
Archives des traditions populaires suMoises, hyr. 294 

SVENSKA 
LANDSMÅL 
OCH 
SVENSKT FOLKLIV 

Tidskrift utgiven av 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

genom FOLKE HEDBLOM 

under medverkan av 
MANNE ERIKSSON och DAG STROMBÄCK 

1970 • 93:e årgången • H. 294 fr. början 

P. A. Norstedt & Söner • Stockholm 



;;;Mt. ts-A, 44.1 





ARCHIVES 

DES TRADITIONS POPULAIRES 
S-UDOISES 
Revue fonde'e en 1878 par J. A. Lundell 

Publi4e par 

L'INSTITUT DE DIALECTOLOGIE ET DE FOLKLORE A UPSAL 

avec subvention du gouvernement suklois 
par 

FOLKE HEDBLOM 

en coopgration de 

MANNE ERIKSSON et DAG STRÖMBÄCK 

1970 
Quatre-vingt-treizikne annge 

P. A. Norstedt & Söner / Stockholm 



SVENSKA LANDSMÅL 
OCH 

SVENSKT FOLKLIV 
Tidskrift grundad 1878 av J. A. Lundell 

Utgiven med understöd av statsmedel av 

DIALEKT- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA 

genom 

FOLKE HEDBLOM 

under medverkan av 

MANNE ERIKSSON och DAG STRÖMBÄCK 

1970 
Nittiotredje årgången 

P. A. Norstedt & Söner! Stockholm 



Almqvist & Wiksells 
BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 

UPPSALA 1970 



Innehåll 

BENSON, SVEN, Landsmålsarkivet i Lund. Årsberättelse 1968/69 . 	 136 
EHN, WOLTER, Nejonögonfiske i Älvkarleby  	9 
EJDESTAM, Julius, Institutionen för folklivsforskning i Göteborg 	 

Årsberättelse 1968/69 	  144 
EKENVALL, VERNER, Institutionen för ortnamns- och dialektforsk- 

ning vid Göteborgs universitet. Årsberättelse 1968/69 	 141 
FORSGREN, MARGARETHA, Räkneramsor i skolklasser i Uppsala. 	41 
HEDBLOM, FOLKE, Vem ritade runorna>  i Kensington? 	  26 
—, Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Årsberättelse 1968/69 125 
ROSANDER, GÖRAN, Svensk folklivsforskning 1966/69 	  89 
WHITAKER, L, Coffee-drinking and visiting ceremonial among the 

Karesuando Lapps 	  36 
WITTING, CLAES, Generativ analys i en nordisk lånordsstudie . . 	78 

Litteratur: 
Suomen murteiden sanakirja. Koevihko, Helsinki 1970 — Ordbok 

över de finska dialekterna. Provhäfte. Anm. av GUNNAR PELLIJEFF 100 

EJDER, BERTIL, Dagens tider och måltider, Lund 1969. Anm. av 
MANNE ERIKSSON 	  105 

BRINGfiUS, NILS-ARVID, Mat och miljö, Lund 1970. Anm. av MANNE 

ERIKSSON 	  109 
Temenos. Studies in Comparative Religion, Vols 4-5, Turku—Hki 1969 	 

Anm. av MANNE ERIKSSON 	  110 

HAUGEN, EINAR, Riksspråk og folkemål. Norsk språkpolitikk i det 
20. århundre, Oslo u. å. Anm. av FOLKE HEDBLOM 	  114 

STAHL, HARRY, Ortnamn och ortnamnsforskning, Upps. 1970. Anm 	 
av FOLKE HEDBLOM 	  116 

PAMP, BENGT, Ortnamnen i Sverige, 2. upp!., Malmö 1970. Anm. av 
FOLKE HEDBLOM 	  117 

NIELSEN, NIELS AGE, Dansk etymologisk ordbog, 2. uppl. Kbhvn 
1969. Anm. av FOLKE HEDBLOM 	  118 

WINGBORG, OLLE, Litteratur om Dalarna 1, Upps. 1969. Anm. av STIG 

BJÖRKLUND 	  118 
HEYMOWSKI, ADAM DE, Swedish travellers and their ancestry, Upps 	 

1969. Anm. av BERTIL LITNDMAN 	  122 
Insänd litteratur 1.11.1969-31.8.1970. Av RUNE VÄSTERLUND . . 	 145 



. 

.".431P'"' 



Rsuniks 

BENSON, S., Compte rendu des recherches dirides par l'Institut de 
dialectologie de Lund 1968/69 	  140 

ELIN, W., Fishing of river-lampreys at Älvkarleby 	  25 
EJDESTAM, J., Compte rendu des recherches dirides par l'Institut 

d'ethnologie et de folklore å l'Universit6 de Gothembourg 1968/69 144 
EKEN VALL, V., Compte rendu de l'Institut des recherches toponymiques 

et dialectologiques å l'Universit6 de Gothembourg 1968/69 . . . 143 
FORSGREN, M., Counting-rhymes used in school-classes in Uppsala . 76 
HEDBLOM, F., Who wrote the runes of Kensington? 	  35 

Compte rendu des recherches dirig6es par l'Institut de dialectologie 
et de folklore d'Upsal 1968/69 	  135 

ROSANDER, G., Swedish folk-life and folklore researches 1966/69 . 	 99 
WITTING, C., Generative analysis in a Scandinavian loan-word research 87 

Comptes rendus littéraires : 

Par G. PELLIJEFF de la livraison d'6preuves du Dictionnaire des 
dialectes finnois (Suomen murteiden sanakirja), Helsinki 1970 . . 105 

Par M. ERIKSSON de B. EJDER, Les moments de la journ6e et les 
heures des repas (Dagens tider och måltider), Lund 1969 . . . . 108 

Par M. ERIKSSON de N.-A. BRINGAUS, Nourriture et milieu (Mat och 
miljö), Lund 1970 	  110 

Par M. ERIKSSON de Temenos. Studies in comparative religion, Vols 
IV—V, Helsinki 1969 	  113 

Par F. HEDBLOM de E. HAUGEN, Language conflict and language 
planning. The case of Modern Norwegian (Riksspråk og folkemål), 
Oslo [1969] 	  116 

Par F. HEDBLOM de II. Skar, Place-names and place-name research 
(Ortnamn och ortnamnsforskning), Upps. 1970 	  117 

Par F. HEDBLOM de B. PAMP, The place-names of Sweden (Ort- 
namnen i Sverige), Malmö 1970 	  117 

Par F. HEDBLOM de N. Å. NIELSEN, Dansk etymologisk ordbog (Danish 
etymological dictionary), 2. ed. Kbhvn 1969 	  118 

Par S. BJÖRKLUND de 0. WINGBORG, Litteratur om Dalarna 1 (Litera- 
ture on the province Dalecarlia), Upps. 1969 	  122 

Par B. LUNDMAN de A. DE HEYMOWSKI, Swedish travellers and their 
ancestry, Upps. 1969 	  124 

Livres re9ues par la r6daction des Archives. Par R. VÄSTERLUND . 	 145 





Nejonögonfiske i Älvkarleby 
Från en fältundersökning hösten 19691  

Av Wolter Ehn 

Kort historik 
Välbekant är sedan gammalt laxfisket vid Älvkarlebyfallen i Dalälven i 
norra Uppland. Mindre bekant är däremot nejonögonfisket på samma 
plats. Lax- och nej onögonfisket har gemensamma naturliga förutsätt-
ningar. Båda fiskslagen stiger upp i älven från havet. 

Nej onögonfisket har, åtminstone för så lång tid tillbaka som skriftliga 
källor når, förekommit i de flesta norrländska och finländska älvar, men 
har numera minskat i omfattning. Fortfarande fångas dock nejonögon 
yrkesmässigt i Älvkarleby. 

Fisket av nejonögon antas ursprungligen ha varit förenat med laxfisket 
i Älvkarlebyfallen. (Westman s. 15), men under 1500-talet skildes de åt 
och 1544 upptages nej onögonen under respektive hemmans räntepersedlar 
(Falkman s. 11) medan kronans laxuppbörd föres för sig. Nejonögonens 
icke ringa ekonomiska betydelse inom åtminstone norra Uppland och de 
norrländska länen framgår av att de upptagits i markegångstaxorna. Tidiga-
ste belägget återfinns i Uppsala läns markegångstaxa för 1691 och priset 
anges då efter lispund. Ända in under 1900-talet kvarstår nejonögonen. i 
länets markegångstaxa. Under 1700-talet upptages nejonögon i marke-
gångstaxor gällande för Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ånger-
manland varvid priset anges per hundra. 1871 omtalar kronofogden i 
fögderiet att det årligen fångas omkring 6 000 bast nejonögon och att 1870 
varit ett ovanligt gott år med en beräknad fångst av 10 000 bast samt att 

1  Uppdraget att utföra denna undersökning har givits mig av chefen för Lands-
måls- och folkminnesarkivet docenten Folke Hedblom. Han har i samband därmed 
låtit mig ta del av det material han på 1950-talet själv insamlade rörande nejonögon-
fisket i Älvkarleby, främst i samarbete med framlidne kontorsskrivaren Ejnar Willner, 
Älvkarleby. Fältarbetet utfördes vid besök på orten med arkivets inspelningsbil 
tillsammans med ingeniör T. Ord6us. Samtliga fotografier av Wolter Ehn 20-21 okt. 
1969. I redogörelsen återges yrkestermerna med kursiv skrift, dialektformer i grov 
beteckning inom ( ) och i ljudskrift inom [ ]. 
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Det huvudsakliga nej onögonfisket som bedrivs i Dalälven vid Älvkarleby äger rum 
straxt ovanför Carl XIII :s bro i spillvattnet från kraftverksdammarna. 

Flodnejonögat har ett ålliknande utseende och gälhålen är klart markerade. 

en stor del av fångsten säljes som färsk eller rökt till Stockholm och an-
gränsande städer (Kronofogden 1871). 

Nejonögonfisket synes dock av naturliga skäl ha haft en ganska lokal 
betydelse i norra Uppland. Förutom i Älvkarleby uppges nejonögonfiske 
ha bedrivits under 1900-talet inom Västlands och Hålln.äs socknar. 

