söker texten återge östgötsk dialekt. Be-
rättelserna skildrar sociala, ekonomiska och religiösa förhållanden i Vists socken 
i Östergötland under 1800-talet, varvid de äldsta förhållanden som skildras 
går tillbaka till 1830-talet. 

En närmare undersökning gav vid handen, att materialet tidigare är känt 
och omnämnt såsom källa av Holger Rosman i dennes arbete om Bjärka-Säby 
och dess ägare.' Som material har han bl. a. använt uppteckningar gjorda av 
fröken Tullia Lundblad. 

Av allt att döma var det en kopia utav detta original som påträffats. Förf. 
tog nu kontakt med Bjärka-Säby gods i Östergötland. Originalet jämte ytter-
ligare två böcker förvarades där och dessa ställdes välvilligt till förfogande av 
agronom Oscar Ekman, son till stordonatorn och förre ägaren till Bjärka-Säby 
gods Oscar Ekman. Agronom Ekman och dennes mor fru Anna Ekman lämnade 
även en del upplysningar om upptecknaren. 

Tullia Lundblad föddes 1856 i Västergötland, förmodligen i Trollhättan där 
fadern var präst. Efter skolgång tjänstgjorde hon som lärarinna i Synnerby 
prästgård i Västergötland. Sedermera blev hon privatsekreterare till konsul 
Oscar C. Ekman, agronom Ekmans farfar, från år 1900 fram till dennes död 1907, 
under vilken tid han var i det närmaste blind. När konsul Ekmans son Oscar 
Ekman övertog godset kvarstannade frk. Lundblad som värdinna och husmor. 
År 1909, vid Oscar Ekmans giftermål, flyttade hon in i Solängen, en villa som 
ligger inte långt från slottet. Där förblev hon bosatt till sin död 1950. 

Under denna tid hade hon inget yrke, men hennes krafter togs i anspråk för 
många ändamål. Så t. ex. höll hon söndagsskola med godsets barn och det 
berättas att hon var något kunnig i läkekonst. Som person var frk. Lundblad 
livlig och glad och hade ett underbart handlag med barn. Hon var en sagobe-
rättare av format, hon var musikalisk och något av tusenkonstnär. 

På begäran av Oscar Ekman, konsul Oscar C. Ekmans son, gjorde frk. Lund-
blad dessa uppteckningar. Hennes sagesmän är i huvudsak arbetare på Bjärka-
Säby gods. Deras berättelser skildrar ofta självupplevda förhållanden men 

1  Holger Rosman: Bjärka-Säby och dess ägare, III 1927, s. 12 och 147 not 2. Ingår 
i serien Bjärka-Säby i monografier. 
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understundom förekommer notiser om längre tillbaka liggande händelser. 
Upptecknaren har inriktat sig på vissa förhållanden, i första hand materiella 
och ekonomiska villkor. Rikligt flödar uppgifter om de olika arbetstider och 
lönevillkor dessa arbetare och deras föräldrar haft, liksom notiser rörande de 
livsnödvändiga tingen mat och dryck, kläder och skodon. Sådana uppgifter 
är spridda över hela materialet, men notiser om arbetslivet finns företrädesvis 
i del I, II och IV och de övriga grupperna i del I och V. Vidare återfinner man 
personnotiser om godsets forna ägare och inspektorer. 

Ett annat stort område upptecknaren intresserat sig för är de religiösa för-
hållandena. Största gruppen utgörs av notiser om folktro och läkedomskonst, 
spridda över hela materialet. Vidare seder och bruk vid religiösa högtider såsom 
dop, konfirmation, bröllop och begravning samt vid midsommar, jul och nyår. 
Dessutom finner man berättelser och sägner kring Bo Jonsson Grip och den 
holme där dennes slott var beläget. 

Tullia Lundblads uppteckningar är inte citerade i den andra stora mono-
grafien i Bjärka-Säby-verket, Natan Lindqvists Bjärka-Säby ortnamn I (1926), 
och finns heller inte i avskrift i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala bland 
Lindqvists omfattande uppteckningsmaterial och förarbeten till en volym om 
folkmål och folkminnen på Bjärka-Säby. Av detta (acc. 2176: III, 42a) framgår 
dock att Lindqvist känt till fröken Lundblads anteckningar, men han har tyd-
ligen ej funnit dem användbara ur språklig synpunkt. Numera finns en xerox-
kopia hos redaktionen av Ordbok över Sveriges dialekter (Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien) som nära samarbetar med Dialekt- och folkmirmesarkivet. Ord-
boksredaktören fil. lic. V. Reinhammar bekräftar på förfrågan att Vist-dialekten 
i Tullia Lundblads anteckningar visar stora brister. 

Värdet av Tullia Lundblads anteckningar ligger främst på de etnologiska, 
folkloristiska och personhistoriska områdena. Sålunda finner man i del III, 
s. 132-141, en utförlig skildring av tjärbränning samt en beskrivning och nog-
grant utförd teckning av en tjärdal. Sagesmannen här är huvudsagesmannen 
för både fröken Lundblad och prof. Lindqvist nämligen Gustav Andersson i 
Berglund. En levnadsbeskrivning över denne man kan Tullia Lundblad komplet-
tera med. Titelbladet i del VI bär rubriken Dikter af Gustaf Andersson i Berg-
lund. Upptecknade efter gubbens diktamen af T. L-d. Boken innehåller trettio 
sidor visor och dikter varav en del återfinns hos Natan Lindqvist. De övriga 
har utpräglat religiös karaktär mest påminnande om väckelsesånger. På sidorna 
31-63 finner man en biografi över diktaren. 

Även del V innehåller visor och dikter gjorda av Gustav Andersson. Själv 
var han analfabet men vände sig med förtroende till fröken Lundblad för att 
få dem nedskrivna. Slutligen bidrar fröken Lundblad med fotografier över 
sagesmän och byggnader tillhörande Bjärka-Säby gods. 

Thomas K:son Hultberg 

R esume 
M. Th. K:son Hultberg rapporte ici la decouverte de quatre cahiers de notes 
dans une vente de livres anciens Upsala ,qui contiennent des notations sur les 
traditions populaires et l'ethnologie dans la propriete rurale de Bjärka-Säby 
dans l'Ostrogothie. Ces notations etaient faites par une Mlle Tullia Lundblad 
(nee en 1856 dans la Vestrogothie), qui dans son temps etait la secretaire parti- 

8 — 714554 Sv. Landsmål 1971 
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puliåre du konsul 0. Ekman å Bjärka-Säby. Ces notes n'ont pas ete tout å fait 
ignorees, car elles sont mentionnees dans les monographies sur Bjärka-Säby de 
Holger Rosman 1927 et de Natan Lindqvist 1926. On les a probablement trouves 
peu satisfaisantes considerees du point de vue philologique. Majs elles contien-
nent certaines informations de valeur, en premier lieu sur des croyances popu-
laires et des notices biographiques. Une copie en xerox se trouve maintenant 
la redaction du Dictionnaire des dialectes suedois å Upsala. 
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Ragnar Jirlow, Die Geschichte des schwedischen Pfluges. Sthlm 1970, 140 .s. 
(Nordiska Museets Handlingar 72.) 

Ingen nu levande svensk forskare har ägnat så mycken tid och möda åt att 
reda ut de gamla svenska plogarnas historia och sammanhangen mellan deras 
från bygd till bygd skiftande former som Ragnar Jirlow. Sedan mer än 35 år 
tillbaka har han hållit på med att inventera de i modell eller original bevarade 
gamla plogarna i museer och hembygdsgårdar, i bilder på kyrkmålningar från 
medeltiden eller på gamla häradssigill dokumenterade liksom naturligtvis de 
i äldre litteratur, bouppteckningar och andra akter omnämnda plogarna. Inte 
mindre än ett fyrtiotal uppsatser och landskapsvis gjorda inventeringar har 
han under åren 1936-68 publicerat i hembygdsskrifter på vitt skilda ställen. 
Det har således inte varit alldeles lätt att i denna omfattande alstring kunna få 
en samlad bild av hans resultat. Nu har emellertid författaren själv samman-
fattat materialet från sina många särundersökningar till en översikt över hela 
vårt land. I denna har han också så långt det nu är möjligt rett ut det historiska 
sambandet mellan de många skiftande typerna och deras samband med plog-
former i våra grannländer. 

Här kan man således få en överblick över vårt äldre plogbestånd sådant det 
varit i bygdernas traditionella former ända fram till mitten av förra århundradet, 
då moderna industriellt tillverkade plogar började ersätta de gamla hemslöjdade. 
Han har dessutom i någon mån sökt följa hur de nyare modellerna började 
spridas i landet. Den översikt Jirlow ger är således en motsvarighet till den som 
Sigurd Erixon 1957 gav i fråga om årdret i första delen av Atlas över svensk 
folkkultur. Erixons kartor över variationerna hos årdrets former och den 
lokala utbredningen av dessa utgör f. ö. den nödvändiga bakgrunden till 
Jirlows översikt över plogformerna, eftersom dessa både påverkat och påverkats 
av årdrets former i de olika bygderna. 

I tysk lantbrukslitteratur, liksom oftast även i dansk, har ingen klar åt-
skillnad gjorts mellan dessa så olikartade redskapsformer, som på svenskt och 
norskt håll hålls i sär som årder (i sydvästsv. krok) och plog. Alla för plöjnings-
arbete avsedda redskap har slagits samman under beteckningen Pflug, resp. 
plov. Hos oss har däremot sedan gammalt en klar skillnad också i fråga om 
benämningen gjorts mellan de båda konstruktivt och funktionellt olikartade 
redskapen. Årder (resp. krok) har betecknat det enklare, symmetriskt åt båda 
sidor arbetande redskapet utan vändskiva och rist, som bara makar jorden ur 
fåran. Plog har däremot betecknat ett ensidigt verkande redskap försett med en 
vändskiva (vältfjöl), som stjälper om den av rist och bill lösskurna tiltan. Det 
är f. ö. inte bara hos oss som denna åtskillnad mellan de båda typerna har gjorts. 
Även i danskan kan krog brukas, då man särskilt vill framhålla den enklare 
typen, liksom också i franskan skillnad göres mellan araire och charrue. Vad 
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Jirlow undersöker i denna skrift under den tyska termen »Pflug» är också enbart 
den »verkliga plogen* med rist och vändskiva. 

Jirlow ger först och främst den nödvändiga redogörelsen för det faktiska 
formbeståndet i dess lokala utformningar. Resultatet har han sammanfattat i 
en summarisk karta (s. 18), som visar utbredningen av de fem huvudtyper han 
räknar med. De mera intressanta varianter av dessa huvudformer, som också 
finnas, har han dessutom i mån av utrymme gett besked om. De typer han 
urskiljer är — från söder till norr räknat — följande: 

Den sydsvenska plogen med hjulförställ (kärrplog), som var ett mycket 
tungt och svårmanövrerat redskap, oftast krävande från två till sju par dragare 
och flera man för att kunna brukas. Den förutsatte också stora åkervidder med 
långa tegar för att kunna effektivt utnyttjas. Typen var vad Jirlow kallar en 
»lågplog» med stomme, som bildar en enkel fyrkant. Av gammalt hade den en 
rak mullfjöl av trä, två bakståndare (styren) och rist. Hjulplogens utbredning 
var begränsad till slättbygden längs Skånes syd- och västkust, från Simrishamn 
till Båstad, samt vidare längs Hallands kust upp mot gränsen till Bohuslän. 

Den västsvenska plogens område vidtog norr därom och omfattade Bohus-
län, Dalsland, Värmland samt västliga Västergötland. För att reglera djup-
gåendet hade den plogen i st. f. hjulförställ en »tass» (ty. Stelze) framtill på 
dragåsen. Också denna plogtyp var en fyrsidig »lågplog» med en (någon gång 
två) bakståndare samt kunde oftast betjänas av en man och ett par dragare 
(ofta oxar). 

Den mellansvenska plogen förekom i Närke, Västmanland och västligaste 
Södermanland. Det var en »högplog» eller, som det heter på norska, en »grind-
plog», där plogkroppen (stommen) bildar två kvadrater. Bakståndaren var 
starkt bakåtböjd och försedd med ett överträ till framståndaren, så att den som 
körde plogen kunde gå vid sidan om den vid plöjningen och hålla ned plogsulan 
i rätt läge, den saknade nämligen »tass» på dragåsen. Oftast användes bara två 
dragare för den, och det fanns också lättare typer med kort ås för en dragare. 

Dalplogen„ som förekom i hela Dalarna och därifrån i enstaka exemplar 
spritts ut även till angränsande landskap, var också liksom den medelsvenska 
typen en »grindplog» med en bakståndare och i övrigt till sin stomme nära an-
sluten till de mellansvenska plogarna. Men den hade liksom de västsvenska 
plogarna en tass (»kässja») på dragåsen för djupinställningen. Dessutom hade 
den, åtminstone i senare tid, en svängd vändskiva (vältfjöl) som in på 1800-
talet ofta var av järn. I sin större modell krävde den paret dragare, i de mindre 
enbet. 

Den nordsvenska plogen fanns i hela Norrland från Gästrikland upp till 
Västerbotten, liksom också i Jämtland och Härjedalen. Den hade liksom dal-
plogen och den västsvenska plogen en »tass» på dragåsen, den var en »grindplog», 
där dock både bak- och framståndare var lodräta och överträet således relativt 
kort. Denna plogtyp var oftast avsedd för en dragare. Längst i norr utefter 
Bottniska viken kallades redskapet ofta vält. 

Utom dessa verkliga plogar i svensk mening omnämner Jirlow givetvis också 
den finska »gaffelplogen», som ju ingalunda är någon verklig plog och historiskt 
inte sammanhänger med våra årder- och plogtyper. Den typen förekommer 
endast i de trakter, dit finska nybyggare invandrade under 1600- och 1700-talen 
samt naturligtvis i de av finsk befolkning bebodda trakterna i Norrbotten. 
Jirlow har medtagit kartan över deras förekomst från Atlas I, 1957. 

Översiktskartan över plogformerna visar att vi har ett stort område i östra 
Sverige, från Uppland i norr ned till Skåne i söder, där plogen av gammalt 

f 
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saknats eller åtminstone varit ytterst sällsynt, medan årdret (trädstocken) 
varit allenarådande. Märkligt nog utgöres detta område av gamla välodlade 
jordbruksbygder. Denna lakun är ett faktum i den svenska plogens historia, 
som det gäller att historiskt förklara, och den ger nog nyckeln till gåtan varifrån 
plogen kommit till oss. Varför har detta område inte berörts av plogens eller de 
skilda plogtypernas invandring till vårt land? I andra avseenden har dessa 
trakter inte på samma sätt utgjort ett motståndsblock mot kulturella novationer. 

Jirlows förtjänst är att så detaljerat, som det med till nutiden bevarat material 
är möjligt, ha kunnat ge oss en fyllig översikt över situationen. I sina huvuddrag 
har dock de olika plogtypernas förekomst — eller obefintlighet — varit upp-
märksammad av forskningen åtminstone sedan mitten av 1700-talet. Jirlow har 
nämligen haft många föregångare bland de svenska forskare, som på grund av 
förhållandena här väl tidigare än i något annat land sökt klara ut plogens historia 
och dess lokalt varierande typers förhållande till varandra. Man leddes främst 
av praktiskt-ekonomiska överväganden om lämpligaste konstruktionerna för 
plogar, när man på 1700-talet började jämföra dessa typer med varandra ur 
nyttighetssynpunkt. Så gjorde landshövding J. Branner i Uppsala (1723) och de 
båda uppsalaprofessorerna A. Berch (sedan 1741) och J. Lostbom (sedan 1759), 
som båda lät utföra viktiga modellsamlingar, ännu bevarade på Ultuna och 
K. Lantbruksakademien och som också varit viktiga källor för Jirlow. Även 
Linné och hans lärjunge P. Kalm liksom många andra män från upplysnings-
tiden var intresserade av plogarnas utformning i skilda trakter. Viktiga impulser 
till insamling av upplysningar om plogarna — och bevarande av äldre plogar — 
har hos oss i senare tid kommit från Nordiska Museet och Sigurd Erixon, som 
ju själv också hann med att studera plogarna (t. ex. i sin viktiga utredning om 
Västmanlands plogar i Skultuna bruks historia II, 1935) men framförallt från 
den tyske forskaren Paul Laser, som med sitt stora arbete »Entstehung und 
Verbreitung des Pfluges» 1931 gav hithörande frågor en världsvid belysning och 
gav ny fart — bl. a. för att korrigera hans misstag ifråga om Nordens plogar — 
åt plogforskningen både hos oss och i våra grannländer, med H. Stigum i Norge, 
A. Steensberg i Danmark och K. Vilkuna och Ragna Ahlbäck i Finland. Nytt 
jämförelsematerial har således under de senare årtiondena kommit till, och 
Jirlow har själv hjälpt till att få fram sådant från Nederländerna och Skottland, 
medan viktigt material från England framlagts av E. C. Curwen. Viktigt har 
vidare det ovannämnda materialet om årdrets former varit, som tagits med 
i Atlas över svensk folkkultur I, genom att det framhäver sambandet i ut-
formning även av plogen. Utan kartorna där skulle Jirlows bild av plogtypernas 
gestaltning i viss mån ha hängt i luften. 

Forskningen om plöjningsredskapens historia har klart visat, att det äldsta 
redskapet för plöjning med hjälp av dragare varit den typ, som i vårt språk 
kallas årder. Redan från bronsåldern har vi ju på hällristningar i Bohuslän 
nästan alla från nutiden i Norden kända äldre årdertyper företrädda. Vi kan 
säkerligen utgå från att årdret, samman med det äldsta jordbruket och dess 
spannmålsodling, kommit hit till Norden söderifrån och ytterst från främre 
Orienten, troligen redan under en tidig del av yngre stenåldern. Om årdret som 
det ursprungligaste redskapet att plöja med vittnar dess överallt likartade 
former, i Sydeuropa, Afrika och Västasien, ja också i Indien och Kina. Alla 
västliga grenar av den indoeuropeiska språkfamiljen har dessutom som namn 
på redskapet bevarat former av ordet årder (fvnord. arär, lat. aratrum o.s.v.) 
liksom av det därmed sammanhängande verbet ärja (lat. arare o.s.v.), således i 
germ., kelt., balto-slav., lat., grek. och armen. 
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Däremot är ordet plog inskränkt till de germ. språken (och som lån i balto-
slav., ex. kslav. plugit). Det förefaller inte heller att ha varit inhemskt i forneng. 
och i de skandinav. språken, och Jost Trier (PBB 1944) har trol. rätt i sitt 
antagande, att Pflug wielleicht» är »im westelbischen Raum entstanden als 
Name fiar eine verbesserte Form des Räderpflugesa, åstadkommen genom att 
man försett den typ av årder, som Jirlow kallar »lågårder», med en rist och en 
åt ena sidan riktad bräda, en »mulfj 	som kunde föra den lösskurna torvan ur 
fåran. 