Uppsala läns landshövding R. von Krwmer, som visade fisket i Älv-
karleby stort intresse (Femårsberättelse 1844 s. 12), uppger att nej onögon.-
fisket i Älvkarleby och Västlands socknar lämnar en icke obetydlig in-
komst. Den begränsade lokala betydelsen framgår dock bl. a. av att En- 
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Tinan är byggd av träspjälor sammanhållna med vidjor eller metalltråd. I smaländan 
är en öppning med en »tapp» för tömning av fångsten. Vid tinan är ett rep fästat för 
att därmed kunna lyfta upp Milan ur vattnet. Under äldre förhållanden var repet en 
snodd vidjekvist eller granrot. Invid smaländan fasthålles tinan med pålar som sam-
manpressas med en »hink». Teckning efter skiss av E. Willner. 

Den nutida fiskemetoden begränsar sig till utläggning av en eller ett par nejonögon-
tinor i s. k. strömhugg och hålls där på plats med stenar. 

köpings stad saknar uppgifter om priser på nejonögon vid markegångs-
sättningen. 

Nej onögonfisket har varit föremål för lantmäteriförrättningar som 
avkastat värdefulla kartor och protokoll. Från 1744 finns en karta uppgjord 
av Olof Gerdes (ULK Älvkarleby 19) som bifogat en omfångsrik text, som 
kastar ljus över både lax- och nejonögonfisket vid Älvkarlebyfallen. För- 



12 Wolter Ehn 

Tinorna utlägges i strömt vatten. 

En mängd tunga stenar håller tinan på plats. 
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Den enstaka nedstenade tinan befrias från de tunga stenar som håller den på plats. 
Stenarna läggs så att de på nytt kan användas. 

När tinan befriats från stenarna lyftes den fiskfyllda, tunga tinan upp ur vattnet för 
att vittjas. 
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Den soekertoppsformade tinan vittjas genom att lossa en tapp i tinans smalända. 
Nej onögonen rinner då ned i en säck. 

utom senare kartor och arealavmätningar är en arealavmätning 1864-1870 
med karta 1869 över östan& och Västanå nejon.ögonfiske (ULK Älvkarleby 
177) av stort värde för kännedomen om fiskets förutsättningar. Ständiga 
förskjutningar av älvstränderna förstör tidigare fiskeplatser och nya fiske-
platser måste utses. Kartorna ger viktiga upplysningar om de många fiske-
ställena och om namnförrådet kring stränderna samt antyder någon gång 
de fiskemetoder och redskap som kommit till användning. 

I samband med att Älvkarleby kraftverk tillkom, övergick rätten till 
nej onögonfisket i Dalälven nedanför Carl XIII:s bro genom köp från 
bönderna till Kronan. Fisket norr om bron var dock sedan gammalt Kro-
nans och denna arrenderade ut fisket till ett fiskebolag bestående av jord- 
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»Stenvara» med tre tinor sedd ovanifrån. Tinorna hålles på plats mellan två stenrösen. 
Teckning efter skiss av E. Willner. 

ägande i östan.å by. Detta kronofiske uppges ha varit det mest givande av 
fiskena kring Carl XIII:s bro. Kronan överlät från 1912 fiskerätten till en 
arrendator som har uteslutande rätt att bedriva fisket. Ett temporärt 
undantag gjordes dock för prästbostället som fortsättningsvis skulle ha 
rätt att lägga tre tinor. 

Rätten till nejon.ögonfisket före Kronans köp av strandrätten nedanför 
Carl XIII:s bro tillkom bönderna i östanå och Västanå men blott i de fall 
de innehade mantalssatt jord. Vars och ens andel i fisket grundade sig på 
mantalets storlek. Västanå och Östanå byar bestod av gårdar med skiftande 
mantal. Det uppges att icke jordägande kunde få arrendera plats för 
några -Linor. Detta arrende betalades till byaman ( =byfogden) till första 
maj eller till stämman i början av maj. 

Den traditionella metoden att fiska med tinor bibehålls i stort som tidi-
gare, men fiskets omfattning blev vida mindre, sedan dels vattenflödet 
i älvfåran tidvis upphörde och dels byborna ej fick delta i fisket. Dessutom 
har kraftverksbygget skadat många gamla fiskeplatser. 

Nej onögonfisket i Älvkarleby bedrives numera uteslutande invid Carl 
XIII:s bro i det spillvatten från kraftverksdammarna som rinner fram 
mellan stenarna på den gamla älvbottnen. Före kraftverkets tillkomst var 
fiskeområdet betydligt större och uppges ha omfattat strandområdet i 
höjd med den s. k. Malsörn (m,ärsön) nedströms Carl XIII:s bro. Enligt ett 
skattläggningsinstrument från 1701 skulle nejonögonfiske då ej förekomma 
ovanför Älvkarlebyfallen. (Lanforsen I s. 12). Nejonögonfiske uppges dock 
ha ägt rum under 1800-talet så långt upp i Dalälven som vid Söderfors bruk. 

Nejonögonfisket nu och i mannaminne 
Nejonögonfisket i Älvkarleby bedrives under hösten vanligen från slutet 
av augusti t. o. m. november. Så har även varit fallet i de norrländska 
älvarna (Nordlander s. 38 m. fl.). Förskjutning i tiden kan, enligt uppgift, 



16 Wolter Ehn, 

       

- 

       

   

Ilir. 

   

        

   

KINUNTI 

  

        



Nejonögonfiske i Älvkarleby 17 
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»Vara» med bock. Repen från tinoma bindas fast vid pålarna. Tinoma sedda ned-
ströms och från sidan med stenar som pressar dem mot älvbottnen och hålles på plats 
av bocken. Teckning efter skiss av E. Willner. 

äga rum beroende på vattentemperaturen. Denna bör ej vara för hög för 
att nej onögonen skall stiga upp i älven. En sådan förskjutning ägde rum 
under hösten 1969 beroende på den osedvanligt varma sommaren, varför 
fisket kom igång först under september. Tidpunkten för fångst av grålax — 
vraklax — och nejonögon har i regel sammanfallit (Westman s. 15). 

Flodnejonögat (Petromyzon fluviatilis), som kan bli 30-40 centimeter 
långt, är en broskfisk som i könsmoget tillstånd uppstiger i älvar och åar 
om hösten för att leka i april-maj. Under denna tid är fisken fredad. För 
nej onögonfisket vid Älvkarleby bestämdes 1885 (Stadgar 1885) en frid-
lysningsperiod från 1 mars till 1 juli. Efter den egentliga fångstperioden 
kan tinor utsättas för att fånga nejonögon till agn, främst som lakagn.. 

Den lokala benämningen i Älvkarleby på nejonögon är nionögon [Mon-
o' gon]. Anledningen till fiskens namn uppger man vara, att den har nio 
prickar på vardera sidan, »som om man skulle ha stuckit med grov nål — 
lom säger nionögon bara för de där hålena» (Bd 2461). 

Den sydsvenska benämningen är nioöga m. fl. (Kornhall s. 122) och på 
tyskt område heter den neunauge (Kluge). I samtliga fall anknyter namnet 
till antalet hål i sidorna. Om man räknar näsöppningen, ögat och gälhålen 
är det nio hål. Den i Norrland förekommande benämningen är nätting. (Se 
vidare Hellquist och SAOB.) 

Redskap och spärranordningar 
Det enda redskapet som brukas vid fångst av nejonögon är tinor (tener) 
av trä. Tin.orna är hopfogade av träspjälor (spjaler) av furu som hålls 
2— 704523 Sv. Landsmål 1970 
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Nejonögonen befrias från sitt slem genom att dra dem mellan fingrarna. 

samman med metalltråd och ser ut som en sockertopp. De överensstämmer 
till formen med en mjärde. Inom euroasiatiskt område finner man skif-
tande tinetyper för nejonögonfiske. De i de norrländska älvarna förekom-
mande tinoma avviker väsentligt från dem som nyttjas i Älvkarleby (Ekman 
s. 396). Påfallande är dock likheten mellan Älvkarlebytinan och den som 
förekommer i Onega (Sirelius s. 330) och som är uppbyggd av spjälor. 
Längden på Älvkarleby-tinan kan variera men är i allmänhet omkr. 90 
cm, den främre öppningen omkr. 35 cm och den bakre öppningen, där 
tappen sitter och varigenom tinan vittjas, omkr. 13 cm. Skiftande storlekar 
uppges dock ha förekommit. Inuti tinan sitter en strut eller tratt fäst vid 
stora öppningen. I botten av denna strut är ett hål genom vilket nej on-
ögonen kryper in i tinan. Genom struten hindras fisken från att lämna 
tinan. Den nutida metalltråden har ersatt de ursprungligare videbanden, 
eller tå gorna av vide och de basade granvidjorna. Den nuvarande arrenda-
torn, fiskare B. Söderström, tillverkar själv sina tin.or efter gammalt 
mönster. Vid tillverkningen är det viktigt att tillse att avståndet mellan 
spjälorna är så stort att vattnet obehindrat kan strömma genom tinan, 
som med sina smalända ligger mot strömmen. Tinor av plast har prövats 
men utan framgång. 

Fiskesättet idag skiljer sig från äldre tiders genom att man uteslutande 
lägger ut enstaka tinor eller två i bredd i s. k. strömhugg varvid tinan stenas 
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Fisken lägges på halstren, som rymmer omkring 24 stycken nejonögon. 

ner, dvs, stenar lägges ovanpå tinan för att hålla den på plats. Det kan 
förekomma att två tinor ligger invid varandra i strömmen. Denna metod 
att utsätta en.staka tinor är självfallet av äldre datum (Ekman s. 397) och 
har förekommit jämsides med andra metoder. För att inga kryphål skall 
uppstå tätas väl med säckar runt tinan. 

Nuvarande fiskearrendatorn utsätter i allmänhet 30 tinor åt gången. 
Det skiftande vattenläget i älvfåran kan dock tidvis begränsa antalet 
tinor, men genom många års erfarenhet av detta fiske känner arrendatorn 
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Då nej onögonen lägges på halstret — det heter att atryka upp nej onögonen — befrias 
de från det kvarvarande slemmet. 

fiskeplatser för varje förekommande vattenläge. Det anses mycket be-
tydelsefullt för ett lyckat resultat att tinorna läggs i strömt vatten och inte i 
lugnvatten. »Strömt skulle det vara — det lönar sig inte att lägga i lugn-
vatten» (Bd 2461). 

Tinoma lägges på eftermiddagen och vittjas i gryningen och fångsten 
hemföres i en säck. Därefter vidtar förberedelserna för halstringen. En 
äldre metod att placera flera tinor bredvid varandra i träbockar eller sten-
sättningar, varor, är nu bortlagd då den skiftande vattennivån omöjliggör 
sådana fasta fiskeredskap.' 