Språkliga skäl talar för att namnet och saken nått Norden från sydväst. På 
fornvästnord. område möter vi i eddadikten Rigspula, v. 22, både uttrycket 
gora arr och keyra plög, men den dikten anses på goda grunder knappast vara 
äldre än 1100-talet. Belägget gäller redskapet. Ett äldre belägg, men i bet. 
'plogland', nämner Jirlow från pid5olfr Arn6rssons Sexstefja ca 1065 (v. 18): 
eiga auban plög, en bet. som också finns Eigla, kap. 52: skilling af plögi. Det 
belägget kan nog dateras något före år 1200. Men om vi med Snorre vågade tolka 
den i Brage den gamles Ragnarsdripa (v. 13) berättade myten om Gefjons 
plöjning, då hon med något slags plöjredskap förspänt med två par oxar skar 
loss och drog ned Själland från Mälaren som ett mäktigt vallrauf, ett lösgjort 
stycke av den svenska »vallen (sitt plöglancl, SnEdd., Tillägg 1:30, Ynglingasagan, 
Kap. 5, Heinaskr.), då skulle vi kunna återföra den västnorcliska traditionen 
om plogen ända till skalden Brages tid, 800-850 e. Kr. Man kan kanske räkna 
med att skalden känt plogen, då ju en operation som den dikten skildrar näppe-
ligen skulle kunna göras med ett årder. Vi har också vissa andra skäl som talar 
för att plogen ganska tidigt kommit till s. Norge, kanske före den tid då 
hjulplogen blev allmän i Danmark (jfr H. Stigum i Bidrag t. bondesaraf:s hist. 
I, s. 132). 

Men från Danmark har vi inga så gamla språkliga belägg för plogens före-
komst, fastän den bör vara gammal där. En del av en förhistorisk plog, nu i 
Nationalmuseum i Köpenhamn, funnen vid Tommerby nära Silkeborg på 
Jylland, har genom pollenanalys tidfästs till ca 400 f. Kr. och den har av A. 
Steensberg tolkats såsom tillhörande en kraftigt byggd hjulplog, försedd med 
vändskiva, således en verklig »plog» (Aarb. f. nord. Oldkyndh. 1936, jfr Fortid 
og Nutid XII). Plog måste således ha funnits påJylland, väl jämsides med årder 
(fda. aare) på ett så tidigt stadium och har då säkerligen kunnat komma över 
till Skåne rätt tidigt (i en yngre hskr. av Skånelagen finns ordet plöja, men inte 
plog). 

Jirlows karta visar dock att hjulplogen i Skåne och Halland bara finns inom 
ett smalt stråk längs kusten från längst i sydöst upp till n. Halland. Men Jirlow 
påpekar också med rätta, att de plogtyper vi finner norr om detta område i 
Sverige, den europiska fyrkantplogen, inte kan vara härledda från hjulplogarna. 
Inte ens den av Lostbom 1780 i modell avbildade lätta plogen från Villands härad 
i nordöstra Skåne är besläktad med hjulplogen. Ett tecken som talar för att 
bruket av plog i Sverige är sent är den nästan fullständiga frånvaron av ordet 
plog i våra landskapslagar; Schlyter anför det i bet. 'plöjningsredskap':endast från 
ett inskott i en sen hskr. av Kristofers landslag, som ju stadfästes 1442 (Additam. 
D 2, not 35 o. 36: plog o. trädstock resp.). Dessutom finns, som Jirlow anmärkt, 
det av plog härledda uttr. cvploior, a plogior om 'plöjning över på annans mark' i 
yngre Västgötalagens kyrkobalk 63, i en yngre handskr. fr. omkr. 1360. Detta 
kunde kanske tyda på att ordet plog vid den tiden varit känt i västra Sverige i 
någon form. 

Jirlows plogtyp nr 2, den europeiska fyrsidiga plogen, som han kallar den 
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västsvenska efter dess förekomst i Bohuslän, Dalsland och Värmland, måste 
vara känd där redan under medeltiden; han har funnit den avbildad på ett sigill 
från en handling från Bohuslän år 1464. Jirlow framhåller att denna typ inom 
sitt västliga området helt trängt ut årdret under förra hälften av 1700-talet. 
Typen kan självklart inte ha utvecklats från hjulplogen, eftersom den innebär 
en väsentlig försämring i fråga om styrbarheten. Jirlow sammanställer den, 
säkert med rätta, med de likartade plogar som ha förekommit i Norge kring 
Oslofjorden. På norskt håll har man antagit att denna plogtyp skulle införts 
dit först under andra hälften av 1700-talet, samt att den kommit från England 
eller åtminstone påverkats därifrån. H. Stiguni har (a. a., s. 131 f.) bestämt mot-
sagt dessa antaganden. Dels måste de vara äldre i Norge än så, och vid den 
tiden hade man i England redan mycket bättre plogar. Den kan inte heller ha 
kommit från kontinenten, där hjulplogen var vanlig. Stigum ville se den syd-
norska plogen som en gammal reliktföreteelse, som bevarats mellan hjulplogens 
område söderut i Europa och den i norr uppträdande »grindplogen». Den är 
inklämd mellan två nyare typer och »den er typologisk den eldste, og dens 
geografiske utbredelse, midt mellem to overlegne typer, skiller den også ut som 
den eldste på det stad hvor vi finner den. Det er riktignokenalmindelig opfatning 
at relikter finner vi bare i avsides fjelldaler, men det utkrystalliserer sig mere og 
mere som gammel overtro.» Jirlow håller fast vid att denna gamla plogtyp ändå 
bör kunna ha kommit till Norge från England — men under vikingatiden. Det 
kan man ju inte bevisa, men att typen är ålderdomlig är säkert. Samhörigheten 
mellan den norska och den svenska sidan finns, som Jirlow påpekar, också i 
fråga om gemensamma benämningar på plogens delar. Till hans uppräkning av 
sådana (s. 52) kan man lägga åtminstone ytterligare en. Det är namnet på 
plogsulan, som både i Osloområdet och annars i Norge betecknas med il, det 
fno. ordet för 'fot', 'fotsula'. Jag kan hänvisa till P. Kalms uppgift från Kristian-
sand i Agder 1747 (Resejournal N. Amerika I, utg. Hfors 1966, s. 112-113 med 
avbildn. av norsk plog därifrån), som säger: »ilen är samma som hos oss roten 
eller undre delen af plogen hvarvid plogbillen är fästat». Enligt Aasen finns il 
'Grundstykke i en plov' belagt från Gudbrandsdal, Valdres och Sätesdal, och 
från Sverige har vi ordet från Bohuslän, Värmland (plogil) och Vadsbo i Väster-
götl. Ordets motsvarighet inom det centrala årder-området i Sverige är i stället 
det också gammaldags namnet vise. (I Söderml., Västml., Uppl., Hälsingl., 
Jämtl.) 

Om Jirlows typer 3 och 4 kan jag yttra mig mer kortfattat. I typologiskt 
avseende är de att betrakta som förbättringar i fråga om styrbarheten av den 
västsvenska typen, dalaplogen dessutom genom en bättre utformning av vänd-
skivan (vältfjölen). Skillnaden mellan de båda typerna är att dalplogen har en 
»tass» (dalm. hässja) på dragåsen, vilken saknas på den mellansvenska typen. 
Det väsentligaste gemensamma draget är att de är »högplogar» eller på no. 
»grindplogar» med ett överträ (uppl. handval,- sparre) som förenar fram- och bak-
stånadare så att den som kör kan gå vid sidan av plogen och hålla den i rätt läge. 
Detsamma gäller också plogtyp 5, den nordsvenska plogen, som främst skiljer sig 
från de båda föregående genom att fram- och bakståndarna är lodrätt intappade 
i plogsulan-visen. Typerna 3-5 hänger också nära samman med norska plogar 
av »grind»-typ. Var har denna form av högplogar uppkommit? Eftersom den 
inte uppträder utanför Skandinavien, är det självklart att den utbildats här. 
Den har funnits i stora delar av Norges centrala och norra delar och tydligen 
spritt sig från norr till söder där, tydligen från Tröndelagen. Jirlow menar nu 
att den naturliga slutsatsen bör bli, att också denna (dessa) plogformer har upp- 
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kom mit i Norge och därifrån spritts till Norrland och väl också ned till dal-. 
plogens och den mellansvenska plogens områden (s. 88 f.). Detta kan dock 
knappast vara troligt, skälen för denna uppfattning skall jag strax återkomma 
till. Stigum (a. a., s. 131) är ingalunda, fastän han av patriotiska skäl kanske borde 
vara det, så säker på att detta är den rätta förklaringen, i varje fall om man inte 
kan visa på fler parallella spridningsföreteelser som gått samma väg. Genom 
mera detaljerade undersökningar av sådana skulle man kanske få säkrare grepp 
om var grindplogen har utvecklats, menar han. »En teori om at den er skapt i 
Trondelag har i og for sig ikke noe usannsynligt ved sig, men det må overlates 
til fremtidig forskning å kaste nytt lys over sporsmålet.» 

Jag menar att man för att begripa »grindplogens» härkomst och utveckling 
har att ta hänsyn till vissa förhållanden inom den s. k. »lakunen» i östra Sverige, 
där plogen av gammalt synes ha varit okänd. Här har årdret eller trädstocken, 
som den ofta kallas, det för två dragare avsedda och med lång dragås (stock) 
försedda redskapet, utvecklats till ett högårder, ett långt mera effektivt redskap 
för åkerns beredning än de gamla primitiva båg- och sulårdren, som levat kvar 
dels i mellersta Norrland, dels i Västergötland (kroken) och på Gotland. I vissa 
avseenden var årdret-trädstocken av uppsvensk modell fördelaktigare att an- 
vända än de i många avseenden otympliga plogarna. Någonstans i centrum av 
detta högårders utbredningsområde, som sträcker sig från Gästrikland-Uppland 
ned till sydliga Småland, men med utlöpare såväl ned i Skåne som upp genom 
Dalarna och Hälsingland till centrala Jämtland, bör man ha kommit på iden 
att bygga på det svårstyrda lågårdret, som funnits kvar i sporadiska relikt-
exemplar också i Mellansverige och ned till Skåne (samt på Öland och Gotland, 
spitsplogen, (ordet årder saknas i gutniskan), med ett överträ (handå e, -sparre, 
-slå) som förband bakståndaren med en något förlängd framståndare, för att på 
så sätt göra redskapet lättare att styra, eftersom man kunde gå vid sidan av 
det vid körningen och vid behov också tynga ned det. Högårdret kan 
knappast ha uppfunnits någon annanstans än i Östsverige. 

Men då kan man knappast förutsätta att högplogen, med i stort sett identisk 
konstruktion, skulle ha kommit över till Sverige från Tröndelagen via Jämtland. 
Högårdrets fasta utbredning över större delen av östra Sverige från Uppland 
ned till Skåne talar bestämt mot sådana antaganden. Det måste således i stället 
vara just härifrån, som idén till högplogen via Jämtland nått Tröndelagen. Jag 
menar således, att man måste ta hänsyn till högårdret-trädstockens utbredning 
för att begripa högplogens problem. 

»Lakunen» kan ur plogforskningens synpunkt te sig som ett reliktområde — 
och den är det givetvis på den grund att man där behållit ett urgammalt red- 
skap i stället för den nyare plogen. Det har tydligen varit utformningen av 
högårdret och den kraftigare dragåsen som gjorde årdertypen konkurrens-
kraftig i den form av åkerbruk, som bedrevs i östra Sveriges gamla jordbruks- 
bygder. Genom förbättringen gentemot lågårdret blev den östsvenska träd-
stocken väl anpassad till det gamla tvåskiftesbruket med omväxlande säde och 
träda. Den gjorde mindre motstånd mot jorden än plogen och var därför skon-
sammare mot dragarna. Det var först in på 1800-talet, då odling av vallväxter 
och uppodlingen av gamla ängsmarker tog fart, som årdret blev otillräckligt. 
Då hade ju också de modernare plogarna gjorts om till lätthanterligare redskap. 
Trädstocken kom ur bruk, men på vissa håll inte förrän in på 1900-talet. Och 
det lätta enbetsårdret med sina »vårskidor» (fsv. ardhaskid), som tidigare brukats 
att vid sidan av harven mylla ned säden med, och därför i ö. Uppland ofta 
kallar vårårder, apterades till myllningsredskap i potatisodlingens tjänst. 
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Denna högårdrets prioritet som förebild för högplogen och bådas beroende 
av förhållanden i östra Svea- och Götaland, kan man också styrka med 
språkliga skäl. Här skall endast ett sådant åberopas, men det är viktig. Och det 
är själva ordet årder. Vi har nämligen det märkliga förhållandet att ordet är 
neutrum i rikssvenskan och i östra Sveriges dialekter från Gästrikland ned till 
Skåne, ja ända ned till Bornholm, som ju språkligt hänger samman med Öst- 
skåne. I norskan och i alla norska dialekter liksom i nutida isländska samt i de 
västsvenska och norrländska folkmålen i Sverige är ordet, liksom redan fvnord. 
arör, överallt maskulinum. I fornsvensk litteratur var ardh,er neutr. liksom 
fallet är med ordet i övriga ieur. språk som bevarat det, t. ex. lat. aratrum, grek. 
eieoreov. Ändringen av genus i de västliga nordiska dialekterna har gjort, att vi 
fått ordet i former som ard, åle, al o.s.v. med utveckling av -rd- till kakuminalt 1; 
det slutande r-ljudet i arör associerades med nominativ-r i gamla maskulina 
ord som armr, askr, maör och bortföll samtidigt som detta. Varpå berodde denna 
försvagning av genuskänslan hos arör? Möjligen var det en bristande frekvens i 
bruket av ordet och likaså närvaron av ett nära synonymt ord i språket med 
maskulint genus, nämligen plögr (eller på västsvenskt område också kroker). 
Lägg märke till att ordet årder helt dött ut i yngre danska (utom på Bornholm) 
liksom också på Gotland, säkerligen genom konkurrens med plog (krok), där 
plog definitivt utträngt det gamla ordet. 

I svenskan är årder fortfarande neutrum. Men det är egentligen bara inom 
den av Jirlow konstaterade »lakunen», där plogen av gammalt har saknats, som 
ordet har kunnat bevara sitt från urspråket ärvda genus! Detta visar, att årder 
här varit vida frekventare och inte haft något konkurrerande ord att tävla med, 
just inom området för det östsvenska högårdrets region. Inom detta både 
språkliga och sakliga »reliktområde» bör vi nog söka högårdret-trädstockens 
ursprungliga uppkomstort, resultatet av den svenska konservatismen och en 
lyckad förbättring av ett gammalt redskap, som gjorde plogen umbärlig. 
Det bevarade r-ljudet i ordslutet, som gav ljudförbindelsen -rdr-, har gett 
målen i centrala Sverige uttalet årder, årdcler eller ålder (med supradentalt d 
eller tunnt 1) eller i skånskan-blekingskan årr eller aur. Men det är märkligt 
att utbredningskartan för ordet visar att formen årder går långt ner i Blekinge, 
där det enligt analogi med andra ord, där samma ljudgrupp finnes, borde heta 
årr eller år. Detta kan tyda på att det uppsvenska högårdret spritts söderut och 
att den uppsvenska formen av namnet följt med. Vi vet att en viss propaganda 
för bruket av denna årdertyp för två dragare har gjorts av 1700-talets lantbruks-
ekonomer. 

Både språkliga och sakliga skäl talar således för att iden till typen högplog 
i Mellansverige, Dalarna och Norrland har kommit från högårdret — och över 
Jämtland följt med in i Tröndelagen och därifrån vidare söderut och norrut i 
Norge. 

Manne Eriksson 

Resumé 

M. Manne Eriksson rend compte d'un ouvrage de tres haute importance du 
docteur Ragnar Jirlow et intitule « Die Geschichte des schweclischen Pfluges » 
(Sthlm 1970). Dans ce traite celui-ci a donne un apergu integral de tous les types 
de charrues å versoir dans la Suede, dont il distingue cinq clifferents modeles, å 
savoir un dans la Scanie et Halland (å charrette), un dans les provinces du 
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Sud-ouest, un dans la Suåde centrale, un dans la Dalecarlie et un dans la Suede 
du Nord. M. Jirlow a fait voir qu'il y a dans la partie Est de la Suåde 
une rågion åtendue, oh l'on n'a jamais fait usage de la charrue. Dans 
cette N lacune » l'on a labourå seulement avec des araires sans versoir. 
M. Jirlow veut indiquer que ces diffårents types de charrue seraient presque tous 
venus de Norvåge. Le critique au contraire fait valoir que du moins certains 
dåtails importants des charrues de Norvåge et de l'Ouest et du Nord de la Suåde 
seraient empruntås å l'araire special, que l'on a dåveloppe jadis dans cette lacune 
dont il a page auparavant. 

Dag Strömbäck, Folklore och filologi. Valda uppsatser utgivna av Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien 13.8.1970. Uppe. 1970 (Acta Aca,clemiae Regiae Gustavi 
Adolphi XLV II. I distribution: AB Lundequistska Bokhandeln, Uppsala). 
När professor Dag Strömbäck förra året fyllde 70 år hyllades han bl. a. genom 
att Gustav Adolfs Akademien på sin bekostnad gav ut ett fylligt urval av hans 
smärre, alltjämt aktuella bidrag, som han under årens lopp givit åt de veten-
skaper han särskilt ägnat sin forskning, nordisk folklivsforskning och nordisk, 
särskilt fornvästnordisk, litterär och språklig kultur. Artiklarna har tidigare 
varit publicerade på skilda håll i festskrifter och tidskrifter — även i Sv. Lm. — 
och de har därför inte alltid varit lättåtkomliga för en vidare läsekrets. En av 
dem, Tidrande och diserna, som ägnades Jöran Sahlgren 1949 var t. ex. bara 
tryckt i 100 ex. för utdelning till den närmare vänkretsen. Det är således en 
välkommen gåva, som Akademien givit — inte bara till festföremålet — åt 
forskare och andra läsare, som vill sätta sig in i de behandlade frågorna, särskilt 
t. ex. studerande i folklivsforskning och nordisk kultur- och litteraturhistoria. 
De ger bl. a. goda exempel på metodologiskt förebildlig lösning av hithörande 
problem. 