Det är numera svårt att få noggranna uppgifter om hur dessa varor var 
beskaffade. Det är nu nära 60 år sedan de var i allmänt bruk. Någon enstaka 
vara uppges ha byggts senare, t. ex. vid Bagars på 1920-talet. En sagesman, 
som själv varit med om nejonögonfiske i dess äldre form, berättar att man 
varje år byggde nya forsbockar eller tinbockar för att däri lägga tinorna. Till 

1  F. Hedblom har i samband med undersökningar rörande ortnamn i Gästrikland 
behandlat även ordet vara. Han har därvid funnit att vara är besläktat med ord som 
(kudd-)var och värja i bet. 'skydda, omgiva' o. s. v. Med denna utgångspunkt anser han 
att vara ursprungligen b3teclmat den anordning, med vilken man omgav eller skyddade 
tinorna (Hedblom s. 101). För motsvarande västnord., Ity. och ags. former se Torp 
s. 873. 
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Numera halstras nejonögonen över en järnhäll som uppvärms med meterved. Sex 
halster får samtidigt rum på denna häll. 

dessa bockar, som vanligen årligen bortfördes av älven, togs nytt virke. 
Sådana bockar — varor — kunde rymma 4-11 tinor beroende på var på 
stranden de stod. Där det ej var alltför strömt kunde man sätta ut en bock 
för 10-11 tinor. I varan benämnd Stenstuggu (vid Turisthotellet), som var 
ens. k. stenvara, kunde 4-7 tinor utsättas. Antalet tinor i varan berodde dock 
på vattenståndet. 

Lantmäterikartorna från Älvkarleby-fallen anger fångstplatserna för 
nejonögon och många av namnen innehåller ordet vara men även bänk som 
sådan fiskeplats. Olof Gerdes beskrivning till kartan från 1744 uppger att 
nejonögonfiske förekom vid bl. a. följande platser: Klecckarwaran, Mals-
waran, Kiällwaran, Stenwaran, Lillwaran, Skatwaran m. fl. 

I ett brev till F. Hedblom har Einar Willner i Älvkarleby lämnat detalje-
rade uppgifter om olika typer av sådana redskap. Han har därtill fogat 
skisser som här återges i renritning. 

Han skriver: »'Varan' lägges utefter älvstranden i strömmande vatten. 
Ju starkare strömmen är desto bättre fångstmöjligheter. En 'vara' av enbart 
sten göres på så sätt att man lägger fångstredskapen, tinorna, i bredd med 
toppen på tinan mot strömmen. Man kan lägga en 'storvara' på ända till 
7 och 8 tinor i bredd om vattnet är gynnsamt och bottnen lämplig. 1 vanligt 
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fall är en 'vara' på från en till fyra tinor i bredd. Vattnet bör ej stå mer än 
en halv meter över tinorna, gärna lägre. Dessa tinor stenas ned. Man lägger 
stora flata stenar på tinorna sedan man pressat ned dessa mot älvbotten och 
lägger därtill sten vid sidorna och försöker ... göra det så tätt som möjligt 
kring tinorna så att fisken, nejonögonen, tvingas att gå in i tinorna vid sin 
vandring upp i älven. Det är därvid mycket viktigt att tinorna komma rätt 
mot vattnets strömriktning ... 

En annan storts 'varor' göras även de utefter stränderna där strömmen 
går fram. Man fäster ben av träpålar på en planka och lyfter så ut bocken 
så långt som möjligt i strömmen medan den ena ändan av plankan, som 
är utan ben, vilar på stranden. Mot denna planka eller vilande mot denna 
planka slås pålar ned i älvbottnen så tätt att tinorna kunna vila mot dessa 
spjälor när de tryckas ned i vattnet till älvbottnen. En halv meter från 
plankan, således uppströms, slås sedan ned två stycken pålar, en på var 
sida av tinan. Dessa pålar skola reglera tinan så att hon står rätt mot 
strömmen. De båda störarna eller pålarna förenas eller klämmas sedan 
tillsammans över tinan med en hank som fordom bestod av videhank men 
numera av rep eller ståltråd. På så sätt hålles tinan kvar i rätt läge med sin 
främre ände. Den nedre ändan som vilar mot spjälorna i plankan hålles i 
rätt läge och pressas ned mot älvbottnen av några tunga stenar. Man tätar 
kring tinorna med sten eller också med granris. Man lägger ibland två varv 
med tinor på varandra.» 

Rökning, saltning och halstring 
Nejonögonen har i Älvkarleby socken ingått i vardagskosten såsom rökta 
eller halstrade, dvs, stekta på halster över glöd eller på järnhäll. Numera 
saluföres halstrade n.ejonögon genom fiskearrendatorn och har nu karaktären 
av delikatess, och saluföres även i delikatessaffärerna i t. ex. Gävle, Uppsala 
och Stockholm. Rökta nej onögon från Älvkarleby levererades till Stock-
holms slott under förra hälften av 1500-talet (Westman s. 15). Rökningen 
konserverade fisken och nutida uppgifter talar om en lång lagringstid för 
lån grökta nejonögon medan snarrökta, som förekommit i ringa utsträckning, 
ej kunde lagras någon längre tid. »Blir dom riktigt lån.grökta då räcker dom 
i åratal» (Bd 2461). Före rökningen skulle fisken tvättas med vatten för att 
avlägsna slemmet. Den omfattande proceduren har bidragit till att man nu 
upphört därmed. 

Innan de rökta nej onögonen åts bräcktes de på glöd och blev därigenom 
spröda och fina att äta. »Dom har spätt å sticker igenom huvet [på nej on-
ögat] där ögat är och då blir det hål där — och ska man steka dom då tar 
man och vänder dom och sticker in stjärten i hålet där — det blir som ringar 
— och så lägger man dom i plåtpanna och steker dom» (Bd 2458). 

Traditionsuppgifter gällande tiden innan kraftverksbygget antyder i stort 
samma metoder vid tillredningen som senare. Före halstringen eller stek- 
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ningen saltades fisken. Sedan man saltat nejonögonen med ungefär en näve 
på bastet skulle de ligga ca en timme, varpå man rörde om bland nejon-
ögonen i baljan med en käpp eller med händerna. Därvid uppstod en vit 
fradga (fragga) av slemmet. Nejonögon.en var nu döda och nu strök man 
nejonögona, dvs. avlägsnade slemmet genom att dra fisken mellan fing-
rarna. När man strök upp nejonögonen spände man in med högra tummen i 
suget (=munnen) och drog med vänster hand minst två gånger. Vid halstring 
fick nejonögat ej vätas. Halstrade nejonögon kunde konserveras och för-
varas till vintern genom att sönderklippta i bitar läggas i ättikslag i krukor. 

Så länge fisket pågick ingick fisken dagligen i kosten hos dem som fiskade. 
Den åts då nyhalstrad till potatis och rödbetor eller direkt på hårt bröd. 
»De som hade matsäckar så hade dom ju nejonögon i matsäcken varenda 
en [av] arbetarna» (Bd 2461). 

När nej onögonen nuförtiden efter vittjningen om morgonen förts hem 
i en säck står ett par plastbaljor till reds. I dessa hälles fångsten och blandas 
väl med grovt salt. Med en träkäpp blandas salt och nejonögon om. Salt-
ningen har två syften. Det ena att döda fisken och det andra att lösa 
slemmet som därmed lättare kan dras av. Med ena tumnageln dras slemmet 
av och fisken läggs i en andra plastbalja. Då är nejonögat färdigt att läggas 
på halstret. Just i det ögonblick som det läggs på halstret drar man av det 
kvarvarande slemmet. Detta kallas att stryka upp nejonögon. Härvid 
sorteras vissa mörka nejonögon bort. Dessa tros ha gått i älven länge och 
anses hårdh,cdstrade. Man stryker alltså nejonögat i två omgångar. 

Ett halster är vanligen så stort att det rymmer drygt ett bast fiskar, dvs. 
24 stycken. Försäljningen av nejonögon. sker i bast. 

Vid Söderströms hem på Sand i östanå by finns i ett uthus två skilda 
rum med var sina stekhällar för halstring av nejonögonen. 

Varje stekhäll hos Söderströms rymmer sex halster och eldas med 
meter-ved. Halstringen, som börjar klockan åtta på morgonen och inte 
slutar förrän klockan 5 på eftermiddagen, omhänderhas av tre särskilt 
anställda kvinnor. Den ena av dessa alternerar mellan de båda stekrummen 
för att hjälpa till med att stryka slemmet av nej onögonen. 

Dessa stekhällar som nu används är av gjutjärn och uppges ha varit i 
bruk omkring 50 år. Förr ägde halstringen rum på glöd. Tidigare röktes 
också nej onögonen, men detta övergavs på 1950-talet. För detta ändamål 
fanns vid hemmen särskilda rökhus. Som rökta är nejonögonen mycket 
hållbara. 

Fångstens uppdelning 
De äldre uppgifterna om hur nejonögonfångsten fördelades mellan dem 

som fiskade under den tid fisket utfördes gemensamt av bönderna inom 
byn Östanå går isär. Fördelningsgrunden var mantalet. östanå by var en 
stor by med många lägenheter av vilka de flesta var synnerligen små. Av 
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byns hemman hade endast de sju s. k. stamhemmanen rätt till nej onögon-
fisket på östanå mark. Innehavarna av stamhemmanen kallades storbönder. 
De andra gårdarna utgjordes av små brukningsdelar, såsom sextondelar 
och mindre. Innehavarna av dessa små brukningsdelar benämndes små-
bönder. En sådan småbonde från Högmo inom östan& by som arrenderade 
tineplats för nejonögonfiske berättar att nej onögonen., som fördes hem från 
fångstplatserna i tunnsäckar, tömdes ur säcken, varefter någon räknade 
nej onögonen på så sätt att man tog två fiskar i taget, en tala [tåla f.] och 
kastade så för varv på högarna sägandes högt: »en tald två tater» o. s. v.1  

Tjugofyra stycken nej onögon gjorde ett bast och man sade att tolv taler 
gör ett bast eller tolv taler på bastet. Det kunde räknas tjugofem nejonögon 
i ett bast, men då kallades det tjugofemte för räknenejonöga[rdkanigonol  
Med räknenejonöga blir det tjugofem nej onögon i ett bast. 

Detta sätt att räkna en fisk över återfinns på Gotland (Säve—Gustavson.) 
i samband med räkning av strömming m. m. Den övertaliga strömmingen 
kallas talströmming. 

Nya fiskemetoder har nu experimenterats ut för att ersätta den gamla 
metoden med tinor. 
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Summary 

The fishing of river-lampreys in the autumn on their way to their spawning-
places has since time imrnemorial been practiced in most of the north Swedish 
rivers. Here a deseription is given of the fishing-tackle and the methods still 
in use in this kind of fishing in the rapids of the Dal river at Älvkarleby in 
Uppland. An account is also given of how the fish is prepared for food by means 
of salting, grilling and curing by smoking. 



Vem ritade runorna i Kensington? 
Ur en bandinspelning i Minnesota 1964 

Av Folke Hedblom 

En av de bästa berättare och dialekttalare som vi träffade på under våra band-
inspelningsexpeditioner i Amerika 1962 och 1964 var John Nelson i Dassel, 
Minnesota. Han var född på sin farm 1876 och bodde där till sin död 1968. 
Föräldrarna invandrade 1869 från Fryksände sn i norra Värmland. Nelson hade 
aldrig besökt Sverige. Hans språk är ett påfallande ålderdomligt Fryksände-
Costmarks-mål.1  Han hade ett klart minne och var redig och livfull i sin fram-
ställning. Detta gäller framför allt vårt första besök, 1962. Två år senare2  
märktes en viss avmattning. Han blev fortare trött och övergick då ofta till 
engelska. Vid denna upptagning kom vårt samtal av en tillfällighet in på Ken-
singtonstenen. Av mina frågor framgår det att jag då ännu inte var insatt i 
diskussionen om de tänkbara aktörerna vid runinskriftens tillkomst. Fogel-
blads namn hade jag varken hört eller läst något om. Stenen hade jag sett vid 
besök på museet i Alexandria, Minnesota. Det är för att vara säker på ett jag 
inte missförstått Nelsons uppgifter om Fogelblad som jag senare i intervjun 
upprepar mina frågor om hans prästsysslor i Sverige och Amerika. 

Inspelningen gjordes i ett litet hus ute på gårdsplanen, där Nelson hade sitt 
lilla privatmuseum. Där fanns det mesta, mellan indianska pilspetsar, modeller 
av timmerlass från den svenska pionjärtiden och klipp ur moderna veckotid-
ningar. I en gammal dragkista av vanlig svensk typ fanns en del papper och 
böcker. På insidan av det halvrunda locket fanns bokstäverna J. G. S. [Sj ö-
quist] och årtalet 1843. Vi tittade på innehållet och jag frågar: »Är det en 
psalmbok som ligger där?» 

Ja den ä gam' me den.3  Ja. Är det mors? 
Ja den den som mo'r hadd / ja vet-nte / em då ä no å'rta'l i'-a men ho 
ä / she must be old / way over a hundred <Ja.> hundred years. // But / 
you look at the cover 	Ja, det står Swan. — står det »Igelblad»? 
Få'gelblad, Swan' Få'gelblad. Pd »Fogelblad» står det ja. <Då va-fl 
präs't —> Stockholm, Sverige, år 1834. 

1  För hjälp vid bedömningen av dialekten och vid utskrivningen av nedanstående 
text tackar jag min kollega förste arkivarie Richard Broberg. 

2  Se reseberättelse i Sv. Lm. 1965 s. 26. 
8 För ljudbeteckn. m. m. redogöres sist i uppsatsen. 
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Tre-C-der? <Ja.> Ja dä-ä allt — dä-ä en gam‘meln-en dä! Pk3 Ja. Var det 
en präst det? 
Ja dä va präs't. Han kres‘tn. mäj! <Nej.> ja (skratt) han kres‘tn mäj te 
Jo'han 	Lud'vik. Står dä, ä dä nenting på den‘na sia? Ja, »uncle 
John gave me this book, Fogelblad's bible. March the 20th, 1958». <Hm> 
Ja. 
(---) This is a psaimbook (isn't it)? <Ja.> Va? Ja vi ska titta på den. 
Titelbladet är borta men det är en psalmbok det där <Ja dä hänner allt.> 
tryckt med tysk stil. 
Men, men hess'l / skull de kunn lää's sånn a stil da så lii't? 	Jodå 
<Kan du lää's de?> Ja om jag tar på mig glasögona går det bra ... [Fil 
konstaterar att det är 1819 års psalmbok, med psalmer av Wallin o. 
Svedberg.] Jaså, han döpt dig? 
Ja'a (---) dä va-n / dä va-n präs't / en su'paar! <Jaså!> De skull bygg' 
så e tjöör'k här i Dassel, I, I showed it to Måwe2  <Ja.> (---) ve va' dit 
å såg, (se du). <Ja.> Jo dä / han-h / dä va fl all dessa sättlingaan3  hä'r 
ser-du, skull jär så e tjöör'k här öst på bac'ken <Ja.> å-å / de de for—de 
va dä'r n hel da'g, de hadd låeger4  å de skrädd's låeger där så. Å da'gen 
ät`ter så / va dä en som jeck — bårt te'-ddem å de sa / han sa: präs'tn-
eran i Dassel han li- han ä så full' så han lig'ger på gerv i salo'n,6  se-du. 
Ja dom lässt(e) på låegaan7  å for hem'. I had Måwe up on the top there 
you know, I showed him the place ... Men kunde han sköta präst-
sysslan i alla fall då? 
Weil / han (---) he didn't preach after that / men han / han predii'k 
här i Das'sel en gang <Ja.> på ju'Imelraan.. Å da ha han tejf -sä2  en. par 
su'per inna han jeck, se-du / han stogg'9  där / å prediik å så vart han 
les'sen i be'nal° / så han seg iho'pal / å da da kro'k han så eppijen' se-du / 
å da, da sa' han: »ni ska icke jöra som ja'g jö'r, men jö'r som jag sä'ger» 
sa han (skratt). Wasn't that good! 
(Paus i inspelningen.) 

tram'ps här i / ikring Das'sel / å nä hös'tn kåm' så jeck han / opp 

i 'hur.' 
2  Carl-Eric Måwe, fil, dr, sociolog, som tidigare besökt talaren. 
3  Sättling, här tydligen lika med det vanligare sättlare 'nybyggare' eng. settler. Torde 

vara en nybildning. Avledningar på -ing är mycket frekventa i Fryksdalsmålets ord-
bildning (R. Broberg). 

4  Lägg, am. eng. log 'timmer'. 
5  'skrädde, yxade till.' 

'på golvet i krogen' eng. saloon,. 
'de lassade på timmerstockarna.' 

8  'tagit sig.' 
'stod.' 

1° 'svag i benen' (A. Noreen, Ordb. öfver Fryksdalsmålet (1878) s. 59). 
11  'sjönk ihop.' SAOB siga v. 
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te Älexän'dria.' Å / jä frå‘ge-n å han sa dä va han hadd en en bät'tjelör2  
där sa-fl / (han va) en ste'nhugigares / å hadd en littn far'm opp-där Ii 
Älexän'dria. <Ja.> Å-å där jeck' han / han travv'el4  / han hadd ett par 
stäv' er på så å. Ibland / han kåm en gang å da hadd han inge strem'per 
i sko- — i stövlaan / på hös'tn å mo'r ga'-n ett par strem'per. <Ja.> 
Å han hadd en sto'r trun'k5  å den va full i böc'ker å / mang gam'melt 
steff'6  you know. <Jaså.> Å / han kåm å se va' / här på se'ner tia / å dän 
sis't gang'en han / nä han lem'n hä'r7  / han hadd / e gam‘mla tjär‘ring / å 
den jeck på kröc'ker. <Ja.> Å-å dä va-t skölhu's / no'l å ös't här, ja 
kåm em' å jeck' / å dä / dä ha ho / ho jeck på kröc'ker å där vas'ks ho, 
no klä'er /i ett dirk där, just')  inna ho kröss' räll'rådn." <Ja.> Å-å Få'gel.-
Mald han va hä'r. Å nä jä kåm hem å taal-em för-n / att ho va' dä'r / ve 
bäc'ken / da jeck' han / å da jeck' han opp te Älexän'dria. Han taa'l 
em fe mej han brukt å / han brukt å stee'pp I n nä en bät`tjelör däri han 
va en ste'nhuggare <Ja.> han kunn (---) stone, stonecutter you know. 
<Ja.> And / han kunn. / han kunn skrii'v / gaelic [gåhk] and stuffn you 
know, Få'gelblad you know he (was) well — schooled you know <Ja.> 
and a good writer <Ja.> And — Var det Fogelblad som var stenhuggare 
eller — 
No dä <va bachelorn?> bät'tjelörn ep i Älexändria. It's close to town 
you know, I guess that <Ja det är det, ja> Vet du her13  dä ä'? Ja jag 
vet var det är. 
Ha du sett' ste'n? <Ja.> And I heard now, it's made of soft stone. Ja 
det kan hända. 

— Yellowish stone så / dä ä non mju'ken ste'n han ä jort tå. <Ja.> And, 
Fågelblad, han kunn / he could -write gaelic and everything <Ja.> and 
he had weil read you know / föfä'le go' (read), so I figured out you know 
that he, he made that up and he had him cut that stone and bury it up 

1  Alexandria, stad i Douglas county, Minn. 
2  Eng. bachelor. I amsv. ofta 'man som hushållar för sig själv', som »bättjlar», v. 
3  Riksspr., ej dial. 
4  'han gick till fots'. Väl från eng. travel. Jfr dock sv. dial. travla 'gå och trampa, 

vada' Rz 750a. Jfr Haugen II s. 602. 
5  Eng. trunk, här 'dragkista'. 
0  Eng. stuff, här 'saker av olika slag'. 
7  'reste, gick, härifrån'. Jfr SAOB lämna, II, 3) och eng. leave. Ej i Fryksdalsmålet, 

eng. R. Broberg. 
8  'tvättade.' 
9  'strax.' Jfr eng. just. Ej fryksdalsmål i denna användning enl. R. Broberg. 

78  'korsade järnvägen'. Jfr eng. »crossed the railroad». 
11  'stanna.' Eng. stop. 
72  'gäliska och vad som helst.' Eng. gaelic 'gäliska'. Tal, avser möjl. grekiska. Han 

menar tydligen att Fogelblad var kunnig i att skriva främmande, egendomliga språk. 
Jfr nedan: »he could write gaelic and everything». 