Nyutgåvan återger artiklarna i deras ursprungliga fattning, även då författa-
ren i något fall senare ändrat sin uppfattning i frågorna. I sådana fall har han 
hänvisat till den behandling de senare fått av honom själv eller av andra fors-
kare. Att fornvästnordiska frågor fått största utrymmet är naturligt med hänsyn 
till hans mångåriga sysslande med Island, där han ju också en tid varit akade-
misk lärare. Även hans doktorsspecimen hade ju denna orientering. Här med-
tagna bidrag rör t. ex. Draumkvwdet, Ynglingatal, en orientalisk saga i forn-
nordisk dräkt, tradition och författarskap i den isländska ättesagan samt 
rituella metoder att »helga land» vid besittningstagande av nya marker osv. 
samt större och smärre bidrag till belysning av ords och uttrycks betydelser. 

Även i övrigt rör uppsatserna problem med rötter i medeltidens historia. 
Här behandlas t. ex. den underbara årsdansen, utväljandet av den första 
kyrkplatsen, Staffansvisorna, Näcken samt Dalarnas folktro m. m. Även ett 
par metodologiskt viktiga recensioner är medtagna, således den om Ella Od-
stedts »Varulven» ur Sv. Lm. 1943-44, som gav henne ett välförtjänt erkän-
nande för hennes betydelsefulla vetenskapliga insats, och den kritiska genom-
gången av Folke Ströms »On the Sacral Origin of Germanic Death Penalties» i 
Saga och Sed 1942. 

Svensk folklivsforskning har anledning att vara tacksam för att dessa under-
sökningar och uppsatser här gjorts tillgängliga i samlad form. De ger också en 
god bild av den hyllade forskarens viktiga insatser i nordisk folklivs- och 
traditionsforskning. 

Manne Eriksson 



Litteratur 123 

Resume 
Mention est faite ici du choix des 6tudes et monographies du professeur Dag 
Strömbäck, pr6c6clemment publi6es dans diverses revues et publications, que 
l'Acad6mie Royale de Gustav Adolphe a publi6 en hommage å l'auteur pour son 
70° anniversaire. Tous ces 6tudes traitent des probliknes linguistiques et folklori-
ques dans les pays du Nord, sp6cialement de l'histoire de la litt6rature et des 
langues norv6giennes et islandaises. 

Ces 6tudes donnent conjointement une bonne icl6e de l'ceuvre trås iniportante 
que le savant å qui il est rendu hommage a faite dans les sciences des traditions 
populaires scandinaves et il est d'un grande valeur, qu'elles soient acessibles 
acIns co recueil. 

Dalfolk i Nordamerika. Utg. av Stig Björklund till Anders Diös' 80-år8dag 
21.2.1971. Uppe. 1971. (Folklivsskildringoir och bygdestudier utg. av Kungl. 
Gustav Adolfs Akademien 8). 
Under tiden 10 november-15 december 1967 besökte tidningsmannen och 
förre riksdagsmannen Anders Olsson och fotografen och ingenjören Per Holger 
Eriksson Förenta staterna. De reste på bekostnad av byggmästaren Anders 
Diös och hade i uppdrag att söka upp emigranter från övre Dalarna, främst 
Våmhus, intervjua dem och göra inspelningar. På grundval av inspelningar 
och dagboksanteckningar har Stig Björklund sammanställt en liten vacker och 
lättläst volym som utkom till Anders Diös' 80-årsdag den 21 februari 1971. Den 
bär titeln Dalfolk i Nordamerika och ingår som nummer 8 i serien Folklivs-
skildringar och bygdestudier, utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 

Boken torde ha mer än ett syfte. Ett viktigt sådant är att skildra för nutida 
dalfolk hur de levnadsvillkor såg ut som tvingade emigranterna att utvandra 
och hur de villkor och miljöer ser ut som emigranterna nu lever i. Därtill kan 
knytas ett personhistoriskt syfte: Hur har det gått för t. ex. Lok Maria och 
Simons Anton som utvandrade från Indor i Våmhus i början av 1920-talet? 
Dessa syften har uppnåtts på olika sätt. Av material ur dagboksanteckningar 
och inspelningar har skapats levande och åskådliga, populärt formade skild-
ringar av personer och miljöer. I de avsnitt ur inspelningarna som meddelas i 
boken berättar de intervjuade om arbetet hemma under ungdomsåren, om 
resan över, om svårigheterna den första tiden och om den verksamhet de så 
småningom kommit att ägna sig åt i det nya landet. Dessa berättelser återges 
på våmhusmål och har översatts till riksspråk. Den kännedom om de inter-
vjuade som läsningen ger ökas ytterligare av Per Holger Erikssons utmärkta 
fotografier, de flesta reproducerade i färg. Särskilt vill man rekommendera lä-
saren att studera två bilder på s. 31, som visar hur korgmakaren Rybb Erik 
utövar sitt gamla våmhushantverk i hemmet i St. Helena i Oregon. 

Men boken om dalfolk i Nordamerika är inte intressant bara för släkt och 
och vänner i hemlandet. Den har också åtskilligt att bjuda dem som vill veta 
mera om emigrationen, dess orsaker och förlopp eller om arbetsliv i övre Dalarna 
i början av 1900-talet. Här kan man få uppgifterna direkt från dem som varit 
med. Stycken ur 1900-talets historia blir levande verklighet. . 

Dialektforskarna torde dock vara de som har mest anledning att ta del av 
boken. Här finner de utskrifter av sammanhängande berättelser på väl bevarat 
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våmhusniål med förvånansvärt få inslag av rikssvenska eller engelska. Särskilt 
har jag fäst mig vid två avsnitt: Gubb Anders' skildring av sin skolgång och av 
sina somrar i fäbodarna (s. 61 f.) och Simons Maits berättelse om hur hon som 
mycket ung hjälpte sin far i skogsarbetet om vintern, bodde i en enkel skogskoja 
och tillsammans med sin tolvårige broder körde hem ett vedlass ur storskogen 
(s. 87 f.). Det är utmärkta exempel på dialektalt språk i funktion. Utskrifterna 
har gjorts av Erik Sparr från Våmhus med stor omsorg och god känsla för målets 
egenart. Så är t. ex. diftongerna så vitt jag kunnat finna noggrant återgivna. 

Men boken innehåller endast en ringa del av det material som spelades in 
under resan. Detta består av omkring 25 bandrullar och av utskriven text om-
fattande 1 160 maskinskrivna A4-sidor. De flesta av de intervjuade med dalskt 
ursprung kommer från Våmhus och Mora. Dessutom har inspelningar gjorts 
av samtal med personer från Älvdalen, Orsa, Sollerön, Rättvik, Leksand, 
Gagnef och Nås. Alla dessa torde dock inte tala sina gamla sockenmål utan 
vissa till delar sannolikt riksspråk. Språkblandning förekommer givetvis också. 
Band och texter tillhör numera Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och 
är därigenom tillgängliga för forskning. Stig Björklund har i slutet av boken fört 
in en tablå över de orter och personer som besöktes under resan. Där anges 
vilka personer som intervjuats och spelats in och från vilken ort i Sverige de 
härstammar. Härigenom kan en forskare lätt orientera sig i det intressanta 
materialet. 

Erik Olof Bergfors 

Resumé 
M. E. 0. Bergfors fait mention d'un opuscule publik par M. Stig Björklund å 
l'occasion du 80' anniversaire de l'entrepreneur de båtiment Anders Diös, 
Upsala, des materiaux choisis dans im journal et des enregistrements sur bandes 
magnetiques, faits durant im voyage en 1967 aux Étate Unis par le ci-devant 
d6pute au Riksdag Anders Olsson et l'ingenieur P. H. Eriksson. Celui-ci est 
responsable des photographies, la plupart en couleurs, qui embellissent ce livre, 
intitule « Dalfolk i Nordamerika » (Dalecarliens en Amerique du Nord). Co repor-
tage est fait chez des Dalecarliens qui ont emigre au commencement de co siecle, 
et on a en premier lieu choisi ici des faits concernant des gens de la paroisse de 
Våmhus. Ce recueil nous donne de tres claires informations sur les conditions de 
vie en Suede, qui etaient la cause de l'emigration et aussi sur les vicissitudes des 
immigrants dans le nouveau pays. Les enregistrements sur bande montrent, quo 
la plupart de ces immigrants ont remarquablement bien conserve le patois de 
leur pays natal, et ils ont aussi en dehors de Mur interet biographique de la valeur 
pour l'etude des dialectes. La collection originale de 25 bandes magnetiques a 
donne en transcription 1 160 pages A-4 da,ctylographiees; elle est d6posee 
l'Institut de Dialectologie et de folklore d'Upsala. 

Arvid Ernvik: Folkminnen från Glaskogen. Sägen, tro och sed i västvärmländska 
skogsbygder. 	Uppsala 1966-68 (Skrifter utg. genom Landsmåls- och Folk- 
minnesarkivet i Uppsala. Ser. B:121-2 ). 
Arvid Ernvik hör till den i vår tid relativt fåtaliga grupp traclitionsupptecknare 
som mångsidigt och i grunden känner en hel bygds gamla folkkultur. Det om-
råde som han i många år helhjärtat ägnat sig åt kallar han efter gamla källor 
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Glaskogen och menar därmed den sektor av Väst-Värmland som ligger mellan 
Glafsj orden och norska gränsen och i norr markeras av Skillingmark, i söder av 
Sillerud. Sin centrala utblickspunkt har han haft i Gränsjö i Älgå socken, där 
han under lång tid på 30- och 40-talen haft sin verksamhet som lärare och från 
vilken han gjort otaliga utflykter i syfte att verkligen upptäcka denna avsides 
liggande och tidigare endast obetydligt utforskade del av Värmland. 

Ernvik, som i mer än 25 år varit en av Landsmåls- och Folkminnesarkivets 
bästa fältarbetare och besvarat en mängd av dess frågelistor, har arbetat på 
särdeles bred front. Bygdens historia, dess byggnadsskick och byar, dess arbets-
liv och sociala förhållanden ha intresserat honom lika mycket som dess språk, 
folkdiktning, seder och folktro. Han har levat med i denna bygd, blivit förtrogen 
med dess invånare, lärt ingående känna dess natur, dess gamla förbindelseleder 
genom ödsliga marker, dess otaliga sjöar och vattendrag. Även om han fascine-
rats av ödemarkernas originella pionjärer och den storslagna natur de levat i, 
så ha hans privata och positiva känslor för människor och bygd ej fått influera 
på hans uppteckningar, som alltigenom bära prägeln av sund och nykter realism 
och i fråga om de »andliga» folkminnena varsamhet, lyhördhet och förståelse. 
Respekten för det traderade — utan förskönande utläggning eller subjektivt 
ställningstagande — utmärker denne storsamlare inom svensk folklivsforskning. 

Då Arkivet för fem år sedan i sin B-serie »Folkminnen och folkliv» började 
utge »Folkminnen från Glaskogen» var det just dessa uppteckningars höga 
kvalitet — deras källvärde — som blev bestämmande. Dessutom supplerade 
arbetet på ett förträffligt sätt den tidigare (1951) av Ernvik utarbetade och i 
samma serie ingående etnologiska framställningen »Glaskogen. Bygd, arbetsliv 
och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gillbergs härader under 1800-talet». 
För båda arbetenas tillkomst hade Ernvik också en sakkunnig värmlänning till 
rådgivare, nämligen förste arkivarien Richard Broberg, som på allt sätt upp-
muntrade den hängivne fältarbetaren och tidvis även deltog i hans insamlings-
färder. 

Det kan tryggt sägas att en sådan samling folkminnen som Ernviks knappast 
kan åstadkommas i våra dagars Sverige genom uppteckningar efter nu levande 
sagesmän. Att möjligheterna så starkt minskat till upptecknande av gammal 
traderad folklore sammanhänger självfallet med själva stoffets egenart, dess 
sprödhet och förgänglighet i en rationell och saklig tid, dominerad av mass-
media och nya kommunikationsmedel och präglad av samhällelig likriktning 
och kollektivism. Men även bortsett från nutida förhållanden kan man nog säga 
att folkloristen aldrig haft det lätt i sitt uppteckningsarbete — i varje fall inte 
när det gällt tro och sed. Han har på ett helt annat sätt än etnologen måst 
komma själva människan inpå livet, lära känna henne och få hennes förtroende 
och härigenom även blicka in i djupt personliga ting, t. ex. i sådant som gällt 
sällsamma upplevelser med folktrons talrika väsen, eller besvärjelser vars kraft 
berodde på om de hemligen bevarades, eller »osvikliga» och högst förborgade 
förfaranden för säkerställande av lyckan i jakt och fiske osv. Förmågan att få 
ett genuint och traditionsfast material beror här främst på upptecknaren själv, 
hans personlighet, lyhördhet och förståelse, men också i hög grad på den kom-
munikativa faktor som heter språket. De bästa folkloristiska uppteckningarna 
ha i regel gjorts av dem som varit förtrogna med språket i den bygd de verkat. 
I det avseendet utgör Arvid Ernvik intet undantag. Han har otvunget och direkt 
kommunicerat med sina sagesmän på deras eget tungomål. 

Ernvik ger i inledningen till första volymen (1966) en översikt över de fakto-
rer som medverkat till att Glaskogens ålderdomliga område undergått en så 
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snabb förvandling under de senaste 40 å 50 åren och därmed också blivit så 
mycket traditionsfattigare än förr. Det mesta av de folkminnen hans sagesmän 
— födda på 1860- och 1870-talen — anförtrott honom för 30 år sedan ha gått 
all världens väg. Han gör också stickprov i yngre generationer för att pröva 
vad som films kvar av de äldres folktro och föreställningsvärld. Det är en både 
intressant och nyttig analys, som förtjänar uppmärksamhet och efterföljd. Den 
antyder vad som i en traditionsmassa har viss livskraft och kan leva kvar som 
en lämning av äldre och fastare föreställningskomplex och vad som definitivt 
sjunker i glömskans hav. Frågan har stor principiell räckvidd, och i det moderna 
uppteckningsarbetet börjar den mer och mer att uppmärksammas. Vi ha från 
många bygder stora samlingar av språklig, folldoristisk och etnologisk art från 
1800-talets slut och 1900-talets förra hälft. Vad lever ännu kvar av detta, och 
varför lever det kvar? Och hur har traditionsupplösningen tillgått? 

I den första delen av »Folkminnen från Glaskogen» redovisar Ernvik sitt 
sägenmaterial bl. a. beträffande de första bebyggarna (ofta av finsk härkomst) 
inom olika delar av området, vidare beträffande historiska personer och hän-
delser (Karl XII, finska kriget, fälttåget mot Norge m. m.). I ett särskilt av-
snitt behandlar han också stigar och vägar tvärs genom de ödsliga markerna i 
gången tid samt sägner och folktro förknippade med dessa kommunikations-
leder. 

Vidare traditioner om kyrkor och kyrkbyggen (bl. a. en Finn-sägen), om 
präster och klockare m. m. Gillberga-prosten J. Göransson (1712-1769), den 
bekante värmländske »rudbeckianen» och utgivaren av runverket »Bautil» (1750), 
framstod självfallet i folktraditionen som en stor undergörare och magiker på 
grund av sin lärdom och förtrogenhet med »hemliga tecken», och Ernvik ger en 
sammanställning av det muntliga traditionsmaterial han påträffat i bygden 
om den märklige mannen — ett material som innehåller många vandrande 
motiv från olika delar av vårt land. 

I avsnitten om jaktens och fiskets folklore har Ernvik — själv i sin ungdom 
ivrig fiskare och jägare — nått djupt in i de hemligheter som voro förknippade 
med dessa näringsgrenar och som konstituerade lyckan och framgången i 
fångstföretagen. I »Seder rörande svedjebruk och jordbruk» få vi intressanta 
och ålderdomliga notiser om magiska åtgärder vid svedjebruk, om såkaka och 
»plogbeten», om »lökteskåra» och »löktnek», om »skårgåskalas» och om slut-
tröskningen i »Lusseottan». 

I kapitlen åtta och nio har materialet utvidgats till att gälla även livsföringen 
i allmänhet, dess materiella, sociala och religiösa aspekter. Bl. a. få vi här veta 
mycket om arbetslöner och arbetstider, om nödår och fattigdom, om tiggare 
och rotehjon, om predikanter och läsaremöten, om Haugianerna från Norge 
och om de frikyrkliga rörelserna i området. 

I andra delen (1968) redovisar förf. ett helt galleri av trollkunniga och kloka 
på Glaskogen och ger exempel på berättelser om deras förmåga att se, uppleva 
och utföra sådant som ej är ordinära människor förunnat. Ernvik konstaterar 
inledningsvis att det funnits »en nästan otrolig mängd trollkunniga och kloka 
på Glaskogen i äldre tider» och att han måst sovra bland sägnerna om det 80-tal 
han har uppteckningar om. Vi få här rikliga exempel på mest alla arter av troll-
dom, övernaturliga egenskaper och färdigheter, och vi få också inblickar i 
sociala miljöer, där vidskepelsen frodades och magien praktiserades som något 
vardagligt och självklart. Belysande i sistnämnda avseende är t. ex. avsnittet 
om »Käringkolonien vid Norra Örsjön» (II, 43 ff.) byggd på skriftliga uppgifter 
av en kvinna född i trakten 1871 men vid 19 års ålder utflyttad till Norge och 
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sedan uppspårad av Ernvik, som brevledes från henne erhållit ett omfattande och 
på egna realistiska erfarenheter och iakttagelser grundat material. Inledningsvis 
heter det: »I småstugor, flera av dem f. d. säterstugor, belägna vid Norra 
Örsjön i Älgå, bodde en skara käringar. Några av dem var gifta, andra var ogifta 
men hade flera barn, vanligen med olika fader till varje barn. Det var inte 
måtta på deras vidskeplighet, och jämt och ständigt sysslade de med svart-
konst av alla slag. De trollade för varandra, när de var osams, förgjorde kreatu-
ren, mjölken, smöret och vattnet.» Därefter följer en exempelsamling, som ut-
göres av den nämnda kvinnans egna relationer. Hon betraktar sin hembygd på 
avstånd, talar fritt ur hjärtat om den ena och den andra personen, om den vid-
skepelse som frodades och om de konster som praktiserades i detta underliga kol-
lektiv. Man kommer nära häxprocessernas sällsamma värld i dessa enkla och rätt-
framma »vittnesberättelser» av en som vuxit upp i bygden. 

I kapitlet »Magiska botemedel och skyddsmedel» (II, 67 ff.) framlägger förf. 
ett fylligt och omväxlande material till nordisk folkmedicin. Här finns också 
ett stort antal läsningar, som förf. lyckats locka ur sina sagesmän och som varje 
upptecknare, som försökt sig på den svåra konsten att få fram formler och be-
svärjelser från traditionsbärare, måste särskilt uppskatta. 

Till den karakteristiska dalska »hugsningen» finns både i detta och föregående 
avsnitt givande paralleller liksom över huvud taget till »själsutflödets» styrka 
och materiellt uppfattade kraft. 

I kapitlet »Tron på övernaturliga väsen» (II, 120 ff.) fäster man sig särskilt 
vid de uppteckningar förf. redovisar beträffande »Odens jakt» och »Hälle jägare» 
och de i dessa trakter rikt varierade sägnerna om »skogsrån». I fråga om näcken 
och sjörån finns också mycket att hämta för den som sysslar med motiv kring 
dessa vattenväsen (»näckens halva båt», »näcken i skepnad av en brokig hingst», 
»den enögde farsgubben» m. m.). »Hylstergumman» och »bergdösa» — över-
naturliga väsen som hängde sig på folk i skogarna, så att de ej orkade gå — synas 
visserligen ha en utpräglat lokal färg men ha också drag som tyda på ett större 
sammanhang i den nordiska folktrons värld. 

Ernviks arbete är en källskrift av bestående värde för folkminnesforskningen 
och kan med fördel användas som underlag för seminarieövningar inom ämnet, 
i synnerhet om det gäller att klarlägga vissa motivs ålder och spridning på 
nordiskt område. 

Ovanliga eller särskilt karakteristiska motiv finns det gott om i hans innehålls-
rika uppteckningar. Låt mig här bara nämna ett: »En skogsman, som var ute på, 
jakt, sköt på en fågel i en trädtopp men bommade. Då hörde han ett klingande 
ljud. När han gick för att undersöka, vad det var, fann han inne i skogen på en 
kulle, kringväxt av stora träd, en liten kyrka, alldeles förfallen. Den var av 
resvirke och hade varit tjärstruken, dörren hängde på sned och inne i kyrkan hade 
djur uppehållit sig ... Det var kyrkan vid Eskoleia» (I, 55, efter uppteckn. av 
C. J. Karlstedt, f. 1879). En parallell till denna sägen finner man hos A. Faye, 
Norske Folke-Sagn, Andet Oplag, 1844, s. 132 f., och den gäller Hedals kyrka i 
Valdres och återfinnes under sägner om digerdöden: »Mangen Gaard og enlig 
Dal mistede alle sine Beboere, tilvoxte med Skov og blev aldeles forglemt af de 
tilbageblevne Indbyggere og ubekjendt for de invandrende Nybyggere. Paa 
disse fordum beboede, men da ode Steder vandrede for flere Aarhundreder siden 
en Skytte for at skyde Ryper. Da han afskjod sin Pil efter en Fugl, som sad i et 
Trx, horte han Pilen stode an mod Noget, der gav en forunderlig Klang fra sig. 
Nysgjerrig nwrrnede han sig Stedet og stodte til sin store Forundring paa en 
gammal Kirke.» Sedan berättas att skytten undersökte kyrkan, vars dörr stod 
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halft öppen. Mitt på golvet stod en stor klocka och vid altarets fot hade en 
björn gjort sig ett ide. Dessutom omtalas andra klockor i kyrkan och en av 
dessa hade skyttens pil stött emot »og derved foraarsaget den Klang, som gjorde 
ham opmwrksom». — Den värmländska versionen får onekligen ett annat djup 
om den jämföres med den norska sägnen, som den otvivelaktigt hör ihop med. 
»Skogsmannen» sköt ej med bössa men med båge (eller armborst), och det 
»klingande ljud» som omtalas förorsakades av pilens nedslag mot något metall-
föremål. 

Ernviks särdeles givande och som jag tror traditionsfasta material rörande 
julfirandet och julens krafter å ena sidan (I, 225 ff.) och förplägnaden med jul-
mat och juldricka vid vårbrukets början (I, 118) föranleder mig att avslutnings-
vis antyda ett tema och ett samband som jag tidigare ofta varit inne på. 

Julen utgör ur folktrons och folksedens synpunkt ett mycket sammansatt 
och flokigt komplex, men i diskussionerna kring den har man ibland, i sin iver 
att nå det ålderdomliga och »ursprungliga», tappat bort ett mycket väsentligt 
element, nämligen den helgd eller helighet som alltsedan den katolska tiden i 
Norden vidlådde denna högtid och som också tog sig uttryck i tron på vissa 
undergörande verkningar i fråga om föremål och naturföreteelser. Julljuset, 
som stod och brann hela julnatten, troddes både besitta och utsprida en säregen 
kraft, och likaledes julbrasan i den öppna spisen. »Julbålet», säger Ernvik (efter 
en sagesman), skulle lysa »på alla kläder för att skydda dem mot mal» (I, 227). 
Julölet som stått framme under julnatten fick också en särskild kraft, liksom 
brödet på bordet och halmen på golvet, och gårdens eller byns källa, där vattnet 
hämtades, blev kraftförande och hälsobringande under julnatten. Det är den 
kvardröjande kraften i detta vatten som eftersträvas för hästarna på annan-
dagen i samband med Staffansritten. »Julnatta va dä vin i källa, juldan feck 
inte hästa drecke, på anndasmöran vattnes hästa; di söm drack först vart 
likst, di feck mäst å vinet», heter det i en uppteckning från Östergötland (ULMA 
12180). 

Allt detta sammanhänger — enligt mitt sätt att se — med gamla kristna före-
ställningar om den mäktiga förvandling och förstärkning av naturens krafter 
som ägde rum vid tiden för Jesu födelse — de stora undrens natt — och som 
sedan itererades var gång den kristna julen firades (se vidare min framställning 
i UNT:s julnummer 1963, s. 2 f. och Folklore och Filologi 1970, s. 52 f.). 

Vad som sedan kunde sparas av julens håvor hade en kvardröjande kraft av 
»julhelgd» i sig. Sambandet mellan »plogölet» eller »plogbeten» och julmaten 
kan även med här framlagda synpunkter få sin förklaring. »Gamle Lacken kom 
ihåg», säger Ernvik, »att första dagen man satte plogen i jorden, skulle samtliga 
äta julkaka och julost och dricka av julölet. Däremot mindes han inte, om även 
hästarna fick med av julmaten» (I, 118). 

Liknande medeltidskatolska föreställningar som i fråga om källorna vid jul-
helgen ligga säkerligen också bakom tron på vattnets säregna kraft vid Kyndels-
mässan, Jungfru Marias kyrkogångsdag. »Lisa på Byre brukte alltid segge: 'Nu 
ska du passe däg å tvätte klä'ane, för nu ä Jomfru Marie såpe i vattne, så då får 
du klä'ane vite å rene'. Å jä bruke allt passe på å tvätte då, å klä'ane vart allt 
så blanke å fine» (I, 231 f.). 

Det är ett förstklassigt material som Ernvik framlagt och med klar redo-
visning av sagesmännen, deras ålder och hemort. En del av dem finns också av-
bildade i slutet av volym II av verket. A. T. Bybergs utomordentliga teckningar 
pryda skyddsomslagen till bägge banden. 

Dag Strömbäck 
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Resume 

Le professeur Dag Strömbäck rend eompte ici d'un ouvrage « Folkminnen från 
Glaskogen 	» de M. Arvid Ernvik. Ces deux volumes contiennent un choix 
des nombreuses annotations qu'il a faits depuis plus de 25 annees dans la partie 
ouest du Vrnaland. Cet ouvrage est un bon supplement å son premier volume, 
publie en 1951 sur la vie populaire au Vrmland (« Glaskogen »). 

Dans le premier volume de sa nouvelle collection il traite des traditions con-
cernant la premier° colonisation de la region, des eglises et leur båtiment, des 
pasteurs et sacristains ainsi que des personnalites historiques. En outre on y 
trouve des relations sur les anciens chemins et les communications dans les terres 
inhabitees, sur la chasse et la peche et d'autres moyens d'existence. Dans le der-
nier tome il nous fait connaitre les gens qui ont eonserve les traditions orales, les 
differentes sortes de soreiers, diseuses de borne aventure avec les remödes qu'ils 
ont employes ainsi que des ötres surnaturels. 

M. Ernvik presente des materiaux de premiera importance, et il donne un bon 
aper9u de ses aides, leur åge et lieu d'origine. L' ouvrage de M. Ernvik est une 
source de valeur durable pour la science des traditions et usages populaires 
et peut avec profit servir de base pour determirter l'åge et la dispersion de 
certains motifs folkloriques dans les pays du Nord. 

9 — 714554 Sv. Landsmål 1971 
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Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 
Årsberättelse för budgetåret 1969/70 

Av Folke Hedblom 

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal 
Arkivets stat för budgetåret 1969/70 fastställdes genom k. brev den 29/5 1969. 
Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgår av statsliggaren för 
nämnda år del VIII U s. 30 f. 

Även detta år har Kopparbergs läns landsting lämnat ett anslag till biträdes-
hjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens tryckmanuskript, 10 000 kronor. 

I arkivets styrelse har professor D. STRöMBÄCK varit av Kungl. Maj:t för-
ordnad ordförande. Professor V. JANSSON har varit vice ordförande, över-
bibliotekarien G. HORNWALL skattmästare och arkivchefen F. HEDBLOM sekre-
terare. övriga ledamöter: professorerna L. MOBERG, Bo WICICMAN, H. STIM., 
GERD ENEQUIST och L. HERMODSSON. Suppleanter: professorerna S. CARLSSON 
och G. TIDESTRÖM. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 

Arkivchef 
Docenten fil. dr FOLKE HEDBLOM, som sedan 1 juli 1967 av K. Maj:t varit för-
ordnad att vara arkivehef i lönegrad Ag 30, erhöll den 29 maj 1969 förnyat för-
ordnande intill utgången av juni 1970. 

Ordinarie tjänsteman 
Fröken A.-L. Bona, förordnad som förste arkivassistent, se nedan. 

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19 
1. Förste arkivarier i lönegrad Ae 28: docent HEDBLOM, arkivchef, se ovan; 
fil. lic. RICHARD BROBERG, arkivchefens ställföreträdare, föreståndare för folk- 
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minnesavdelningen och expeditionen; docenten fil. dr STIG BJÖRKLUND; fil. dr 
GUNNAR PELLIJEFF. 
2. Arkivarier i lönegrad Ae 24: fil. lic. ÅsA. NYMAN och fil. lic. GUSTEN WID-
MARK. 

D. Övrig icke-ordinarie personal 
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. kand. RUNE VÄSTERLUND, biträdande före-

ståndare för expeditionen. 
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. lic. WOLTER Em. 
Arkivarie och teknisk assistent i lönegrad Ae 22: ingenjör TORSTEN ORDEUS. 
Förste arkivassistent i lönegrad Ae 13: fröken ANNA-LLSA BORG. 
Kontorsskrivare i lönegrad Ae 13: fröken HELEN EBRELL. 
Kansliskrivare i lönegrad Ae 11: fru INGALILL DRUVASKALNS. (Tjänstledig 

1/7-27/12. Vikarie: fröken INGER NILSEN t. o. m. 18/1.) 
Kontorist i lönegrad Ae 9: fil. stud. Nn,s COSTLUND (t. 0. m. 31/12. Tjänst-

ledig: 1/9-31/12. Vikarie: fröken EVA BERGSTRÖM.) Fröken EVA BERGSTRÖM 
(fr. o. m. 1/1). 

Extra medarbetare. Såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönade arkivarbetare 
har tjänstgjort fru MARGARETHE NORMAX, fru SOFIA FRIDENSON (t. 0. m. 1/9) 
och herr JEAN KnotrrNAN. Som extra expeditionsbiträde tjänstgjorde 1/7-31/7 
fröken GUNILLA JONSSON. Pensionerade förste arkivarierna docent MANNE 
EnnIssoN, fil. dr HERBERT GUSTAVSON, fil. dr NILS TIBERG och fru DAGMAR 
HOLMKVIST har i växlande omfattning fortsatt sitt medarbetarskap i arkivet, 
varom se nedan under III: 2. 

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 63 blad fol. och A4, 31 blad 4:o, 11 blad 
8:o, 59 985 blad 16:o (därav excerpter 19 520 blad 16:0). 

texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesupp-
teckningar 2 270 blad fol. och A4, 3 361 blad 4:o, 39 blad 8:o, 2 blad 16:o och 
19 band och häften. 

grammatiska anteckningar 261 blad A4, 39 blad 4:o, 4 blad 16:o och 
2 häften. 

primäranteckningar 8 häften. 
melodier 1 st. 
teckningar och skisser 130 st. och 5 kartor. 
fotografier 978 st. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 256 nyinspelade originalband 
om tim, speltid och 22 om 1 tim. speltid. För utomstående institutioner och 
personer har 148 kopieband framställts. Härtill kommer utdrag ur inspelningar 
samt de arbetskopior som framställts för bruk inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under året ökat med 1 057 nummer jämte 
oaccederade leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har 



132 Folke Hedblom 

såsom tidigare i stor utsträckning skett genom gåvor från institutioner och 
enskilda samt genom byten med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets 
skriftserier. Ca 65 band var vid årets utgång under bindning. Ur handskrifts-
samlingarna har 5 volymer bundits. 

Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har varit 
4 541 (därav i Fonogramaydelnin.gen 706). 

Lån av handskrifter och böcker har beviljats i 28 fall varvid 300 nr utlånats. 
Inom institutionen har ca 3 700 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-, sjukvårds-
och övriga personalärenden. Vid handläggningen av förvaltningsärendena har 
länsassessor I. ROSENFELD 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 431 enheter införts i accessionskatalogen. Fru DRUVASKALNS har varit 
arkivchef ens sekreterare och har svarat för utlåning av handskrifter samt för 
lager och distribution av arkivets publikationer. Under hennes tjänstledighet 
har fröknarna JoNssoN och NILSEN fullgjort dessa uppgifter. ÖSTLUND, som 
utfört skilda göromål inom expedition, samlingar och bibliotek, har varit 
tjänstledig för studier 1/9-31/12, varefter han lämnade sin befattning vid 
arkivet. Hans uppgifter övertogs av efterträdaren fröken BERGSTRÖM. Förut-
varande kontorsbiträdet fru CARIN HEDBLOM har tidvis utfört vissa admi-
nistrativa m. fl. uppgifter. 

Referensbiblioteket har föreståtts av VÄSTERLUND som svarat för inköp, 
byten, katalogisering, bindning m. m. Vid katalogiseringen har han främst 
assisterats av ÖSTLUND, som under vårterminen såsom timavlönad medarbetare 
upprättat katalog över vissa större boksamlingar. Fru NORMAX har fortsatt sin 
revision av kataloger och bokbestånd, ett arbete som vid årets utgång avbröts 
genom hennes pensionering från sin tjänst vid Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Under året har 1 774 brev och 1 187 andra försändelser avsänts från expedi-
tionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad. 

Om sakregistret och de landskapsvis bedrivna ordregisterarbetena se 
nedan under Folkminnesavdelningen och landskapsundersökningarna. Excerpe-
ringen för de särskilda registren över växtnamn och fågelnamn, som tidigare 
leddes av prof. S. FRIEs, har under hans överinseende fortsatts med fil. stud. 
U. LÖFVENHAMN som excerpist. Dessa register har därigenom tillförts 6 967 
blad 16:o. 

De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har fortsatt 
efter i huvudsak oförändrade riktlinjer. 

Dalarna. BsönKLubm har varit ledare för dalmålsundersökningen med den 
fortsatta utgivningen av Dalmålsordboken som sin huvuduppgift. Under året 
har häfte 9 utkommit av trycket. Det innehåller 341 illustrationer till artiklar i 
det under fjolåret fullbordade första bandet (A-F). Vid årets utgång förelåg 
häfte 10 till större delen i ombrutet korrektur och häfte 11 var under slut- 
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redigering i manuskript. Detta arbete har väsentligen utförts av Björklund. I 
utarbetandet av manuskript och granskningen av spaltkorrektur har doc. 
E. 0. BERGFORS periodiskt deltagit. — Till tjänst för ordbokens komplettering 
har excerperingarna ur olika fältanteckningar fortsatts, främst ur Björklunds, 
A. Nygårds (Leksand) och W. Dalgårds (Djura) anteckningar samt ur de kom-
pletteringsmanuskript till ordboksartiklarna (134 blad A4) som utarbetas av 
fil. lic. Nus HJ. MATSSON, Malung. I excerperings- och andra arbeten har fil. mag. 
GERD EKLUND, fil. stud. RUT BosTRöm, fru INGRID alorN och fru GuN BJÖRK-
LUND deltagit i olika utsträckning. Den senare har också biträtt vid korrektur-
granskningen. Universitetslektor TINA PIERCE-SAMUELSSON, Stockholm, har 
liksom tidigare översatt ordboksartiklarnas huvudbetydelser till engelska. — 
Genom excerperingarna har ordbokens sedessamlingar fått ett tillskott av 6 026 
blad 16:o. Därtill kommer det material som införts på oktavregistrets ca 145 000 
kort. 

Mag. E. SBARR har fortsatt sin utskrivning av dalska texter inspelade bland 
emigranter i Amerika. Utskrifterna har granskats av Björklund. — Hr OTTO 
BLIXT, Grangärde, har fortsatt sin utredigering av egna äldre orduppteckningar 
från socknen. Under året har ca 5 010 blad 16:o insänts och granskats av WID - 
MARK. 

Dalsland. Redaktör T. HEIMER har fortsatt utredigeringen av sina äldre 
folkmirmesuppteckningar från nordvästra Dalsland samt gjort undersökningar 
av utflyttningen från vissa byar i Håbols sn under de senaste decennierna. I sitt 
arbete har han handletts av BROBERG. Fil. stud. EVAH IGNESTAM har biträtt 
vid utredigering av N. Wiréns utskrifter av dialektuppteckningar av framlidne 
landsantikvarien N. I. Svensson. 

Gotland. Med stöd av ett anslag från Statens Humanistiska Forskningsråd 
har GUSTAVSON under året fullbordat tryckmanuskriptet till Ordbok över 
Laumålet på grundval av M. Klintbergs samlingar. Det handskrivna manuskrip-
tet (A-0) omfattar 8 384 sidor A4. Gustavson har vidare börjat författa en 
inledning till ordboken, kort grammatisk översikt m. m. Fröken BERGSTRÖM 
har fortsatt renskrivningen av manuskriptet fram till bokstaven S. Under 
förutsättning av att sökta anslag beviljas bör ordbokens tryckning kunna på-
börjas under nästkommande år. 