18 'varest.' 



Vem ritade runorna i Kensington? 29 

there you know, for a while you know, and that (--- it isn't so) many 
years since it come out you know. 	Nå, Fogelblad, var han präst? 
Han va dä dä va den gam'mel prä'stn / Swan' Få‘gelblald. Var han 
ifrån Sverige? 
Ja han va ifrå Svär'j. 	Så han hade blivit präst i Sverige då? 
Ja han va präs't i Svärj. Var han präst här i Amerika också? 
Weil de hadd'n här i Da- / han va se / va- / skull prediik här i Das'sel 
<Ja.> å se-h de bo'P på å bygg e tjöör'k här öst på bac'ken. I had Måwe 
down and showed him were it was <Ja.> and they had logs there, there 
were hewn the logs, all these farmers living north and along / här de skull 
jää'r sä e tjöör'k för de hadd präs't (skrattar) Få'gelblad you know! 
<Ja.> Då va non som kåm ut frå — ifrå sta'n ner te-dd'em å sa: Präsitn.-
eran ä ep i Das'sel han ä se full' se han lig'ger! Da togg de å läs't-på 
låg'gaan2  / å se tjörd de hem' dom <Ja.> teba'ka. Da vart dä inga 
tjöör'k där. <Nej.> Senn <Ja.> and he, and he, he come and stayed up 
two three weeks, he had (such a) big trunk here <Ja.> here in the house, 
a big long trunk it was built up like that [kistan framför tal.] and a 
round cover, and that was all full of books. gt,  Ja, en sådan här gammal 
träkista då med halvrunt lock. 
I bet, I bet there was a good stuff in that (for I had it you know). 
But I often would like to went up to, to Alexandria and told them 
guys. They make such a brag about that stone you know, that the 
vikings was in here in early days. And inside the country, they couldn't 
come with the boat, you know <Nej.> And understood, they mo- moorned 
the boat they tied the boat, in stolle holes <Ja.> when they come in 
there. And that (they were in) land you know, they kåm / de kund-int 
kåm no di't-eppil! <Nej.> But he figured that stuff out you know, and 
he buried the stone, and that fellow he was a stone-cutter, he out the 
letters out for him. Så han for och gick ikring så här sen han då som en 
landstrykare? 
Han va en lann.‘strykare. Han jeck' så. <Ja.> Han va i Da-, brukt å var 
i Das'sel å va e vee'k på vairt stääll. John Rudberg and-h those that he 
knew, he came and stayed there you know. Ja, stannade där för en 
vecka då? 
Men han va / han va hä'r myc‘k-h / han / han kåm / alltet3  kåm hi't, se 
du. Han hadd e störa lan& pii'p å inge tän'ner hadd han. Da ha han 
jort e / e hel i pi- i-i-h bett'n <Ja.> and slipped4  anner äänn så den hang' 

1  'började.' Dial.formen mycket ålderdomlig. Se Noreen, Aschw. § 547:3 borpe 
(R. Broberg). 

2  'de tog och lassade på timmerstockarna.' 
3  'alltid.' 
4  'format till (övre ändan på pipskaftet så att det hängde mjukt, bekvämt, i munnen. 

F. var helt tandlös.)' 
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i mun' så / and he he / was fixing books you know <Jaså.> pa(tches) 
and books. We had small books and we fixed them up, but <Ja.> he 
keep(ed) doing that. I can remember one time, all folks went to church 
<Ja.> he was here, then in the winter time, and I was a small kid you know 
and and he—There were (?) candles in the win.dows (than) days you 
know / på julmeIraan <Ja.> and, our mother (has) told him to stay up 
and watch when the candles burned out and put about so they wouldn't 
fall and burn on the floor (---) <Ja.> å han va (---) Fågelblad he was 
up early in the morning <Ja.> when they were, when they were to 
church you know. <Ja.> I was a little kid then. <Ja.> But, the-the last 
time he went he left here was when I told him when. I came from school 
that his wife was down there, was hall a mile from here. <Ja.> And she 
(did) wash some clothes—and when. I went to school they were hanging 
in (the shoemakelbrushl down there, in the brush <Ja.> And and when 
we came back from school she was—she had all the big shawls wrapped 
up, all the clothes, and she walked (---) she was going east then, to 
(---) half-ways to Cocato2  there were some people there that, that was 
from—down in the neighbourhood where they came from, that--they 
knew. <Ja.> They are dead now (than) people. <Ja.> And I told him 
that she, was round here, so then he packed up and started for Alexan-
dria. And I (ha)ve been trying to figure out the year that was. Because 
they changed the railroad <Ja.> they changed the railroad from round 
that side (and) cut it straight through there. <Ja.> And we walked on 
the old railroad <Ja.> so it must have been—Weil I wasn't very big I 
knew that, but I knew, her and him and, when. I had seen him, and I 
told him then, then he packed up and started off and he never came back 
no more. 	Var det på 1890-talet tro? 
Weil it was in eighteen-, it was in eighteen hundred. Men hur gammal 
var du ungefär, var du 10 år, eller — 
(Weil) around ten I guess, I, if I could—the railroad laid on other side 
then, you know <Ja.> and eighteen—see now, eighteen hundred and — 

Om du var 10 år så bör det ha blivit 1886 ungefär. 
Weil it might have—no it was later than that (---) they put the railroad 
through here, they straightened it. <Ja.> I was ten years (---) when 
they straightened the railroad here that was in 1885-86, 1886 I think. 
Ja det stämmer. Då var du 10 år. 
I was about ten years. <Ja.> (Be)cause, he used to help me with my 
examples in the school you know <Ja.> ile was good at (that) in arith-
metic you know. <Ja.> He could (---) any examples you know he didn't 

Shoemake-brush, ett slags lågväxt buske enl. 11. Wentworth, American Dialect 
Dictionary (1944) s. 551. 

2  Cocato, en liten stad ej långt från Dassel. 
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write them but he just figured them out and read them. So when I went 
to school the next year I—they used to give us the examples <Ja.> 
to have for next day you know. Den där bachelorn uppe i Alexandria, 
har du träffat den nån gång? 
No jä ha al‘dri tjä- — Å jä ha glömt åv n.am'n på-n. Men du har hört 
talas om den? 
Weil, I have seen it, oh I'll tell you I think I can find that, because I got 
clippings of that runestone <Ja.> that they wrote there so I — Ja, jag 
förstår. 
But I liked to put somebody next to that runestone, that people be- 
lieves, you kn.ow! 	Ja, tack ska du ha! 

(ULMA band Am 259) 

När vi två år senare hälsade på hos John Nelson, befann han sig på ålder-
domshemmet strax intill. Hans krafter hade nu avtagit så pass att vi inte 
ansåg det lönt att ta fram mikrofonen. Han talade mest engelska. Han 
upprepade en stor del av vad han tidigare berättat om Sven Fogelblad och 
hans landstrykarliv. Han underströk återigen att Fogelblad var en lärd och 
kunnig man som hade en hel kista full med böcker som han brukade föra 
med sig. Han var bl. a. duktig i språk och matematik. Nelson mindes hans 
stora ögon och hans totala tandlöshet — han hade satt en knapp på pip-
skaftet för att kunna hålla pipan kvar i munnen. Nelson. berättade ånyo om 
Fogelblads »käring», »Fågelbladska», som bodde vid Cocato, bara några 
miles därifrån. När Nelson på skolvägen hade sett att hon höll på att tvätta 
kläder i en »creek» i närheten och talade om detta för Fogelblad då han kom 
hem, begav sig denne nästa dag iväg mot Alexandria. Det måste ha varit 
omkring 1886, upprepade han. Fogelblad kom aldrig tillbaka. När Nelson 
sedermera fick höra om Kensingtonstenen, hade det varit hans första tanke 
att det säkerligen var Fogelblad som ritat runorna. Ett sådant tilltag var så 
likt honom! Nelson hade haft särskilt roligt när han fick veta att man tagit 
stenen till »Worlds Fair» i New York 1964. 

Sedan jag kommit hem började jag gå igenom en del litteratur om stenen, 
främst Eric Wahlgrens grundliga framställning »The Kensington. Stone, a 
mystery solved» (1958). Det är emellertid inte mycket som man där får 
veta om Fogelblad utöver var Hj. Holand, den ståndaktige försvararen av 
stenens äkthet, meddelat i sina skrifter. Jag tänkte då publicera vår in-
spelning, men när jag våren 1968 nämnde detta för professor Einar Haugen 
vid hans besök i Uppsala, talade han om att Theodore C. Blegen höll på med 
en bok om Kensingtonstenen och att Fogelblad där troligen skulle komma 
att framstå som en av huvudaktörerna. Jag uppsköt då publiceringen av 
vår text. 

Blegens bok »The Kensington Rune Stone» kom ut senare under 1968. 
Förf, lämnar själva inskriften därhän. Om denna är det, efter Wahlgrens 
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bok, inte mycket att tillägga. Blegen koncentrerar sig i stället på om-
ständigheterna kring själva fyndet och dess offentliggörande, den tidigaste 
diskussionen och, framför allt, de handlande personerna. Fogelblad ges en 
utförligare behandling än någon gång tidigare. Med hjälp av den kände 
svensk-amerikanske historikern Fritiof Ander har en mängd primärmaterial 
i Sverige genomgåtts, kyrkböcker, domkapitelsprotokoll m. m. Den bild 
av Sven Fogelblad som John Nelson ger på vårt band bekräftas helt av 
Blegens material. 