Gästrikland. Under ledning av VÄSTERLUND har fil. stud. ULF LÖFVEN-
HAMN för ordregistret excerperat frågelistsvar från Torsåkers sn, ca 1 000 blad 
16:o. Han har vidare för 3-betygsuppsats utskrivit och kommenterat fonogram 
från Hofors sn. Musikdirektör G. THYRESTAM, Gävle, har i samarbete med 
HEDBLOM fullbordat sin stora samling av äldre dialektord från Hedesunda sn 
och överlämnat denna som gåva till arkivet. 

Hälsingland. Fil. stud. AGNETA ANDERSSON har för 3-betygsuppsats 
utskrivit fonogram från Ytterhogdals sn och fil. stud. E= RoNDAHL från 
Rengsjö sn. Inkommande uppteckningar har granskats av EHN, VÄSTERLUND, 
HEDBLOM och WrDmARK. Ehn har som rådgivare och granskare medverkat i 
det uppteckningsarbete som utförts av en studiecirkel i Bergsjö sn. 

H ärj edalen. VÄSTERLUND har granskat inkomna uppteckningar. 
Jämtland. En omfattande genomgång av prof. Herman Geijers efterlämnade 

samlingar för upprättande av en uttömmande arkivförteckning och för excerpe- 
ring har påbörjats av PELLIJEFF, som även instruerat upptecknare och granskat 
inkomna samlingar. Härvid har också VÄSTERLUND medverkat. Prof. N. 
SimoNssoN, Oslo, har utskrivit, kommenterat och översatt fonogram från 
Aspås sn. 
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Lappland. Inkomna samlingar har granskats av VÄSTERLUND. 
Norrbotten. Fil. stud. MARGARETA JOHANSSON fullbordade under hösten 

det maskinskrivna manuskriptet till C. Pihls avhandling »Prepositioner och 
adverb i överkalixmålet» i samverkan med HEDBLOM och ERIKSSON. Tryck-
ningen, i offset, avslutades vid årets utgång. Doc. Pihls efterlämnade manu-
skriptsamlingar, som testamenterats till arkivet, har under hösten genomgåtts 
och ordnats av PELLIJEFF, som också upprättat en redogörelse för dem. 
I detta omfattande arbete har han delvis biträtts av fröken Johansson. Fil. kand. 
MARGARETA ANDER har under ledning av WIDMARK excerperat frågelistsvar 
för ordregistret, ca 3 500 blad 16:o. Författarinnan ANNA RÖNNQVIST har full-
bordat sin utskrivning av fonogram frän Nederkalix sn. Denna socken är där-
med en av de ytterst få socknar i landet där inspelningar gjorts i samtliga byar 
och där hela materialet föreligger i utskrift och översättning (1 978 blad 4:o). 
Fil. mag. R. ENGSTRÖM och fil. mag. K. LARSSON har för 3-betygsuppsatser 
transkriberat fonogram från överkalix sn. I granskningen av inkomna upp-
teckningar har även VÄSTERLUND deltagit. 

Närke. I samband med att excerperingen av närkessamlingarna fullbordats 
har fil. stud. EVAR IGNESTAM biträtt med utredigering och ordnande av vissa 
ordsamlingar. Fru ULLA BROBERG har slutfört sin utskrivning av G. Djurklous 
ordlistor i Örebro läns museums arkiv. 

Småland. WIDMARK har granskat inkomna uppteckningar. Fil. stud. 
CATARINA KARLSSON har utarbetat en proseminarieuppsats om dialektala 
inslag hos Elin Wägner. 

Södermanland. Ytterligare fyra av de utskrifter av inspelningar i Eskils-
tuna som under medverkan av Fonogramavdelningen gjorts av Forsknings-
kommittén i Uppsala för modern svenska har tillförts arkivet. 

Uppland. ERIKSSON har fortsatt sin utredigering av sina egna och sin broders 
samlingar från östervåla sn samt av ortsmeddelaren Sarah Ohlssons i Tärnsjö 
samlingar från Nora sn. Han har vidare ordnat och med uppslagsord försett 
prof. B. Hesselmans ordsamlingar 1896-99 från Hållnäs m. fl. socknar samt 
genomgått och sorterat Hesselmans hittills oordnade primärsamlingar och 
excerpter från nordöstra Uppland och Stockholm. Därvid har också växt-
namnen excerperats. MIN har i samarbete med ortsmeddelare svarat för såväl 
det språkliga som det folkloristiska insamlingsarbetet i landskapet. Bland 
större ordsamlingar må nämnas den som åstadkommits av f. folkskolläraren 
J. WEsTrN på Möja i Stockholms skärgård (4 373 blad 16:0). 

Värmland. Kand. J. JACOBSSON har under hela året fortsatt sin kontroll 
och registrering av uppslagsorden i de värmländska ordsamlingarna. Från 
ortsmeddelarna inkommet material har granskats av BROBERG. Fil. stud. 
INGRID PERSON har för 3-betygsuppsats transkriberat och kommenterat fono-
gram från Grums sn. 

Västerbotten. Ordregisterarbetet har fortsatts av WIDMARK med fil. mag. 
EVA GRASS som medhjälpare. Genom excerpering av frågelistsvar har registret 
tillförts ca 5 000 blad 16:o. Widmark har vidare fortsatt sin utskrivning av 
fonogram från Degerfors sn. 

Med den i Umeå verksamma stiftelsen Folkmåls- och f olkminnesinsti-
tutet för övre Norrland (FFÖN) har samarbetet fortsatts. Institutets 
föreståndare var från årets början antikvarie P.-U. ÅGREN. Sedan institutet i 
nov. flyttats från Länsmuseet där det varit inrymt alltifrån början (1954), till 
en ny lokal som universitetet ställt till förfogande överfördes chefskapet till 
prof. S. FRIES. Därvid övertog Ågren det uppdrag att vara vetenskaplig råd- 
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givare som förut innehafts av prof. K.-H. DAHLSTEDT. Institutets arkivarie 
har varit fil. kand. GUNNEL WESTERS'TRÖM. Hon var under hösten tjänstledig, 
vilket då jämte pågående byggnadsarbeten vid museet kom att begränsa 
institutets verksamhet. — Inspelningar har under 1969 gjorts av bl. a. stads-
traditioner i Luleå, av finsk dialekt i Norrbotten och svensk dialekt och tradition 
i Nonlmaling, Vindeln, Hörnefors och Sävar. 

Västergötland. Som frivillig medarbetare har folkskolläraren S. BENGTS-
SON, Skövde, fortsatt sin utskrivning av fonogram som inspelats i landskapet 
under hans medverkan. Under året har ytterligare 290 sidor A4 utskrivits. 
Därvid har detaljer som befunnits oklara vid avlyssningen kontrollerats vid 
resor till skilda orter i landskapet. HEDBLOM har liksom tidigare kontrollerat 
samtliga utskrifter. 

Västmanland. Folkskollärare R. SVEDSKOG, Frövi, har fortsatt sin ut-
skrivning av fonogram från Medåker och Fellingsbro sm.. Han har också utökat 
sin ordsamling från socknen. Hans arbete har granskats av WIDMARK och 
HEDBLOM. 

Ångermanland. Fyra ortsmeddelare har varit regelbundet verksamma 
under ledning av VÄSTERLUND. 

Östergötland. F. lektorn, fil. dr F. TYptisr har i samarbete med GUSTAVSON 
fortsatt sin utredigering av egna äldre ordsamlingar. 

Estland och Gammalsvenskby. TIBERG har såsom undersökningens 
ledare utfört fortlöpande excerperingskontroll, excerperat för den estlands-
svenska kortordboken, fortsatt det summariska ordregistret till egna primär-
anteckningar samt utformat en uppsats om estlandssvenska husdjursnamn. 
Hans mångåriga assistent fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM har fortsatt att i kort-
ordboken införa Tibergs primäranteckningar. Fil. stud. TH. BORGSTRÖM har 
fortsatt sin excerpering för estlandssvenska ordregistret av T. Dreijers texter 
från Runö. Fru INGRID TIBERG har biträtt med stämpling av samlingar och 
med inordning av material. — Kortordboken har tillförts ca 600 nya kort. 
Därtill kommer det material som införts på redan befintliga kort. Ordregistren 
har vuxit med ca 5 500 blad 16:o. 

Svenska Finland. Om kopiering av det våren 1969 i samarbete med 
institutioner i Finland inspelade materialet se nedan under Fonogramavdel-
ningen. 

Svensk-Amerika. HEDBLOM har bl. a. färdigställt och i Svenska Landsmål 
publicerat en i Minnesota inspelad text på hälsingemål samt bearbetat texter 
från Bishop Hill, Ill. Prof. N. HASSELMO, Minneapolis, har i Svenska Landsmål 
publicerat artikeln: »On Diversity in American Swedish». Fil. mag. HELENA 
JARL har färdigställt en 3-betygsuppsats byggd på en utskrift av en inspelning 
av småländsk dialekt från Galva, Ill. Museidirektör 0. ISAKSSON har till Fono-
gramavdelningen överlämnat sina i Bishop Hill, III., 1968 inspelade band. 

Sydamerika. Se nedan under Resor. 
Folkminnesavdelningen har föreståtts av BROBERG. På grund av sina 

övriga uppdrag inom institutionen har han dock endast kunnat ägna en del av 
sin tid åt avdelningen, vars dagliga uppgifter huvudsakligen åvilat NYMAN samt, 
partiellt, DIN. Timanställda medarbetare vid avdelningen har varit fil. kand. 
ANNA-KARIN NYSTRÖM, som regelbundet tjänstgjort vid realkatalogen sedan 
början av november, samt under kortare perioder fil. stud. ELISABETH JOHNS-
SON och fil. stud. KARrN HOLMBÄCK. 

En avsevärd del av Brobergs, Nymans och Ehns arbetstid har upptagits 
av insamlingsarbete, korrespondens, granskning och instruktion av ortsmed- 
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delare och övriga upptecknare, handledning av besökande forskare samt av 
studenter som utarbetat uppsatser för 2 och 3 betyg inom ämnet Folklivsforsk-
ning. Den senare uppgiften har jämte utlåning av material till andra institu-
tioner tidvis varit mycket omfattande. Bland Brobergs särskilda arbetsupp-
gifter må nämnas att han i samarbete med prof. N. Lagerlöf och överveterinär 
G. Ganting vid Veterinärhögskolan i Stockholm utarbetat en frågelista om 
veterinärmedicinen i den folkliga uppfattningen, som tryckts i Svensk Veteri-
närtidning, samt publicerat en uppsats »Veterinärmedicinen i folkmålet» (se 
nedan), byggd på ett föredrag som han den 17/10 hållit på Veterinärhögskolan. 
Han har vidare författat en ny frågelista, M 220, se nedan. Nyman har under 
året särskilt ägnat sig åt det fortsatta arbetet vid realkatalogen, särskilt revi-
sionen av korshänvisningar och underavdelningar i samband med fru Nyströms 
excerpering av originalsamlingarna (5 025 blad 16:o). Realkatalogen omfattade 
vid årets utgång omkr. 235 000 registerkort in 16:o. Hon har vidare övervakat 
excerperingen av arkivets omfattande samlingar av gåtor (fröken Johnsson, 
ca 3 880 blad 16:o), ordspråk (fröken Holmbäck, ca 450 blad 16:0) och talesätt. 
För överläggningar om dithörande systematiseringsfrågor besökte hon i maj 
Kansanrunousarkisto i Helsingfors. — Som ett led i samarbetet med Nordisk 
Institut for Folkedigtning i Köpenhamn har fil. lic. G. EDSTRÖM på institutets 
bekostnad börjat inventera folkdiktningsmaterial och folkmusik i arkivets 
samlingar. 

Det vid arkivet under året accederade f olkminnesmaterialet uppgick 
till 5 879 blad, varav ca hälften in 4:o, 2 band in 4:o, 634 foton, 2 281 teckningar, 
17 kartor och ett mindre antal melodier. 58 uppteckningar utgör svar på fråge-
listor, resten fria uppteckningar av skilda slag. Häri ingår fil. dr R. Jirlows sam-
ling av äldre uppteckningar rörande folkkultur i övre Norrland och Ångerman-
land. Två inkomna större samlingar av folkmusik, G. Wetters från Söderman-
land och N. Ståhlbergs från Värmland, har ännu ej hunnit accederas. 

Fonogramavdeln ingen har föreståtts av HEDBLOM vid sidan av hans 
tjänst som arkivchef. Huvudparten av arbetet har ORDAUS svarat för. Tidvis 
har även VÄSTERLUND och EHN deltagit i avdelningens verksamhet. Resorna 
med inspelningsbilen, som alla gjorts av Ordeus med olika medhjälpare, har 
främst gällt Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Västmanland, Närke, Uppland, 
Östergötland och Västergötland. Se nedan under Resor. 

Under vintermånaderna har de gjorda inspelningarna katalogiserats. Kopie-
ringsarbetena har varit omfattande; bl. a. har en fullständig samling kopior 
(50 st.) av de i fjol i Svenska Finland inspelade banden överlämnats till Folk-
målskommissionen i Helsingfors. Bland de forskare som i större utsträckning 
erhållit teknisk hjälp i avdelningen märks lektor Ebba Selenius, Helsingfors, 
Forskningskommitten i Uppsala för modern svenska, samt de studerande i 
Nordiska språk, som utfört examensarbeten. De senare har i regel erhållit 
handledning av Hedblom. 148 st. kopieband har framställts. Prof. V. JANSSON 
höll under vårterminen 3-betygsseminarier över inspelade dialekttexter i av-
delningens föreläsningssal med Hedblom som biträdande lärare. Avdelningens 
samlingar, teknik och arbetsmetoder har demonstrerats för studerande i Nordi-
ska språk och Folklivsforskning (19 grupper). Antalet antecknade besök i av-
delningen var 706. — Utskrifter av fonogram har gjorts av bl. a. ANNA RöNN-
QVIST och KURT LARSSON (NOITb.), WIDMA_RK (Västerb.), ANITA ANDERSSON 
och ELSIE RONDAIIL (Räls.), EHN (Upp!.), RAGNAR SVEDSKOG (VäStM.), INGRID 
PERSSON (VärMl.), S. BENGTSSON (VäSterg.), HEDBLOM, HELENA JARL, GUNNAR 
NYSTRÖM och ERIK SPARR (Sv.-Amerika). 
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Lapska avdelningen. Fil. dr G. HASSELBRINK har fortsatt sitt arbete med 
sammanställning av material för en ordbok över de sydlapska dialekterna. 
Genom excerpering, avskrivning och kopiering har ordbokssamlingen ökats 
med ca 30 000 kort och uppgår nu till ca 110 000 kort i alfabetisk följd och ut-
skrivna med den grövre fonetiska beteckning som nyttjas för ordboken. Det 
sydlapska materialet i Eliel Lagercrantz' »Lappischer Wortschatz» har nu i sin 
helhet tillförts ordboken. Ytterligare uppteckningar från Rörosvidda (ca 5 000 
ordkort) har erhållits från prof. K. Bergsland, Oslo. 

Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt 
Folkliv har utgivits årgång 92 omfattande årsh. för 1969 (h. 293 fr. början, 
Uppe. 1970, vii, 157 s.) och bil. Erik Nordberg, Specimen Novi Testamenti 
lapponici (h. 292 fr. början, Upps. 1970, 72 s.). Av arkivets skriftserie A har 
utgivits nr 14 C. Pihl, Prepositioner och adverb i överkalixmålet (Upps., tr. i 
Sthlm 1970, xiii, 614 s.). Av serien D, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, 
har utgivits häfte 9, Illustrationer A-F (till band 1, Upps. 1970, 35 s.). 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

HEDBLOM har i samråd med arkivets medarbetare planlagt och lett verksam-
heten under året. Han har haft daglig mottagning och handlagt ärenden rörande 
personal och medarbetare i bygderna, utarbetat petitum, ansökningar, redo-
görelser och skrivelser av skilda slag samt fört en omfattande in- och utrikes 
korrespondens. Särskilt tidskrävande var det utförliga remissvar som ingavs 
till K. Maj:t rörande det betänkande och förslag som den 31 okt. avgavs av den 
1963 tillsatta utredningen rörande dialekt- och ortnamnsarkiven. Om hans 
verksamhet vid Fonogramavdelningen och landskapsundersökningarna se ovan. 
Han har varit redaktör för Svenska Landsmål samt ledamot av Forsknings-
kommittén för modern svenska som nära samarbetar med arkivet. 

Vid sidan av tjänsten har Hedblom under vårterminen vid Uppsala universi-
tet givit en kurs i landsmålskännedom (8 tim.) inom ämnet Folklivsforskning 
samt vid Stockholms universitet föreläst (8 tim.) över »Fonetiskt fältarbete» 
inom ämnet »Fonetik». — Av trycket har han under året utgivit »Amerika-
svenska texter i fonogram. 1. Hälsingland. Bergsjömål» och »Carin Pihl 1886-
1969» (I: Sv. Lm. 1969), »Svenska folkmål i Nya världen» (I: Saga och Sed 1968), 
»Swedish Speech in an English Setting: Some Observations on and Aspects of 
Immigrant Environments in America» (I: Leeds Studies in English New Series, 
Vol. II, 1968. Studies in Honour of H. Orton). 

BROBERG har varit föreståndare för Folkminnesavdelningen och expeditionen 
samt har tjänstgjort som kassaförvaltare och arkivchef ens ställföreträdare. 
Han har deltagit i handläggningen av personal- och förvaltningsärenden, ut-
arbetandet av petitum, remissvar m. m. Han har haft ansvaret för samlingarnas 
vård, övervakat utlåningsverksamheten m. m. Om hans verksamhet vid Folk-
minnesavd. se  ovan. Han har utarbetat en frågelista, M 220 Förändringar i det 
nutida samhället. — Vid sidan av tjänsten har han granskat och utgivit texter 
på dialekt från Köla sn, Värmland, utarbetade av f. läroverksadjunkten K. 
Reneke, död 1963. Han har vidare publicerat »Veterinärmedicinen i folkmålet» 
( =Meddelande från Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning, nr 36, 
1970). 

BJÖRKLUND har varit ledare för Dalmålsundersölmingen och redaktör för 
Dalmålsordboken, se ovan. Han har varit organisatör och färdledare för en 
exkursion för forskare och studerande i nordiska språk till Ovansiljan i juni 
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1969. -- På uppdrag av Kungl. Gustav Adolfs Akademien har han varit pro-
gramledare för de av akademien anordnade kulturdagarna i Bonäs den 22-23 
juni och har redigerat en rapport över de därvid hållna föredragen för utgivning 
i akademiens serie Hembygdsskildringar V:3 (Uppsala 1970). Han höll föredrag 
vid Vikingkongre,ssens besök i Mora och vid den av Nordiska museet och Svenska 
institutet där anordnade museimannakonferensen i aug. I Sv. Lm. 1970 har 
han publicerat en recension av 0. Wingborgs bibliografi »Litteratur om Dalar-
na», del 1. 

OM PELLIJEFFS arbete med C. Pihls och H. Geijers efterlämnade samlingar 
se ovan under Norrbotten och Jämtland och om hans verksamhet som granskare 
och instruktör av upptecknare under dessa och övriga landskap. Han har vidare 
vid upprepade tillfällen demonstrerat arkivet för studiegrupper och enskilda 
besökare. 

Om NYMANS tjänstgöring vid Folkminnesavdelningen se ovan. Hon åtnjöt 
tjänstledighet med C-avdrag tiden 23/6-4/7  1969. Hon har hållit kontakt med 
vissa nordiska, med arkivet samverkande institutioner i Köpenhamn, Oslo och 
T6rshavn. Hon har vidare inom ämnet Folklivsforskning vid Uppsala universitet 
föreläst över folldoristiska ämnen från Sverige och Färöarna. I maj deltog hon i 
»III. Internationale Arbeitskonferenz fur den Volkskundeatlas Europas und 
seine Nachbarländer» i Helsingfors. Hon har vidare medarbetat i de tyska ut-
givningsföretagen »Encyldopädie des Märchens» och »Europäische Volk,smär-
chen». 

Om WIDMARKS arbete se ovan under landskapsundersökningarna. Han har 
vidare utarbetat en frågelista rörande sågverksterminologi, M 221 Sågverk och 
brädgård. Utom tjänsten har han fortsatt sitt arbete på en kommentar till P. 
Stenbergs ordbok över Umemålet (1804). 

Om VÄSTERLUNDS arbete vid skilda landskapsundersökningar, vid expedi-
tionen, Fonogramavdelningen och andra områden av arkivets verksamhet se 
ovan. Han har varit arkivets bibliotekarie med ansvar för bokinköp, bytes-
verksamhet, katalogisering och bindning. Han har vidare varit ledare för 
arkivarbetarna och svarat för förbindelserna med K. Arbetsmarknadsstyrel-
sen. För årsberättelsen har han utarbetat kapitlet Resor. Han har orienterat 
besökande in- och utländska forskare i arkivets samlingar och pr brev eller 
annorledes besvarat frågor och gjort materialsammanställningar. — Av trycket 
har han i Sv. Lm. 1969 utgivit »Torsten Buchts tryckta arbeten 1920-1967», 
förteckningen »Insänd litteratur 1/1-69-31/10-69» samt en recension. 

Earsr har huvudsakligen delat sin arbetstid mellan Folkminnesavdelningen 
och Upplandsundersökningen, se ovan. Han har vid upprepade tillfällen demon-
strerat arkivet och dess samlingar för grupper av studerande och andra be-
sökande. Tillsammans med en elev i Folklivsforskning har han sammanställt 
en frågelista om vagnmakeri, Landsmålsarkivets specialfrågelista »Vagnrnakare 
och vagnmakeri». Hans verksamhet i fältet har varit omfattande och han har 
därvid tagit talrika fotografier som tillförts arkivets samlingar, bl. a. en ut-
förlig serie rörande nejonögonfiske. — Vid sidan av tjänsten har han vid Uppsala 
universitet inom ämnet Folklivsforskning givit kurser i etnologi för ett och två 
betyg (112 tim.) samt en kurs i handskriftsläsning under höstterminen (10 tim.). 
Under vårterminen gav han inom arkivet en kurs i intervjuteknik för blivande 
museimän (DYRK). Den 20-23 aug. deltog han såsom arkivets representant i 
18:de Nordiska folklivsforskarrnötet i Jyväskylä, Finland. 

Om ErtnrssoNs arbete vid Upplandsundersökningen se ovan. Som redaktions-
sekreterare för Svenska Landsmål har han färdigställt årg. 1969 med bilaga 
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och tjänstgjort som rådgivare i andra tryckeriärenden inom arkivet. Liksom 
tidigare har han besvarat frågor från redaktionen av Svenska Akademiens 
ordbok i Lund. — Av trycket har han under året utgivit biografier över J. A. 
Göth och J. Götlind (Svenskt Biogr. Lex. XVII) och P. Hanselli (ib. XVIII), 
»D. 0. Zetterholm 1905-1969» (I: Sv. Lm. 1969), >>Jordanes och göticismen» 
(I: årsb. Uppland 1969) samt »Frälsning. Ett idéhistoriskt utkast» (I: Kraft och 
klarhet. Festskr. till A. Eeg-Olofsson 1970). 

Om GUSTAVSONS ordboksarbete se ovan under Gotland. —Han har publicerat 
en utredning om sockennamnet Alva för verket Sveriges kyrkor, avd. Gotland. 

Om TIBERGS och HASSELBRINKS verksamhet se ovan under Estland och 
Gammalsvenskby samt Lapska avdelningen. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten 
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen) 
Dalarna. HEDBLOM besökte Malung den 6/10-7/10 för överläggningar med 
intendenten fil. lic. Niss Hj. Matsson om formerna för hans fortsatta medverkan 
vid inarbetningen av västerdalskt material i Dalmålsordbokens tryckmanu-
skript. Under resor den 1/7-19/7 genomgick BJÖRKLUND kompletteringslistor 
för Dalmålsordboken med ett stort antal sagesmän i 16 socknar i Ovan,silja,n, 
Nedansiljan och Västerdalarna. Den 24/8-25/8 reste han i landskapet för kon-
ferens med engelska museimän samt instruktion av meddelare i Järna, Malungs, 
Mora och Våmhus srn., och den 1/4 besökte han Stockholm för tillvaratagande 
av uppteckningar från Mockfjärds sn av 0. Homman. I anslutning till en resa i 
Hälsingland gjorde OILIÅUS inspelningar av dialekt och folktraditioner i Falun 
den 12/6. I samband med Nordiska seminariets exkursion till Ovansiljan 2-5 
juni gjorde fil. lic. V. REflynAmMAR dialektinspelningar som överlämnats till 
arkivet. — Skogsförman 0. BLIXT, Skattlösberg, har börjat utredigera en 
större ordsamling från Grangärde sn. Fil. stud. S. OLSSON har fortsatt och ut-
vidgat sitt fältarbete i Rättviks sn för en 3-betygsuppsats om handel, vilken 
han under året fullbordat. 

Dalsland. Om redaktör T. HEIMERS utredigering och komplettering av sina 
folkloristiska och etnologiska uppteckningar se ovan under landskapsunder-
sökningarna. 

Gotland. GUSTAVSON har under sommaren upptecknat dialekt i Fide och 
Lau snr. Herr J. HJORTER har fortsatt sina omfattande uppteckningar av 
folkliga traditioner från Fide sn. Herr E. LINDQVIST har gjort folluninnesupp-
teckningar från Eksta, Havdhem m. fl. sur. 

Gästrikland. WIDMARK och ~tus gjorde bandupptagningar av ter-
minologi och folkminnen rörande sågverksarbete i Bomhus, Gävle, den 12/11. 
Fotograf W. ERIKSSON har besvarat frågelistor och utarbetat ordsamlingar 
från Torsåkers sn. 

Hälsingland. För kontroll av hälsingemål inspelat i Amerika besökte 
HEDBLOM den 23/7-26/7 Bergsjö och Hassela sur samt instruerade ortsmed-
delare i Arbrå och Delsbo sur. Em N reste den 28/1-29/1 till Bergsjö sn för instruk-
tion i uppteckningsteknik i en studiecirkel inom hembygdsföreningen. ORDAUS 
inspelade dialekt och folktraditioner i Hudiksvall samt i Bergsjö och Forsa sur 
den 7/6-11/6. Fru SIGNE HALL och fru SIGNE WIDHOLM har upptecknat dialekt 
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och folkminnen i Bergsjö sn. Fil. mag. ELSIE RONDAHL har upptecknat dialekt-
ord i Rengsjö sn. 

Härjedalen. Fil. lic. V. REINHAMMAR har gjort en bandinspelning från 
Hede sn. 

Jämtland. Herr E. J. LrNDBERG, Göteborg, har fortsatt sina uppteckningar 
av folkmål och folkminnen frän Rag-unda sn. 

Lappland. Herr A. NILSSON har gjort omfattande uppteckningar av dialekt 
och folkminnen i Fredrika sn. 

Norrbotten. Rektor A. LUNDBERG har upptecknat dialekt från Neder-
luleå sn, och folkskollärare E. LUNDBERG har fortsatt sina språkliga och etno-
logiska uppteckningar i Norrfjärdens sn. 

Närke. DIN och ORntus gjorde i samarbete med docent H. RONGE upptag-
ningar med inspelningsbilen av dialekt och traditioner i Örebro den 26/8-29/8. 

Småland. Herr G. SKOGSMARK har fortsatt sitt ordsarrdingsarbete i Mister-
hults sn, och folkrninnesuppteckningar har gjorts av fil. lic. G. EDSTRÖM från 
Gärdserurns och Yxnerums snr samt av teol. kand. G. NoRigN från socknarna 
Mönsterås och Älem och städerna Oskarshamn och Västervik. Fil. kand. 
MARGARETA GUNAR har i samband med en två,betygsuppsats i folklivsforskning 
gjort uppteckningar om klapphus och klappning i Kalmar. 

Södermanland. Fil. stud. LENA LÖFSTRAND har för utarbetande av 3-
betygsuppsats i folklivsforskning gjort uppteckningar rörande sjöfågelsjakt och 
ägginsamling i Bälinge m. fl. snr. ELIN har upptecknat folkminnen från Stig-
tomta sn. 

Uppland. I Älvkarleby sn gjorde WIDMARK och ORDtUS inspelningar av 
terminologi och folkminnen rörande sågverksarbete den 13/11. MIN och ORDåUS 
företog den 2/9 en inspelningsresa till Lagga och Vassunda snr, och den 14/10 
gjorde de en inspelning i Uppsala. Vid resor till Älvkarleby sn den 20/10-21/10 
och 1/4 spelade de in dialekt och folktraditioner bl. a. rörande nejonögonfiske. 
Ehn besökte Möja sn den 12/9-13/9 för uppteckningar och fotografering av 
föremål hörande till vinternotfiske och laggning i samarbete med arkivets 
mångårige ortsmeddelare f. folkskolläraren J. WESTIN. (Om dennes saml. se  
ovan under landskapsundersökn.) Eka har vidare samlat folkminnen från 
Bälinge, Tierp m. fl. snr samt dialektord i Åkerby sn i samverkan med herr 
E. TAPPER. Folluninnesuppteclmingar har gjorts av herr A. BJÖRKMAN i 
Söderfors sn, herr K.-J. EKLUND i Harbo sn och komminister G. SMEDBERG i 
Dalby, Danmark, Bälinge m. fl. snr. 

Värmland. Uppteckningar av folkminnen har gjorts av herr 0. ARONSON i 
Töcksmarks och östervallskogs snr samt av herr S. LARSSON i Gustav Adolfs sn. 
Folkskollärare R. LÖVGREN har upptecknat dialekt i Eda sn. Herr G. PERSSON 
har gjort språkliga och folkloristiska uppteckningar i Hammarö sn. 

Västerbotten. Den 5/5-6/5 deltog HEDBLOM i årsmöte med styrelsen för 
Folkmåls- och folkminnesinstitutet för övre Norrland samt överlade med 
institutets ledare och med Västerbottens läns museum i samarbetsfrågor. 

Västergötland. HEDBLOM reste till Skövde och Skara den 4/11-5/11 för 
att med folkskollärare S. Bengtsson, Skövde, genomgå frågor rörande dennes 
transkribering av fonogram samt besök hos en sagesman i St. Levene. ORDÅUS 
och folkskollärare S. BENGTSSON gjorde den 10/12 bandupptagningar av dialekt 
i Hagelbergs och Levene snr. 

Västmanland. I samband med en resa till Närke gjorde ELEN och ORDåUS 
den 29/8 inspelningar om fiske och båtbyggeri i Västerås-Barkarö sn. Ord6us 
gjorde tillsammans med folkskollärare R. SVEDSKOG bandupptagningar av 



Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala 141 

dialekt och traditioner i Fellingsbro, Medåkers och V. Skedvi snr den 29/7-31/7 
samt i Medåkers sn den 11/12. Svellskog har fortsatt sina orduppteckningar i 
Medåkers sn. Herr K. SÖDERKVIST, Stockholm, har gjort uppteckningar om 
spelmän och folkmusik i Norbergs sn. 

Ångermanland. Folkskollärare F. BERGVALL har fortsatt sina uppteck-
ningar av dialekt och folkminnen i Edsele sn, och herr E. GENBERG har be-
svarat frågelistor från Anundsjö sn. 

Östergötland. Under tiden 7/7-15/7 gjorde ORDAUS tillsammans med 
lektor J. STERNER och adjunkt P. AGGEMARK upptagningar med inspelnings-
bilen i Kisa, Simonstorps, Svinhults, Tjärstads, V. Eneby och Örberga snr 
samt i Boxholm. GUSTAVSON företog den 13/10-18/10 en resa till Norrköping 
för diskussioner med fil. dr F. TYDAN rörande dennes fortsatta utredigering av 
eget äldre östgötamaterial, huvudsakligen från 1920-talet. Uppteckningar av 
folkminnen från Kättilstads sn har gjorts av fil. lic. G. EDSTRÖM, och teol. kand. 
G. Nmulx har upptecknat sägner från S:t Anna sn. 

Estlandssvenskarna. TIBERG reste på Gotland den 14/7-2/8  för upp-
teckningar bland gammalsvenskbybor, och vid en resa till Misterhults sn i 
Småland den 25/10-26/10 gjorde han kompletterande uppteckningar av est-
landssvensk dialekt och folklig kultur hos där bosatta estlandssvenskar. Den 
25/7 gjorde han tillsammans med Em en resa till Stockholm för uppteckningar 
och fotografering av handlingar. 
Sydamerika. Pastor S. A. FLODELL och hans maka fil. mag. GUNVOR 

FLODELL, Oberå, har i samverkan med HEDBLOM fortsatt sina inspelningar 
bland de svensktalande i provinsen Misiones, Argentina. 

Compte rendu 

des recherches dirigdes par l'Institut de Dialectologie et de Folklore d 'Upsal 
pendant les anruSes d'exercice 1969-70. Par FOLKE HEDBLOM. 

I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. 
Accroissements des archives et utilisation des collections. 

III. Travaux dans les archives, elaboration des materiaux: 
Apercu gånerale; publication de l'Institut. 
Travaux des employås. 

IV. Voyages et enquåtes dans les provinces. 



Landsmålsarkivet i Lund 
Årsberättelse 1969/70 

Av Sven Benson 

Organisation, ekonomi, förvaltning 

För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning har gällt av Kungl. 
Maj:t den 4 april 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har utgjorts av 
prof. em. SVEN KJÖLLERSTRÖM, ordf., prof. BERTIL MALMBERG, V. ordf., över-
bibliotekarie KRISTER GIEROW, prof. GÖSTA HOLM, prof. BERTIL EJDER, prof. 
NILS-ARVID BRINGEUS och arkivchef SVEN BENSON, sekreterare och skatt-
mästare. Suppleanter har varit prof. TAGE ABLDEN och prof. JERKER ROSÉN. 

Styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger. Den har därvid bl. a. av-
givit yttrande över Utredning angående dialekt- och ortnamnsarkiven (Ut-
bildningsdepartementet 1969: 5). 

Den 13 mars avgav Kungl. Maj:t proposition (1970: 46) rörande dialekt- och 
ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv. Propositionen som i sin helhet antogs 
av riksdagen, innebar att Landsmåls- och folkminnesarkivet och Svenska ort-
namnsarkivet i Uppsala, Landsmålsarkivet i Lund och Svenskt visarkiv ställes 
under en gemensam styrelse; till ordförande i denna har riksarkivarie ÅKE 
KROMNOW förordnats. De tre förstnämnda arkivens namn har fr. o. m. 1 juli 
1970 ändrats till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ortnamnsarkivet i 
Uppsala och Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Detta innebär att namnet 
Landsmålsarkivet i Lund har försvunnit med utgången av juni månad 1970 och 
att arkivets styrelse upplösts. I stället kommer en rådgivande nämnd att vara 
knuten till det nya Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 

För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under året har 
följande belopp disponerats: 
Förvaltningskostnader 	  327 361 kr 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 	 51 000 kr 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Arkivets fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr. Sv= BENSON, 
arkivchef (Ae 30), fil. dr. STEN-BERTIL VIDE, arkivarie (Ae 24), fil. lic. GÖRAN 
HALLBERG, amanuens (Ae 20) t. o. m. 31 mars, arkivarie (Ae 22) fr. o. m. 1 april 
(befordringsgång), fru EVA NORDIN, kansliskrivare (Ae 11), fröken BRITT - 
MARIE LuNnusr, kontorist (Ae 9) och fru AMY RUBORN, kontorist (Ae 9; be-
fordringsgång). 
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BENSON har lett och övervakat institutionens arbete och själv drivit insam-
lingen av dialektmaterial från de östra delarna av arkivets undersökningsom- 
råde. Han har fortsatt kartläggningen av vissa sydsvenska dialektföreteelser 
och undersökningen av blekingemålen, samt avgivit yttranden i namnreglerings-
frågor. 

För instruktion av medarbetare har Benson under året besökt Bjärred (6 nov.) 
och Kallinge (9 april). Han har vidare besökt Stockholm för sammanträde i 
utbildningsdepartementet (5 mars), genomgång av arkivalier (äldre småländska 
dialektuppteckningar) i Kungl. biblioteket och Vitterhetsakademiens arkiv 
(6 mars), för överläggning med riksarkivarien om organisationsfrågor (6 april) 
och Rikets allmänna kartverk för diskussion om ortnamnsfrågor (7 april). 
Slutligen deltog han 25 juni i sammanträde med organisationskommitt6n för 
dialekt- och ortnamnsarkiven m. m. 

Benson har under året publicerat Litteraturkrönika 1968 (ANF 84; tillsammans 
med prof. B. Ejder och docent B. Pamp). Han har därjämte redigerat årshäfte 
1969 av Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift och på uppdrag av redaktionen 
för Arkiv för för nordisk filologi ombesörjt utgivandet av ANF 84. Utom tjänsten 
har han hållit 12 föreläsningar i allmän dialektologi inom universitetsämnet 
Allmän språkvetenskap. 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från de västra delarna av in-
samlingsområdet, handhaft bibliotek och fonogramavdelning, kopierat in- 
spelningar som ställts till förfogande av olika personer samt utfört vissa regi- 
streringsarbeten. Han har också redigerat arbetsband för utskrivning av fono-
gramtexter och granskat dessa texter liksom excerpter ur kvartosamlingar och 
utskrifter av äldre primäruppteckningar samt instruerat medarbetare. Den 
7-10 juli gjorde han inspelningar i Harjagers härad och den 1-5 september 
gjorde han en resa till Varbergstrakten och södra Småland för inspelningar och 
instruktion av medarbetare m. m. Under olika perioder har han tjänstgjort som 
t. f. arkivchef sammanlagt 44 dagar. 