Fogelblad var bondson från Fåglum i Västergötland, f. 1829. Efter 
studier i Skara och Uppsala prästvigdes han 1857 och blev adjunkt i Bre-
dared. Han kom emellertid i delo med både församling, ämbetsbröder och 
domkapitel, och 1865 erhöll han begärt avsked. Orsaken till stridigheterna 
synes främst ha varit hans olämpliga leverne, särskilt dryckenskap, men 
också intellektuella motsättningar beträffande kyrkans lära. Det är att 
märka att det var under Christoffer Jacob Boströms tid han hade studerat i 
Uppsala. Av särskilt intresse är, att han i Bredared var kollega med den 
bekante prästmannen Claes J. Ljungström, en känd kulturhistoriker som 
bland annat bildade Västergötlands fornminnesförening och som 1865 gav 
ut en mycket uppskattad och spridd bok om runor, »Rima-list eller konsten 
att läsa runor», som kom ut i flera upplagor och av regeringen distribuerades 
till landets lärare. När och hur Fogelblad emigrerade är ovisst. Han hamnade 
i svenskbygderna i västra Minnesota, där han levde som ett slags gentle-
mannaluffare. Han tycks ha haft sitt hemvist i Litchfield men drog omkring 
i trakten och bodde några veckor i taget i svenska nybyggarhem, där han 
undervisade barn och gjorde tjänst som nyhetsförmedlare. Han tycks ha 
varit händig med bokbindning och andra småsysslor. Hans försök att också 
fungera som präst misslyckades. Han skrev artiklar i amerikasvenska tid-
ningar i filosofiska och religiösa ämnen, artiklar som, enligt Blegen, visar 
beläsenhet och självständig tankeförmåga. I hans efterlämnade boksamling 
ingick tyska filosofiska verk och C. J. L. Almquists svenska grammatik. 
Denna bok innehöll bl. a. ett runalfabet, och den ärvdes sedermera av 
farmaren Olof Ohman i Ken.sington, som utpekats som inskriftens sanno-
like ristare.' Att Sven Fogelblad var väl förtrogen med runor framgår 
också av de brev från personer i hans bekantskapskrets som Blegen återger. 
Blegen avvisar övertygande Hj. Rolands försök att framställa Fogelblad 
som en menlös, alkoholiserad vagabond utan aktiva intellektuella intressen. 
»He was without any ambition and never studied.» (1932 s. 285.) 

Den bild som John Nelson ger av sin doppräst och lärare Sven Fogelblad 
stämmer helt överens med Blegens resultat. Fogelblad är, enligt Nelson, 

1  Ohman var född i Forsa, Hälsingland, som Blegen s. 113 förblandar med »Orsa», 
Dalarna. 
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visserligen svag för spriten men inte värre än att han bibehåller sina intellek-
tuella funktioner. Nelson känner till att han hade rykte som god skribent, 
att han var kunnig i språk och andra ämnen, och han minns att Fogelblad 
hade en hel kista böcker som han förde med sig. Han var en glad människa 
med sinne för humor och skämt. På grund av sin kännedom om Fogelblad 
har Nelson hela tiden varit övertygad om att inskriften kommit till i den 
närmaste kretsen kring Fogelblad i trakten av Alexandria. Historikern 
Blegens undersökning av arkivmaterialet rörande de handlande personerna 
i spelet kring Kensingtonstenen alltsedan 1890-talet och fram till nu har 
fört Sven Fogelblad fram i rampljuset. Vår inspelning i Dassel 1964 ger den 
bild av honom som fanns i den folkliga miljön i farmarhemmen i trakten av 
Litchfield i mitten av 1880-talet. Den bekräftar klart arkivdokumentens 
vittnesbörd. 

Som Sven B. F. Jansson och en rad författare efter honom framhållit har 
numera i skandinaviska och andra kretsar i Amerika, särskilt Minnesota, 
övertygelsen om Kensingtonsten.ens äkthet för länge sedan blivit en hjärte-
sak, en fråga om tro och nationella ambitioner. Inga vetenskapliga argu-
ment ser ut att kunna rubba den naivt uppriktiga trosvissheten, något som 
bl. a. Eric Wahlgren (1968) fått erfara. Blegens bok kommer säkerligen 
heller inte att omvända många, lika litet som Aslak Liestols rapport om 
runfynden på Bryggen i Bergen (1966 s. 59). De senare visar klart att Ken-
singtonstenens runtecken omöjligen kan vara skrivna av nordbor på 1300-
talet. 

Tron tillgriper ofta de besynnerligaste vapen till sitt värn, antingen det 
gäller bibelns bokstav eller något annat. Till de många kuriositeterna i den 
digra litteraturen kring stenen må från senare år nämnas en bok om 224 
sidor av A. Monge och 0. G. Landsverk »Norse Medieval Cryptography i 
Runic Carvings» 1967. Författarna, som tydligen är framstående chiffer-
experter men saknar varje spår av kunskap i äldre nordiskt språk, söker 
hävda att denna inskrift, liksom vissa andra i Amerika, innehåller ett 
kryptogram. Detta framträder efter en mängd godtyckliga ändringar i den 
föreliggande texten på stenen. Med dylika metoder kan man givetvis bevisa 
vad som helst, även om chiffertekniken är oantastlig. Boken är utan värde 
för frågan om inskriftens tillkomst. 

För de runstenstroende i Alexandria och trakten däromkring finns det 
numera ingen återvändo, sedan stenen gjorts till centrum i en »business» av 
väldiga mått. På vägen dit möts man av stora reklamskyltar med drak-
skepp och randiga segel som inbjuder till besök i Alexandria, »The birth-
place of America», och där firade man 1962 under buller och bång »the 600 
anniversary». Vid entrén till staden står en fasadbelyst jättekopia av stenen 
och »Run.estone» ingår som dragplåster i reklamen för de mest skilda ting, 
såsom »The Runestone Electric Area», »The Run.estone Turkey Farm» m. m. 
I Kensington hade den nya katolska kyrkan 1964 givits namnet »Our Lady 
3 — 704523 Sv. Landmål 1970 
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of the Runestone Church». Men turistreklamens företrädare i grannstäderna 
sörjer för att tvivlet hålls levande. Hos dem är den allvarliga forskningens 
rön en sådd i god jord. 
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Ljudtecken m. m. 

1 texten tillämpas riksspråkets ortografi med följande modifikationer: 
o-ljudet stavas alltid med o 
å-ljudet stavas alltid med å 
j-ljudet stavas alltid med j 
sje-ljudet stavas alltid med sj 
tje-ljudet stavas alltid med tj 
äng-ljudet stavas alltid med ng 
a = bakre, slutet a. 
a = främre, öppet a. 
.e = mycket öppet ö-ljud, lmalf. e, ibland u el ä. 
1 = »tjockt», kakumin.alt /. 
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Teckenkombinationerna rd, rt, rl, rn, rs, k och it avser enkla alveolara, 
respektive kakuminala konsonanter. 
-h = tveksamhetsljud av skilda slag. 
- = avbrott inuti ett ord, t. ex. Da- (Dassel). Även enklis och samman- 
bindning av rytmiska enheter. 
— = avbrott i satssammanhanget. 
/ = paus. 
// = längre paus. 
, = annan prosodisk gräns än paus (junktur). 
( ) = otydligt uttal. Även inskjuten upplysning, t. ex. (skratt). 
(---) = parti som ej kan identifieras. 
< > = korta inskott i yttrandet gjorda av annan än den talande, t.ex. <Ja.> 

<Nej.> Efter <> följer i regel paus. 
= utelämning. 

Accenttecknen för grav, akut och starkt bitryck anger även längd, respek-
tive halvlängd, hos föregående ljud, vokal eller konsonant. 

Intervjuarens yttranden återges i riksspråksform, ibland modifierad, och 
föregås av tecknet . 

den engelska texten tillämpas standardortografi, ibland förtydligad 
genom accenttecken, pauskommatering m. m. Gränserna mellan text på 
engelska och på svenska har ej särskilt utmärkts. I talarens engelska för-
kommande oregelbundenheter i fråga om konjugation m. m. har följts så 
långt de är någorlunda tydligt hörbara. 

SuMMary 

Who wrote the runes of Kensington? From a tape recording in Minnesota in 1962. 
Dr. F. Hedblom gives a transcription of part of a recorcling made at Dassel of 
an old Värmland speaker bom there in 1878. Ho had been baptized by Sven 
Fogelblad, the widely known former Lutheran minister from Västergötland, 
Sweden, who lived in the neighbourhood as an itinerant schoolxnaster and 
gentleman trapper. The speaker remembers him weil from his childhood as a 
learned, elever man, very good at foreign languages and mathematics. Ho was 
jolly, full of good humour and gay jokes, but unfortunately a drinker, and 
consequently unable to act as a minister. Fogelblad was a friend of the farmer 
Olof Ohma,n of Kensington, Minnesota and died in Ohman's home in 1897, 
shortly before the "discovery" of the Kensington stone on Ohman's farm. The 
speaker says he has always been convinced that Fogelblad was the person who 
actually wrote the inscription. That kind of joke was typical of him! 

The author refers to the recently publiahed book by Th. Blegen, who has made 
a thorough historical investigation of the people connected with the Kensing-
ton stone and has found that Fogelblad played a more important role than had 
been thought up to now. The author also mentions the book by A. Mun0 and 
0. G. Landswerk "Norse medieval cryptography in runic carvings". He totally 
rejects its conclusions. It is of no interest as regards the question of the origin 
of the inscription. 



Coffee-drinking and visiting ceremonial 
among the Karesuando Lapps 
Ian Whitaker 

In his essay on the use of salt in coffee-making, the late Sigurd Erixon 
refers (1964: 72), citing a letter from Dr Israel Ruong, to the practice 
surviving in 1951 in Lainiovuoma Lapp village (Kdo. Lp. Serde) in the 
parish of Karesuando. I can confirm that the use of a pinch of salt (Lp. sal-
tes) in the water before the coffee (Lp. kat'/i) boiled was quite general at 
that time in that community. Ruong refers specifically to a 70-years old 
woman, but during my stay of rather more than a year between 1951 and 
1954 among these people whilst collecting the data for my doctoral disserta-
tion (Whitaker 1955), I observed women of all ages making coffee in this way. 

Coffee-drinking was an important ceremonial experienced by all visitors 
to another household. Shortly after entering a tent—this group of Lapps 
was at that time living in tents for the greater part of the year—the visitor 
would sit down unbidden in the section of the tent nearest to the door 
(Lp. uk'set-gceVU" or uk'sd-loai'do). The visitor would not knock before enter-
ing—scarcely possible on a tent door!—as usually his impending arrival 
would have been anticipated by the barking of dogs, but if this were not the 
case he would make sure that his presence outside was audible by knocking 
against some wood or other noisy obstacle. Usually after a few minutes the 
woman of the household would start to make coffee, and after it was ready 
the visitor would be invited to move further into the tent into the part 
known as the loai'do. Only a close relative or a herding companion (Lp. 
siedd-guoi'bme) of the household head (Lp. ised) would have sat in the 
loai'do immediately.1  Two cups of coffee would be the appropriate `chaser' 
and after this an invitation to food would normally follow. 