Vide har under året publicerat Växtnamn i Landebokens marknamn (S0Å 
1969), Växtnamn och kulturhistoria (Varbergs museums årsbok 1969), Biblio-
graphia onomastica 1964-1965: Sweden (i Onoma XIV, tillsammans med A. 
Rostvik) samt artiklar och recensioner i dagspressen. 

HALLBERG har lett insamlingen av skånskt dialekt- och ortnamnsmaterial, 
excerperat skånska ortnamns- och dialektkällor, kontrollerat utskrifter av 
fonogramtexter, granskat namnlistor och kartmanuskript från Rikets allmänna 
kartverk samt förberett arkivchefens yttranden i namnfrågor. Han har vidare 
för tryckning utarbetat ett manuskript över bebyggelsenamnen i Rönnebergs 
härad. För inspelning av dialekt besökte Hallberg 21-26 juli olika orter i mel-
lersta Halland och 15-20 sept. olika orter i Norra och Södra Tjust. Den 9-11 juni 
företog han ortnamnsuppteckningar och dialektinspelning i Rönnebergs härad. 
Den 27-28 jan. och 13 febr. vistades han i Malmö för excerpering av namnkällor i 
lantmäterikontoret. Under 7 dagar har han vikarierat på arkivchefstjänsten. 

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

EVA NoRnrx har handhaft registrerings-, expeditions- och bokföringsarbetet 
samt personalärendena. Hon har vidare med biträde av kontorist Lundin 
reviderat personregistret samt excerperat ortnamn ur jordregisternamnlistor. 

BRITT-MARIE LUNDIN har renskrivit brev och manuskript, biträtt kansli-
skrivaren i expeditionsarbetet och påbörjat ett sakregister till fonogrammen. 

AMY RIIBORN, som under hela året åtnjutit partiell tjänstledighet med tjänst- 
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göringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och ordnat sam-
lingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slag av excerperingsarbete. 

Tillfälliga medarbetare. Fil. kand. STIG ISAKSSON har under året ut-
arbetat delar av en kommande utgåva av bebyggelsenamnen i Onsjö härad och 
skrivit ut fonogram från N. Åsbo härad. Skriftställare HELGE ANDERSSON har 
avslutat excerperingen av lantmäteriakter från Kristianstads län och av Re-
kognosceringskartan 1812-20 samt påbörjat excerperingen av mikrofilmade 
skånska länsräkenskaper från tiden före 1658. Fru BRITA VIDE har excerperat 
dialektord ur primärmaterial av olika slag. Fil. stud. YVONNE SANDBERG, 
fil. kand. ANNA-LENA BENTEKE, fil. stud. LAILA AHNSTEDT och fil. stud. 
GuNvon PETTERSSON har skrivit ut fonogram. 

3. Samlingarnas tillväxt 

Handskrif tsamlingarna har under året utökats med följande material: 
204 bl. 4:o (Bl. 13, Hall. 18, Sk. 49, Sm. 124), 62 131 bl. 16:o (Bl. 1 976, Hall. 
16 967, Sk. 30 648, Sm. 12 529, blekingska kopieserien 21), 2 303 bl. A4, 5 bl. fol. 
Av detta material utgöres 17 904 bl. 16:o av ortnanmsexcerpter ur äldre källor 
och 692 bl. 16:o av dialektala ortnamnsformer (Hall. 196, Sk. 281, Sm. 215). 
Manuskriptbeståndet urgör nu 1 bd fol., 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, 4 063 bl. fol., 97 038 bl. 4:o, 
4 901 bl. 8:o, c:a 3 499 800 bl. 16:o, 26 606 bl. A4 och 186 bl. i växlande format. 

Fonogramavdelningen har under året utökats med 64 band motsvarande 
c:a 82 timmars speltid och antalet band är nu 400. Antalet grammofonskivor 
är oförändrat 4 332 originalskivor och 1 050 kopieskivor. 

Inspelningar har gjorts av Hallberg i Abild, Drängsered, Fagered, Gällared, 
Krogsered, Källsjö, Köinge, Svartrå, Ullared och Vessige, Hall., Sireköpinge, 
Sk., samt Västra och östra Ed, Gladhamrnar, Gärdserum, Hallingeberg, Oderysvi, 
Törnsfall och Ulma, Sm., av Vide i Träslöv och Värö, Hall., Barsebäck, Dags-
torp, Hög, Kävlinge och N. Röruna, Sk., samt Virestad och Vislanda, Sm., av 
fil. kand. Anna-Lena Benteke, Lund, i Karlskrona, av fru Wanda Hansson, 
Bjärred, i Ö. Hoby och Ö. Nöbbelöv, Sk., och av docent Åke Hansson, Bjärred, 
i Ö. Herrestad, Sk. Vidare har inspelningar ställts till förfogande för kopiering 
av bonden Arvid Andersson, Reftele, från Bottnaryd, Bälaryd, Forsheda, 
Fryele, Hagshult, Hjälmseryd, Hjärtlanda, Hylletofta, Hånger, Järsnäs, Kärda, 
Lidhult, Nydala, Näsby, Nöttja, Rydaholm, Ryssby, Skepperstad, Svarttorp, 
Torskinge, N. Unnaryd, S. Vi, Värnamo lfs., Åker och Okna, Sm., av fil. stud. 
Gunilla Eilert, Lund, från Hinneryd, Sm., av lantbr. Hilding Johansson, 
Gunnarp, från Gunnarp, Hall., av folkskollärare Armand Jönson, Lister-Mjällby, 
från Mjällby och Mörrum, Bl., samt av lantbr. Gustaf Karlsson, Gällared, från 
Gällared, Hall. Dessutom har kopior tagits av inspelningar som gjorts genom 
Folklivsarkivet i Lund från Aspö och Tjurkö, Bl., och Börringe, Sk. 

Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels genom 
gåvor från följande: arkivchef Sven Benson, Lund, ingenjör Harry Bergenblad, 
Huskvarna, arkivarie Ingemar Ingers, Lund, docent Gillis Kristensson, Lund, 
professor Josef Svennung, Uppsala, arkivarie Sten-Bertil Vide, Dalby, professor 
Pertti Virtaranta, Helsingfors, Geografiska institutionen i Lund, Torna härads 
hembygdsförening. 

Mikr o f ilma v delningen har under året icke undergått några förändringar. 
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Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 

Allt inkommande material och inom arkivet utförda excerpter har granskats 
av Benson, Vide eller Hallberg. 

Excerperingen av ortnamn har varit lika fördelad på de båda skånelänen. 
Ett betydande antal fonogram har under året skrivits ut på A4. 
Personregistret har reviderats fullständigt under året. Vidare har ett sak-

register till fonogrammen påbörjats. 
I nära anslutning till arkivets arbete har Sydsvenska ortnamnssällskapets 

årsskrift 1969 utgivits genom arkivchefen. Beträffande skrifter, som utarbetats 
av arkivets tjänstemän, hänvisas till mom. 2. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: Arkivchef SVEN BENSON, Blekingska 
dialektstudier II, Blekingsk ordbok, Bebyggelsenamnen i Harjagers härad, 
Sildschweclischer Sprachatlas 4, professor BERTIL EJDER, Ortnamn på -ryd, 
arkivarie GÖRAN HALLBERG, Bebyggelsenamnen i Rönnebergs härad, f. d. 
arkivarie INGEMAR INGERS, Ortnamnen i Lund 2, Skånska drag i texten i Lunds 
stifts landebok, Skolslang och akademisk slang i Lund, fil. kand. STIG ISAKSSON, 
Marknamn i Torrlösa socken, 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 1 355. 

Uppteckningsarbetet 1969/70 

I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren, därpå upp- 
teckningsorten 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. Anna-Lena Benteke, Asarurn 8 bl. A4, Hällaryd 56 bl. A4; 
Ellen Svanström, Hällaryd 13 bl. 4:o, 21 bl. 16:o. 

Listers hd. Anna-Lena Benteke, Mjällby 3 bl. A4, Mörrum 7 bl. A4; Anne 
Marie Wieselgren, Mjällby 12 bl. A4. 

Östra hd. Anna-Lena Benteke, Karlskrona 41 bl. A4. 
Halland 

Fj är e hd. Werner Jornell, Fjärås 5 bl. fol. 
Halmstads hd. Karin Ljunggren, Holm 50 bl. A4. 
Himle hd. Judith Johansson, Gödestad 17 bl. 16:o, Lindberg 1 bl. 16:o, 

Stamnared 1 bl. 16:o, Tvååker 2 bl. 16:o, Klara Johansson, Stamnared 10 bl. 
4:o. 

Tönnersj ö hd. Yvonne Sandberg, Breared 49 bl. A4. 
Viske hd. Judith Johansson, Veddige 3 bl. 16:o, Värö 510 bl. 16:o, Ås 2 bl. 

16:o. 
Årstads hd. Herman Lundsgårdh, Vessige 13 bl. A4, 8 bl. 4:o. 

Skåne 
Allmänt. Elisabet Berlin 38 bl. 4:o. 
Bara hd. Ingemar Ligors, Burlöv 172 bl. 16:o, Lyngby 1 bl. 16:o, Tottarp 

122 bl. 16:o. 

10— 714554 Sv. Landsmål 1971 
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Bjäre hd. Sante Gudmundsson, Förslöv 39 bl. A4; Ingemar Ingers, Torekov 
2 bl. 16:o; Stig Isaksson, Barkåkra 18 bl. A4, Förslöv 114 bl. A4; Bengt Pamp, 
Förslöv 2 bl. 16:o. 

Frosta hd. Nils Modig, N. Rörum 20 bl. A4, 1 bl. 16:o, Anne Marie Wiesel- 
gren, Svensköp 34 bl. A4. 

Färs hd. Anne Marie Wieselgren, Brandstad 50 bl. A4, Fränninge 115 
bl. A4. 

Gärds hd. Ingemar Ingers, Maglehem 1 bl. 16:o; Gösta Sjöstedt, Skeppars- 
löv 8 777 bl. 16:o. 

V. Göinge hd. Yvonne Sandberg, N. Mellby 10 bl. A4, Vinslöv 12 bl. A4. 
Ö. Göinge hd. Yvonne Sandberg, Osby 29 bl. A4; C. 0. Svensson, Glim- 

åkra 21 bl. A4. 
Harjagers hd. Yvonne Sandberg, Barsebäck 71 bl. A4; Anne Marie Wiesel- 

gren, L. Harrie 56 bl. A4. 
Herrestads hd. Ingemar Ingers, Ystad 65 bl. 16:o; Yvonne Sandberg, 

Ystad 56 bl. A4. 
Ingelstads hd. Åke Hansson, Ö. Ingelstad 95 bl. 16:o; Ingemar Ingers, 

Tryde 1 bl. 16:o. 
Järrestads hd. Wanda Hansson, 0. Nöbbelöv 102 bl. 16:o. 
Onsj ö hd. Stig Isaksson, Röstånga 59 bl. A4; Fabian Wendel, Billinge 10 bl. 

A4, 67 bl. 16:o. 
Oxie hd. Yvonne Sandberg, Limhamn 124 bl. A4, Malmö 41 bl. A4. 
Rönnebergs hd. Ingemar Ingers, Svalöv 16 bl. 16:o; Stig Isaksson, As- 

mundtorp 56 bl. A4; Gunvor Pettersson, S:t Ibb 16 bl. A4. 
Torna hd. Ingemar Ingers, Hällestad 1 bl. 16:o, Lund 43 bl. 16:o, Vallkärra 

1 bl. 16:o; Sten-Bertil Vide, Hällestad 15 bl. 16:o; Anne Marie Wieselgren, 
Dalby 49 bl. A4. 

Vemmenhögs hd. Martin Rasmusson, L. Isie 1 bl. A4, 7 bl. 4:o; Yvonne 
Sandberg, Börringe 61 bl. A4; Marie Stenfell, Börringe 71 bl. A4; Anne Marie 
Wieselgren, Äspö 107 bl. A4. 

Villands hd. Anne Marie Wieselgren, Kristianstad 34 bl. A4. 
N. Åsbo hd. Stig Isaksson, Ossjö 62 bl. A4; Yvonne Sandberg, Perstorp 

53 bl. A4. 
Småland 

Allbo hd. Ingemar Ingers, Stenbrohult 112 bl. 16:o, Virestad 421 bl. 16:o. 
Kinnevalds hd. Swea Johansson, Urshult 36 bl. A4. 
Konga hd. Karin Johansson, ö. Torsås 78 bl. 4:o; Tor Krantz, Hovmantorp 

318 bl. 16:o. 
N. Möre hd. Eva-Mia Jisborg, Åby 53 bl. A4; Bo Magnusson, Kalmar 1 488 

bl. 16:o. 
Norrvidinge hd. Selma Karlsson, Berg 46 bl. 4:o. 
Sevede hd. Eva-Mia Jisborg, Vena 5 bl. A4, Vimmerby lfs. 12 bl. A4. 
Stranda hd. Eva-Mia Jisborg, Mönsterås 65 bl. A4. 
Sunnerbo hd. Sten-Bertil Vide, Hallaryd 124 bl. 16:o. 
Tveta hd. Laila Ahnstedt, Lekeryd 21 bl. A4. 
Vista hd. Eva-Mia Jisborg, Visingsö 47 bl. A4. 
Västbo hd. Laila Ahnstedt, Femsjö 18 bl. A4, S. Hestra 14 bl. A4, Villstad 

8 bl. A4; Lilly Schön, Forsheda 154 bl. 16:o. 
Västra hd. Loes H. Maas, Svenarum 30 bl. A4. 
Östbo hd. Laila Ahnstedt, Kävsjö 44 bl. A4, Tånnö 36 bl. A4, Värnamo 13 

bl. A4. 
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Öland 
Möckleby hd. Anna-Lena Benteke, Sandby 67 bl. A4. 
Runstens hd. Anna-Lena Benteke, Runsten 61 bl. A4. 
Slättbo hd. Anna-Lena Benteke, Alböke 66 bl. A4. 
Åkerbo hd. Anna-Lena Benteke, Föra 79 bl. A4. 

Compte rendu 

des recherches dirigdes par l'Institut de Dialectologie de Lund pendant les anmSes 
d'exercice 1969-70. Par SVEN BENSON. 

Organisation, budget et administration. 
Employ6s et conditions du travail. 
Aecroissements des colleetions. 
Travaux dans les arehives, utilisation des collections; publications de l'Insti-
tut. 
Voyages et enquötes dans les provinces. 



Institutet för ortnamns- och dialektforskning 
vid Göteborgs universitet 

Årsberättelse 1969/70 

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. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr VERNER EmErrvALL, tillika 
universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet motsvarar 
i 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. Sistnämnda tjänst har under budget-
året uppehållits av fru MAJ-BRITT ABRAMSON. Som timarvoderade medarbetare 
har fil. dr h.c. EBn< LARSSON, rektor RUDOLF LÖFGREN samt fru hus PALM 
tjänstgjort. 

EKENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete samt själv 
insamlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn. Han har därjämte läst 
korrektur till OGB, del 17, Sörbygdens härad samt granskat renskrivna delar 
av manuskriptet till OGB, del 6, Inlands Nordre härad, fortsatt inspelningen 
av göteborgsmål samt mål på Orust och Tjörn, sammanlagt 9 band. Han har 
även granskat namnformer för kartor utgivna av Rikets allmänna kartverk. 

PALM har granskat manuskript till ovannämnda OGB, del 17, korrekturläst 
samma del och jämte fru Abramson korrekturläst renskriften till OGB, del 6, 
bebyggelsenamnen. 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 
inkomrnande material samt handhaft vissa expeditionsgöromål. 

ABRAMSON har renskrivit delar (bebyggelsenamnen) av OGB, del 6, samt 
delar av OGB, del 17. Hon har korrekturläst del 17 och jämte Palm korrektur-
läst renskrivna delar av OGB 6. Abramson har fört institutets kataloger och 
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register samt utfört förekommande maskinskrivningsarbeten. Hon har varit 
sjukledig 10.4-14.4 1970. 

LARSSON har fortsatt arbetet med den bohuslänska ordboken. Han har till-
sammans med Palm granskat inkommande uppteckningar. 

LÖFGREN har fortsatt den föregående arbetsår påbörjade transkriberingen av 
institutets grammofonskivor. En geografisk fördelning har eftersträvats för att i 
görligaste mån erhålla en uppfattning om materialets art över hela landskapet. 
Under arbetsåret har 8 längre transkriptioner utförts (105 A4-sidor) från hära-
derna Inlands N (1 inspelning), Orust V (1), Orust ö (1), Lane (4) och Bullaren 
(1). Transkriptioner föreligger nu från följande härader: Askims härad 2, 
Hisings ö 1, Inlands S 1, Inlands N 2, Tjörn 2, Orust V 2, Orust ö 1, Lane 4, 
Sotenäs 1, Tunge 1, Sörbygden 2, Bullaren 1, Vätte härad 1. 

I. PALM har fortsatt excerperingen av nordisk ortnamnslitteratur. 

Institutets arkiv 

Institutets samlingar har utökats med följande: Wågerman, I.: Naturnamnen 
på Hönö (trebetygsuppsats i nordiska språk h.t. 1969). 38 s. A4. Olsson, Karl G.: 
Folkminnen från Orust, Fjärde delen. Uppteckningar 1969. I anteckningsbok 
48 s. 4:o. Jansson, T.: Göteborgs kommunalarbetares vanligare facktermer 
(trebetygsuppsats i nordiska språk h.t. 1969), 35 s. A4, jämte tillhörande 
primäranteckningar i separat pärm. Material rörande granskningen av ortnamn 
för ekonomiska kartan för Gullholmens, Morlanda och Skaftö socknar (8 s. A4, 
4 kartblad, 5 st. namnblanketter A4 jämte koncept). 

Från Svenska ortnamnsarkivet har erhållits ortnamnsuppteckningar från 
socknar i Göteborgs och Bohus län samt Dalsland, 673 lappar, Xerox-kopior. 

Genom institutets försorg har anskaffats: Husförhörslängd 1803-1804 för 
Hede sn, fotostatkopia, 18 s. De danska jordeböckerna 1544, 1568, 1580, 1586 
i delar som rör Sörbygdens härad, fotostatkopior av avskrift hos institutet. 
Jordeboken 1573 i delar som rör Sörbygdens härad, fotostatkopior, 32 s. Åberg, 
L. Inledning till L. Åbergs Berättelse 1843 rörande de bohuslänska dialekterna, 
helioprintkopia av avskrift av Arvid Enqvist, 3 s. A4. Larsson, E. Anmärk-
ningar rörande institutets dialektsamlingar, 120 sedeslappar. 

Trycksamlingen har ökats med 399 nummer. 

Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 

Under arbetsåret har OGB, del 17, Sörbygdens härad, XXV + 304 s. (lektor 
G. Drougge) utkommit av trycket. Av OGB 6, Inlands Nordre härad (professor 
A. Janz6n) föreligger tryckfärcligt manuskript av bebyggelsenamnen; renskriv-
ningen av naturnamnen pågår. 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. 
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Compte rendu 

de 'Institut des recherches Toponymiques et Dialectologiques 1'Universit4 
de Gothembourg pendant les armes d'exereiee 1969-70. Par VERNER EKEN-
VALL. 

Organisation, budget et administration. 
EmployeSs et conditions du travail. 
Archives de 'Institut et aceroissements des collections. 
Travaux execute's par "Institut. Publications. 



Institutet för folklivsforskning i Göteborg 

Årsberättelse för budgetåret 1969/70 

Av Julius Ejdestam 

Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under respek-
tive titlar i regleringsbrevet för Göteborgs universitet. 

Ur Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål har erhållits ett 
anslag om kr. 1 000:- för inköp av litteratur. 

Institutets manuskriptsamlingar har under året ökat med drygt 500 till 
ca 239 500 blad. Uppteckningsarbete har bedrivits i företrädesvis Bohuslän, 
Halland och Västergötland. Därutöver har i samarbete med Göteborgs-Tid-
ningen insamlats ett material som ännu inte har registrerats. 

122 volymer, smärre skrifter och särtryck oräknade, har tillförts institutets 
bibliotek. 

Ur manuskriptsamlingarna har utlånats 401 nummer, häri icke inräknat 
sådant material som inom institutet ställts till forskares förfogande. 

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. 

Höstterminen 1969, då undervisning i ämnet folklivsforskning infördes vid 
universitetet, fungerade institutet i viss utsträckning som undervisningscentral 
med arbetsuppgifter som i hög grad inkräktade på dess ordinarie verksamhet. 

Den inventering av institutets samlingar rörande folklig dans, som påbörjades 
föregående år och som utförs av en grupp medlemmar i göteborgsavdelningen 
av Svenska ungdomsringen för bygdekultur, har fortsatt. 

Institutets manuskriptsamlingar innehåller ett mycket rikt språkligt material, 
som — utspritt i uppteckningar av skiftande slag — hittills inte har kunnat 
utnyttjas av forskningen. Inom institutet har nu i samarbete med Landsmåls-
och folkminnesarkivet i Uppsala — de båda institutionernas undersöknings-
områden är i fråga om Västsverige till större delen gemensamma — inrättats 
ett särskilt arkiv för i samlingarna förekommande dialektala ord, uttryck o. d. 
Likaledes har inrättats ett arkiv för det däri befintliga ortnamnsmaterialet. 

Vid institutet har två av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönade medarbetare 
varit anställda. 

Institutets föreståndare har under året publicerat »De fattigas Sverige» (1969). 
Prefekt för institutet har varit professorn i etnografi, särskilt socialantro-

pologi, K. G. IZIKOWITZ. Föreståndare är fil. dr J. EJDESTAM. 
Institutets benämning kommer att från och med budgetåret 1970/71 vara 

Institutet för folklore. 

Compte ren du 
des recherches diriOes par l'Institut d'Ethnologie et de Folklore å l'UniversitiS 
de Gothembourg pendant les anniSes d'exercice 1969-70. Par JULIUS EJDESTAM. 



Insänd litteratur 
1.9.1970-30.4.1971 

Acta philologica Scandinavica. Bd 28: 3/4. Kbh 1970. - Acta Societatis linguis-
ticae Upsaliensis. Nova series. 2: 3. T. Sköld, The object in pre-predicative 
position in Swedish. Upps 1970. - The Arnamagnan institute. Bulletin 
1969/70. Kbh 1970. - Arts et traditions populaires. Anne 17 (1969): 3/4-18 
(1970): 1/3. Paris. - Arv og eje 1970. (Danske museer 19.) Odense 1970. - 
Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning. Vol. 24 (1968). Sthm 1970. - 
Bayerisches Jahrbuch ffu- Volkskunde 1969. Volkach vor Wiirzburg 1970. - 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd 92. Halle 
1970. - Bergsjö-bygden. Ärg. 16 (1970). Hudiksvall 1970. - Bijdragen en 
mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkskunde »Het Nederlands Open-
luchtmuseum». Jaarg. 33 (1970): 2. [Arnhem.] - Blekingeboken. Ärg. 49 (1974 
Karlskrona 1971. - Bohusläns hembygdsförbunds skrifter. Nr 3. Hulda 
Tjörne, Min barndoms Tjörn. Uddevalla 1970. - Bohusläns hembygdsförbunds 
årsskrift 1970. Uddevalla 1970. - Budkavlen. Ärg. 48/49 (1969/1970). Ekenäs 
1971. - By og bygd. Norsk folkemuseums årbok. Bd 22 (1970). Oslo 1970. - 
Bygd och natur. Arg. 51 (1970): 3-52 (1971): 1. Sthm. - öasopis Närodniho 
muzea. HistoricM muzeum 1957-1966. Rejstfik roönikil 126-135. Praha 1970. 
- Dalarnas hembygdsbok 1968/1969. Resa i Dalarna 1765. Falun 1970. - 
Dansk folkemindesamling. Danmarks folkeminder. Nr 80. S. Grundtvig, Gamle 
danske Minder i Folkemunde. Ny samling. Kbh 1970; Folkeminder. H. 14 (1969). 
Kbh; Skrifter. 1. A. F. Weis Bentzon, The launeddas. A Sardinian folk music 
instrument. Vol. 1-2. Kbh 1969. (Acta ethnomusicologica Danica 1.) 2. Birthe 
Traerup, East Macedonian folk songs. Kbh 1970. (Acta ethnomusicologica 
Danica 2.); Studier. Nr 7. S. H. Rossel, Skillingvisen om Carl og Emma. Kbh 
1970; Dansk folkemindesamling. Anskaffelser 1. oktober 1969-1. april 1970. 
U. o. o. å. (Duplic.) - Det Kgl. danske videnskabernes selskab, Kbh. Hist.-
filos. meddeleLser. 45: 1. H. Hjelholt, Great Britain, the Danish-German conflict 
and the Danish succession 1850-1852. Kbh 1971; Hist.-filos. skrifter. 5: 2. P. 
Mortensen, Tell Shimshara. The Hassuna period. Kbh 1970; 6: 1. 0. Neugebauer 
& D. Pingree, The Paficasiddhåntikä of Varåhamihira. P. 1. Kbh 1970; Over-

sigt over selskabets virksomhed. Juni 1969-maj 1970. Kbh 1970. - dgv In-
formationen. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft för Volkskunde e. V. 
Nr 80: H. 1. Mainz 1971. - Eesti NSV teaduste akadeemia. Fr. R. Kreutzwaldi 
nimeline kirjandusmuuseum: Das F. R. Kreutzwald-Literaturmuseum. Tartu 
1970; Priiusel' raiume rada ... Artiklik kogumik eesti revolutsioonilauludest. 
Tallinn 1970; E. Nirk, Estonian literature. Tallinn 1970; V. Tormis, Eesti 
kalendrilaulud. Tallinn 1969. - Ethnographia, se Nkarajzi miizeurn, Budapest. 
-- Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok. 1970. Sthm 1970. - 
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FF communications. Ed. for the Folklore fellows. Vol. 88: 2. No 208. M. Kuusi, 
Ovanabo proverbs. Hki 1970. - Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finn-
bygder. Årg. 23 (1970): 3-24 (1971): [1]. Torsby. - Finnisch-ugrisehe For-
schungen. Bd 38. Hki 1970. - Fornvårdaren 10: 4. Östersund 1970. - Forn-
vännen 1970: 3-1971: 1. Sthm. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskape-
lige forskningsråd. Arg. 15 (1970): 3-16 (1971): 1. Oslo. -Fr6öskaparrit. Annales 
Societatis scientiarum Fmroensis. Bök 18. Törshavn 1970. - Från bergslag och 
bondebygd. Arg. 24-25 (1969-1970). (Meddelande 35-36.) Örebro 1969-70. - 
Från Gästrikland 1970. Gävle 1970. - Fynske aarbeger. Udg. af Hist. samf. for 
Fyns stift. 10: 3. Odense 1970. - Fyrirlestrar Minningarsj6ös Åsu Guömunds-
döttur Wright. 1. H. Christie, Stavkirkene i bygningshistorisk sammenheng. 
Reykjavik 1970. - Fölisön. Fölisöstiftelsens publikation. 1970. Hfors 1970. - 
Germanisches National-Museum, Närnberg. Albrecht Diirer, Die Apokalypse. 
Faksimile der deutschen Urausgabe von 1498 'Die heimlich Offenbarung Jo-
hannis'. Miinchen (cop. 1970). - Globen. Nyheter från Generalstabens litogra-
fiska anstalt, Kartografiska institutet och Esselte map service. 1970: 3/4. Sthm 
1971. - Gotländskt arkiv 42 (1970). Visby 1970. - Göteborgs historiska mu-
seum. Årstryck 1971. Gbg 1971. - Heimen. Organ for Landslaget for bygde- og 
byhistorie. Bd 15. (1970: 3-1971: 1.) Oslo. - Hembygden. [Utg. av] Dalslands 
fornminnes- och hembygdsförbund. 1971. Vänersborg 1970. - Hembygdsskild-
ringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 5. Från kulturdagarna i Bonäs 
bygdegård den 23-24 juni 1969. Upps 1970; 6. Från kulturdagarna i Bonäs 
bygdegård den 22-24 juni 1970. Upps 1971. - Historisk tidskrift för Finland. 
Arg. 55 (1970): 2. Hfors. - Historisk årbog for Thy og Mors 1970. Kbh 1970. - 
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse 1969/1970. 
Lund 1970. - Håleygminne. Utgj. av Hålogaland historielag. Bd 13. Arg. 51 
(1970): 3-4. Svorkrno. - En hälsning till församlingarna i ärkestiftet. Arg. 56 
(1970/71). Upps 1970. - Institut Grand-Ducal. Section de linguistique, de 
folklore et de toponymie. Bulletin linguistique et ethnologique. Fase. 17. Luxem-
bourg 1971. - Institute of ethnology, Academia Sinica, Nankang, Taipei. 
Bulletin nr 28. 1969; Monograph series B. No 1. Yih-Yuan Li, An immigrant 
town. Life in an overseas Chinese community in Southern Malaya. 1970. - In-
vandraren. Utg. av Statens invandrarverk. Mars 1971. Sthm 1971.- Journal of 
English and Germanie philology (JEGP). Vol. 69 (1970): 3 - 70 (1971): 1. Ur-
bana, Ill. - Jysk ordbog udg. af  Institut for jysk sprog- og kulturforskning 
under ledelse af P. Skautrup. Bd 1: h. 1. Provehxfte. Aarhus 1970; Kilder og 
forkortelser m. m. Aarhus 1965. - Jämten. Föreningen Heimbygdas årsbok. 
Arg. 64 (1970). Östersund 1970. - Kalender. [Utg. av] Svenska folkskolans 
vänner. Arg. 85 (1970). Hfors 1970. - Kalevalaseuran vuosikirja 51 (1971). 
Porvoo 1971; Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1970: 3 - 
1971: 1. Hki. - Kalmar läns fornminnesförenings verksamhet under år 1969. 
Kalmar 1970. - Komårom megyei mtizeurnok közlemönyei. Mitteilungen der 
Museen des Komitats Komärom. 1. Tata 1968. - Kommissionen för riks-
inventering av de enskilda arkiven. Bulletin nr 3. Slagordsreg. till 0. Waldes 
katalog över enskilda arkiv. Sthm 1970. - Kronobergsboken. Årsbok för 
Hy1t6n-Cavalliusföreningen. 1970. Växjö 1970. - Kustbon. Organ för estlands-
svenskarna i Sverige. Arg. 27 (1970): 3-4. Sthm. - Leuvense bijdragen. Tijd-
schrift voor germaanse filologie. Jaarg. 59 (1970): 3-4. Leuven. - Lychnos. 
Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1969/1970. Sthm 1971. - Meddelande 
från Avdelningen för nordiska språk inom Institutionen för svenska vid Umeå 
universitet. Nr 1. 1971. Birgitta Jaukkad, En undersökning av språket i några 
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barnböcker. Umeå 1971; Nr 2. 1971. Inger Sjöström, Ortnamnen på -öger längs 
Västerbottenskusten och på Holmön. Umeå 1971. - Meddelanden från Jön-
köpings läns hembygdsförbund. 43 (1970). Småländska kulturbilder. Jönköping 
1970. - Meddelanden från Svenskt visarkiv. 26. Alfhild & Gun Forslin, Ett 
underligt djur i vår Herres hage. Sthm 1970; 27. I. Pio, Overnaturlige vwsner i 
nordisk balladetradition 2. Sthm 1970; 28. N. Afzelius, Bellman som folklig 
författare. Sthm 1970. - Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. 12. H. 
Karlsson, Studier över båtnamn, särskilt namn på backebåtar och bankskutor 
från 1700-talets Bohuslän. Gbg 1970. - Migrationen mellan Sverige och Finland. 
Symposium anordnat av Kulturfonden för Sverige och Finland, Hässelby slott 
den 26-29 oktober 1967. Sthm 1970. (Nordisk udredningsserie. [Utg. av] 
Nordiska rådet. 1970: 14.) - Museum Moraviae Brunense. Sectio ethnographica. 
Lidovå malba na skle XVI-XIX stoleti. Katalog vYstavy v Etnograficköm 
Ustavu Moravsk6ho musea v Brn6. Brno 1970. (Publ. Etnograf. tistavu Mo-
ravsk6ho musea v Brn6. Sv. 13. Edice Mal6 tisky. Sv. 18.) - Namn och bygd. 
Arg. 57 (1969). Upps 1971. - National museum of Wales. Annual report 63 
(1969-70). Cardiff 1970. - Nationalmuseets etnologiska undersegelser. Sperge-
Hate nr 34. Birte Stig Jergensen, Brygning af el. Lyngby 1971. - N6prajzi 
m6zeum, Budapest. Ethnographia. A magyar neprajzi tårsastig foly6irata. 
evf. 81 (1970): 2/4. - Niederdeutsches Wort. Bd 10 (1970). Mönster 1970. - 
Nordiska museet, Sthm. Bibliografiska meddelanden från Nordiska museets 
bibliotek. Nr 24-26. 1970. - Nord-Nytt. 1970: 2-4. Kbh. - Norrbotten. Norr-
bottens museum. Årsbok 1971. Luleå 1970. - Nysvenska studier. Arg. 49 (1969). 
Upps 1970. - Nämnden för svensk språkvård. Årsberättelse för 1970. Sthm 
1971. - Operation folkbildningsminnen. Handledning 4. J. Andersson & S. 
Leander, Folkrörelse- och folkbildningskartotek. Karlskrona 1971. - Orbis. 
Bulletin international de Documentation linguistique. T. 19 (1970): 1-2. Louvain. 
- Ortnamnen i Skaraborgs län. D. 17. Naturnamn. Upps 1970. (Sveriges ort-
namn.) - Polar record. Index vol. 14, nos 88-93. Cambridge 1970; Vol. 15. Nos 
96-97. Cambridge 1970-71. - Polskie towarzystwo ludoznawcze. Komitet 
Kolbergowski. 0. Kolberg, Dziela wzystkie. T. 42. Mazowsze. Cz. 7. Wroclaw 
1970. - Proverbium, se Suomalaisen kirjallisuuden seura. - Recorded sound. 
The journal of the British Institute of Recorded Sound. Nos 39-40. July-Oct. 
1970. London. - Revista de etnografie i folclor. T. 15 (1970): 4- 16 (1971): 2. 
Bucure0i. - Revue des langues vivantes. Ann& 36 (1970): 4- 37 (1971): 2. 
Bruxelles. - Rijksmuseuna voor Volkskunde 'Het Nederlands Openlucht-
museum' te Arnhem. Verslag van de directeur over het jaar 1968. 's-Gravenhage 
1970. - Riksdagsbiblioteket. Förteckning över Riksdagsbibliotekets nyförvärv. 
1969: 3 - 1970: 3. Sthm. - Samlingar och studier till svenska kyrkans historia. 
39. Daniel Edvard Boöthius levnadsminnen och valda brev. Sthm 1970. - 
Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. No 99-100. Vaasa 
1970-71. - Scandinavian studies. Vol. 42 (1970): 3-4. Lawrence, Kansas. - 
Schweizerisches Archiv för Volkskunde. Jahrg. 66: 3/4. Basel 1970. - Scottish 
studies. Vol. 14 (1970): 1-2. Edinburgh. - Skandinavistik. Zeitschrift fik 
Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder. FIrsg. vom Noodischen 
Institut der Universität Kiel. November 1970. Gliickstadt. - Skrifter frå 
Norsk målferearkiv ved Olav T. Beito. 22. P. Nyquist Grotvedt, Skrift og tale 
i mellonanorske diplomer fra Folden-området 1350-1450. 2. Oslo 1970; 23. 0. T. 
Beito, Målfere og normalmål. Oslo 1970; 24. E. G. Larsen, Formverket i Flekke-
fjord bymål. Oslo 1970. - Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land. 439. S. Hirn, Teater i Viborg 1743-1870. Hfors 1970; 440. Folklivsstudier 
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7. Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker 1799-1801. Hfors 1970; 441. 
H. Hirn, Frän Lantinghausen till Jägerhorn. Hfors 1970; 442. E. Anthoni, 
Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel. Hfors 1970; 443. Samlade skrifter 
av J. L. Runeberg. D. 9. Brev. Hfors 1970; 446. Studier i nordisk filologi bd 58. 
Festskrift till Olav Ahlbäck 28.3.1971. Hfors 1971. - Skrifter utg. genom 
Landsmålsarkivet i Lund. 15. S. Benson, Sildschwedischer Sprachatlas. 4. 1970. 
- Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1969. Sthm 1970. 
(Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bihang. 1970: 33.) - Ströms hem-
bygdsförenings årspublikation. Strömsboken. 1970. D. 3: 3. H. 27. Strömsund 
1971. - Studia ethnographica Upsaliensia. 33. Phebe Fjellström, Swedish-
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