Should the family only just have finished eating when the visitor arrives, 
the invitation to eat might be delayed, but in such cases it would be usual 
to prepare a light snack, with some reference to a larger meal to follow 
shortly. If the visitor had come from any distance—that is from outside 

1  For a discussion of these divisions, see Ränk 1949 and 1951: 32-46. 
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the sii'da, the co-operative herding unit—the preparation of a meal would be 
put in,stantly in hand. If the visitor were simply a male from another house-
hold within the sii'dd some delay would be in order, although even siblings 
working vvithin the same eii'dd, and probably calling every day, would be 
offered food, which, however, they might decline. Refusal of food by any 
outsider, even if he had already called upon other households in the commun-
ity, might weil be thought of as a deliberate affront. Some members of the 
family, even if they had only recently eaten, would be expected to join the 
visitor in the meal, which would be followed by two further cups of coffee. 

The stranger to the sii'dd, as, for example, a visiting preacher, would 
find himself drinking literally dozens of cups of coffee and eating inn.umer-
able meals if he were to attempt to call on more than a few households in 
any one day. His position as a stranger would enable him to overcome the 
embarrassment of declining food, but only the most gauche visitor would re-
fuse to drink at least one cup of coffee. The success with which a resident 
fieldworker could decline a meal would be some indication of his rapport in 
the community. For myself, I found that although I attempted to assume 
the role of a hired herder (Lp. rcey'gd) in an attempt at completely partici-
pant observation, there were always some among the five or so households 
comprising the sii'dd where I could not refuse food without offence. There 
were none where coffee might be declined, and I calculated my average 
consumption in the pursuit of knowledge at not less than twenty cups of 
coffee a day!' 

Within the household the men would have a couple of cups on rising be-
fore going out herding. Frequently a meal would be eaten depending on the 
time and the weather, especially in the autumn when the herders try to 
encircle the grazing herd, travelling by ski, to ensure that no significant 
group of animals has strayed from the main herd (Whitaker 1955: 28-9; 
Pehrson 1957: 11-12). On return to their own tents, after anything up to 
seven hours' work, the herder(s) would be invited to almost instantaneous 
coffee--which would have been hastily prepared when the dogs were heard 
—followed by a meal, and more coffee. Later in the day, at least one more 
meal (with its four cups of coffee) and one or more snacks (again with a 
couple more cups) would bring the man's tally up to at least a dozen. In the 
summer, or on an extended herding operation, he might brew his own coffee 
(in which case salt would probably not be used).2  

The Lapp who visited another community, often as a rai'de (a relation-
ship involving the mutual exchange of services between herders of different 
groups—cf: Whitaker 1955: 51; 1959: 144; Pehrson 1957: 100-101), would 

1  Although coffee was rationed when I started my work, this seemed to make no 
appreciable difference to the amount of coffee consumed. 

2  Cooking coffee whilst out herding only seems to take place in the summer (of: 
Pehrson 1957: 11) perhaps because of the prevailing temperature. 
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find that he would double his normal consumption of food and coffee, but 
politeness even between close kinsmen, would preclude refusal. From my 
vantage point as a hired herder, visiting seemed an essentially male activity, 
and one partieularly appropriate to the younger males, both married and 
unmarried. Young men would call in neighbouring tents after they had 
rested from the day's work, whereas only the head of the sii'då (Lp. siidå-
ised) among the older men would be calling on other households -within the 
community. Women seemed to move between tents much less, although 
perhaps they did so more when the men were out herding: older women 
whose children were growing up, and who might be expected a priori to be 
more mobile, moved outside their tents very seldom, and elderly sisters 
living -within the same sii'då would meet each other relatively infrequently 
(often once a week or less). It is not perhaps surprising that in such eircum-
stances any visitor to the tent is received with marked cordiality, and, if a 
stranger, as a potential purveyor of news and gossip. The anthropologist qua 
reindeer herder, with his fumbling attempts at Lappish, could also serve 
as an open source of humour and diversion. 

Guests would always be offered freshly ground and newly-made coffee 
even if some made a little earlier were still by the fireside. In the privacy of 
her own home a woman might surreptitiously use a mixture of old coffee 
grounds with fresh coffee. Although they have to budget the supply of 
coffee up to seven months ahead, I never came across a case of a shortage of 
coffee, although towards Christmas on the return migration to the winter 
village, other foodstuffs might be in short supply. After the coffee was 
cooked, always directly in the kettle, a little cold water was poured on it to 
settle the grounds. 

Erixon discusses the use of additives in the coffee. In Lainiovuoma 
during the appropriate season, in the total absence of either cow's or goat's 
milk, dried reindeer milk (Lp. makko) might be offered; in some households 
cheese might be also added—the end results is called vuos'ta-gani—but 
this was perhaps beginning  to die out. Occasionally smoked and dried 
reindeer meat (Lp. gqi'kg-bier'go) might be added as we!!, but only at the 
choice of the guest. Among men, coffee would often be drunk in the saucer 
balanced on the tips of the fingers and thumb of one hand—a practice that 
women hardly ever did in public, although in her own tent and among her 
own household members a woman might do this. In such eases, the coffee 
would be drunk through a lump of sugar held between the lips.' 

I believe one of the factors affecting the distribution of these modes of 
drinking to be Swedish concepts of etiquette, perhaps mediated through the 
schools, since among the Lapp children and women are the people who 
deviate least from the polite forms of Swedish society. It was noticeable that 

1  Erixon (1964: 78) sees this as a middle-class practice. 
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drinking coffee from the saucer was commonest among the men who had 
just returned from herding often greatly chilled. Inside permanent houses in 
villages, where again Scandinavian models of etiquette are more in evidence, 
only the older men drink coffee from the saucer. 

I now come to the sociological significance of these ceremonial practices. 
One is tempted to describe the customary form as ritual, following Nadel 
(1954: 99): 

When we speak of 'ritual' we have in mind first of all actions exhibiting a striking 
or incongruous rigidity not accounted for by the professed aims of the actions. 
Any type of behaviour may thus be said to tum into a 'ritual' when it is stylized 
or formalized, and made repetitive in form. 

Goody has pointed out (1961) that ritual need not necessarily have a religi-
ous content since the sacred/profane dichotomy on which such a distinction 
would rest is itself purely relative. In this issue, however, I prefer the modi-
fication of Gluckman (1962: 22): 

... I would use `ceremony' to cover any eomplex organization of human aetivity 
which is not specifically technieal or reereational and which involved the use of 
modes of behaviour which are expressive of social relationships. All such modes 
of behaviour, conventional and stylized, are ceremonial. 

Why do groups of nomadic Lapps, with considerable problems of the 
commissariat, since they have to estimate their needs for many months and 
transport the ingredients for meals with them for long migratory journeys, 
place each other in situations where compulsory eating is enjoined following 
procedures not dictated by the biological requirements of the individual? 
In my view it is not an adequate explanation to refer to patterns of hospi-
tality occurring among many Arctic groups. Rather an explanation is to be 
found in the relatively loose social ties of the co-operative herding unit 
(sii'dä) which only endures on a basis of consensus and tacit contract.1  

Robert Paine in his stimulating essay on Lappish betrothal customs has 
related these practices, among other functions, to the need to "minimize the 
misunderstanding and conflict between persons who find themselves in 
more than one relationship to each other". Developing his argument he 
says (1964: 257): 

... the purposive function of ritual in a society without deseent groups is to 
facilitate—to make it easier, even to compel—the mergence of these several 
roles of the same role-player. 

The betrothal ceremonies in a bilateral society with relatively weak corpo-
rate groups, serve to strengthen the relations of the newly married pair with 
their future herding companions, providing them with a capital endowment 

1  The relative instability of groupings in a bilateral society is one of the principal 
themes of both Pehrson 1957 and Whitaker 1955. 
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from their two families and other guests at the wedding, as weil as formal 
recognition in their new status. 

In my analysis, the same tenuous basis of solidarity in this bilateral 
group demands constant reaffirmation of their continuing corporate ties 
by the members. In this respect men play a more significant role than women, 
and hence are the more active recipients of hospitality. Young men, even 
when not household heads, are important elements in this situation, since 
they are the ones who habitually co-operate in the practical work of herding. 
In many respects they are the principal actors, since splits within a sii'clet 
will more usually occur through differences within the herding force rather 
than among the stay-at-home elders, and hence the young men partake 
more regularly of ceremonial hospitality. Only the closest kinsmen do not 
require thus to reaffirm their solidarity. 
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Räkneramsor i skolklasser i Uppsala 
Av Margaretha Forsgren 

Inledning 

Under oktober och november 1968 gjorde jag i några skolklasser i Uppsala en 
insamling av räkneramsor, dvs. ramsor som används av barn för att be-
stämma vem som skall »stå» eller »bli» i en lek. Föreliggande uppsats redogör 
för resultatet av denna insamling. 

Själva materialet, dvs. räkneramsorna, redovisas nedan i en bilaga till 
uppsatsen. Ramsorna har där ställts upp i bokstavsordning, i regel efter 
första huvudordet i ramsan. Varje ramsa har fått ett nummer 1 de fall då 
varianter förekommer, har dessa numrerats med romerska siffror. 1 texten 
har sedan hänvisats till dessa nummer, t. ex. nr  5: I. 

bilagan har också redovisats samtliga intervjuade barn. De har ordnats 
klassvis med namnen numrerade i alfabetisk ordning inom varje klass. 
Efter varje namn står sagesmännens repertoar. Vid omnämnandet av sages-
männen — här förkortat »S» — har jag använt detta siffersystem. Första 
siffran anger klass (1, 3 eller 4), de övriga siffrorna betecknar eleverna i 
respektive klass. Födelsedatum har inte satts ut, eftersom man kan räkna 
med att barnen i klass 1 är ca 7 år, i klass 3 ca 9 och i klass 4 ca 10 år. 

De klasser, i vilka jag intervjuade, hade jag fått mig tilldelade. Klasserna 
är: klass 1 B Malmaskolan, klass 3 A Johannesbäcksskolan, och klass 4 A 
Malmaskolan, således två klasser i samma skola, den tredje i en helt annan 
del av Uppsala. 

Antalet utfrågade barn är 54, fördelade på 20 i klass 1, 16 i klass tre och 
18 i klass fyra. På grund av sjukdom eller annan bortovaro från klassen har 
ett par elever i varje klass inte kunnat utfrågas. Eftersom intervjun var 
frivillig, har dessutom några elever i klass fyra avstått från att bli utfrågade. 
Statistiskt sett blir därför resultatet kanske inte helt korrekt. De siffror, 
som meddelas gäller endast intervjuade barn. 

Utfrågningen skedde muntligt, och samtliga svar spelades in på band. 
Barnen intervjuades ett och ett. De hade inte i förväg fått reda på, vad de 
skulle utfrågas om, endast att de skulle utfrågas, och de intervjuades endast 
en gång. Undantag är ett par flickor i klass 4, som jag tidigare talat med. 
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Resultatet beträffande dem blev dock detsamma båda gångerna, dvs, de 
meddelade samma ramsor. 

I intervjun efterfrågades även olika sätt att hoppa rep samt hoppreps-
rim. Det är möjligt att resultatet hade blivit rikare beträffande räkne-
ramsorna, om barnen fått koncentrera sig på endast den delen av intervjun. 
I materialet har medtagits alla ramsor, som av barnen ansetts vara räkne-
ramsor, även i de fall där jag själv varit tveksam om en ramsas funktion. 
Däremot har ej medtagits sådana ramsor som sagesmännen har ansett vara 
hopprepsramsor o. dyl. 

Meddelandet av ramsorna skedde naturligtvis mer eller mindre spontant. 
Det hände t. ex. att jag fick fråga: »Känner du till någon ramsa, som börjar 
...» För att uppge någon som sagesman till en ramsa har jag haft som princip 
att vederbörande skall ha kunnat minst ett par ord mer än dem jag »före. 
stavat». Innan barnen meddelade sina ramsor, hade de alltid fullt klart för 
sig vad för slags ramsor jag ville ha tag på, dvs. ramsor som man använder 
för att »räkna» när någon skall »stå» i »kurra gömma» o. dyl. 

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning de insamlade ramsorna 
tidigare är kända, har jag försökt ta reda på varianter och paralleller i olika 
tryckta samlingar av rim och ramsor, huvudsakligen svenska men även från 
Norden i övrigt. Dessutom har jag gått igenom det material av räkneramsor, 
som finns samlat i Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala (citerat 
»ULMA»). 

Den svenska litteraturen om barnramsor är inte stor. De äldre folkminnes. 
samlarna, Wigström, Djurklou, Rääf m. fl., ägnade föga eller ingen upp-
märksamhet åt dem. Ofta nämns de endast i förbigående så t. ex. hos Djur-
klou (s. 123). Den första större svenska samlingen av barnramsor ingår i Jo-
han Nordlanders »Svenska barnvisor och barnrim» från 1886. Räkneramsorna 
utgör emellertid endast en mycket liten del av samlingen. Efter Nordlander 
finns det mesta materialet i Fredrik Ströms och Tillhagen- Denckers publika-
tioner. Räkneramsorna i den senare, vilka är redigerade av C.-H. Tillhagen, 
är till en del hämtade från den insamling av barnramsor och -lekar, som 
företogs gemensamt av Nordiska Museet och Sveriges Radio 1941 (Till-
hagen-Dencker I s. 178 ff.). Detta material finns tillgängligt på Nordiska 
Museet under accessionsnummer EU 26281. 

I Danmark gjordes 1944 en stor insamling av räkneramsor. För denna 
insamling redogör Christian Lisse i »Folkeminder» 1964. Vidare har Erik 
Kaas Nielsen i »Det lille folk» behandlat det material han samlat in bland 
danska skolbarn 1962-63. För Danmarks del finns också ett stort material 
i E. T. Kristensens »Danske Börnerim, Remser og Lege», 1896. 

För Norges del finns Bernt Stoylens »Norske barnerim og leikar» från 
1899. Nyare norskt material, t. ex. Helge Borseths samling »Min mann Mass» 
från 1960, har jag tyvärr inte haft tillgängligt, utan jag har måst nöja mig 
med de norska ramsor Kaas Nielsen meddelar i »Det lille folk». 
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För ramsor från finlandssvenskt område har jag huvudsakligen använt 
»Finlands svenska folkdiktning» del 8, »Lekar och spel», 1962 (citeras FSF). 

Den viktigaste utomnordiska litteraturen har varit Tona och Peter Opies 
»The lore and language of schoolchildren» från 1959. 

Jag har också försökt finna räkneramsor i nutida svensk barnlitteratur. 
Denna undersökning har dock blivit mycket ytlig och gör inte alls anspråk 
på fullständighet. Materialet är spritt och ganska svåråtkomligt. Räkne-
ramsor finns insprängda i lekböcker, visböcker, sagosamlingar osv. 

I uppsatsen har Sverige behandlats som en enhet; ingen hänsyn har 
tagits till var i landet ett rim upptecknats. Detta gäller naturligtvis även för 
övriga länder. 

Räkneramsor — några allmänna drag 

Användningssätt 

1 många barnlekar gäller det att bestämma vem som skall börja, vem som 
skall »stå» eller »bli» i t. ex. »kurra gömma» osv. Det är här, som räkne-
ramsorna — eller palerimmen, som de också kallas — får göra tjänst. En av 
deltagarna »räknar» och pekar, i takt med ramsans rytm, i tur och ordning 
på varje deltagare, i regel inberäknat sig själv. Den sist utpekade blir »fri», 
och så fortsätter räkningen till dess endast en återstår. Ibland finner man 
uppgifter om att deltagarna står med händerna knutna framför sig, att man 
räknar på händerna och att man blir »fri» först sedan båda händerna är 
»uträknade» (Lisse s. 137.) Någon gång uppges det att den som först blir 
uträknad »blir». Enligt mina sagesmän (t. ex. S. 4:9) förekommer detta främst 
vid rim, som slutar med en fråga. Känner man inte till det rätta svaret, 
»blir» man. Det kan också hända, att man inte blir »fri» om man inte vet det 
rätta svaret (enligt t. ex. S. 3: 12). I många ramsor anger slutorden hur man 
skall handla, t. ex. »nu får du gå ut!», dvs, den utpekade blir »fri», eller »nu 
ska du bli», då den sist utpekade får »stå» eller »bli». 

Räkneramsans utbredning 

Tillhagen anser att räkneramsor har internationell spridning och finns i 
hela världen (Tillhagen-Dencker I s. 163). Mot denna åsikt opponerar sig 
Anna Birgitta Rooth. Enligt henne finns företeelsen inte hos t. ex. Nord-
amerikas indianer eller Afrikas negrer utan bara i »Eurasien och dess euro-
peiska dotterkultur i Amerika» (Rooth s. 19). Den stora utbredning som 
räkneramsan i alla fall har (se t. ex. Bolton, där ramsor från en mängd 
länder finns samlade), beror enligt Tillhagen inte i första hand på kulturell 
påverkan mellan folken, även om sådan många gånger kan påvisas. Barns 
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sätt att tänka och reagera är ganska likartat världen över, anser han, och 
det är främst detta, som skapat den likhet som finns hos räkneramsor från 
olika länder. 

Meningslösa och obegripliga ord 

Att många ramsor består av obegripliga och meningslösa ord, har ofta på-
pekats (se t. ex. Cavallin 1947; Cederschiöld s. 146 f.; Ström s. 8; Tillhagen-
Dencker I s. 163 ff.). Så är också fallet i äldre samlingar som t. ex. Kristen-
sens (s. 190 ff.) eller Nordlanders. Även Ström och ULMA har en mängd 
ramsor av denna typ (Ström s. 95 ff.; ULMA bl. a. acc. 1285 s. 3, 838s. 88). 
Den erfarenhet jag har gjort vid insamlingen bland uppsalabarnen, är 
emellertid att det är mycket få ramsor, som består av eller innehåller obe-
gripliga ord. Av de allmänt kända är det egentligen bara »Ole dole doff» 
(ramsa nr 22), möjligen också första raden i ramsa nr 30, »Äppel päppel» 
som kan räknas hit. 

Många i förstone obegripliga ord, kan bli begripliga, sedan man har 
kunnat visa, att de är förvanskningar av räkneord, ofta utländska. Ole dole 
doff, t. ex. hör hit och likaså det i många ramsor vanliga »ena bena» eller 
»ana drana». Även i andra fall kan man kasta ljus över en obegriplig ramsa 
genom att jämföra med motsvarande ramsa på ett annat språkområde (Till-
hagen-Dencker I s. 165 ff.; Kaas Nielsen 1965 s. 82 f.). 

Lån och sammanblandning 

Bl. a. Kaas Nielsen (1965 s. 85), Ström (s. 9) och Tillhagen (Tillhagen-
Dencker Is. 169) påpekar, hur barn i sina räkneramsor lånar och tar material 
från visor, sånglekar o. dyl. och inte tvekar att göra om, lägga till eller dra 
ifrån i gamla ramsor. Kontamination av två eller flera ramsor är inte 
heller ovanlig. Följande exempel kan anföras från FSF: 

Äppel päppel, pirum parum poff! 
Anika dranika, viblon vablon poff! 
Lilla sockerråttan 
lär oss räkna ända till åtta! 

(FSF 8 s. 843.) 

Här har uppenbarligen delar av tre olika ramsor — »Äppel päppel», »Annika 
draamika» och »Sockerbagarns lilla råtta» — bildat en ny ramsa. Liknande 
sammanblandningar finns det ett flertal exempel på i FSF (8 s. 848 ff.) och 
även bl. a. hos Ström (s. 120). I mitt insamlade material finns dock knappast 
något exempel på sammanblandning av detta slag. Däremot finns exempel 
på hur t. ex. en visa kan upptagas som räkneramsa (jfr ramsa nr 27) 
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Rytm och rim 

Det har ofta betonats, vilken stor roll rytmen och rimmet spelar i räkne-
ramsorna (Cederschiöld s. 144; Rooth s. 32; Newell s. 195). Ramsor, som 
från början inte varit rytmiska, omvandlas till att bli det, och förses dess-
utom ofta med rim. Newell påpekar t. ex. hur ändringen av ett enda ord 
kan föra med sig, att en hel rad ändras eller nyskapas (Newell s. 195). 

Hos de barn, som jag har intervjuat, har rytmen varit mycket fram-
trädande vid meddelandet av ramsorna. Detta fastän det inte varit fråga 
om ramsor »i funktion», dvs, som inledning till lek, utan bara ett enkelt 
»rabblande» av dem. T. o. m. en till synes så orytmisk ramsa som »Kalle 
Anka skulle gå på bio. Hur många minuter kom han försent?», lästes ofta 
mycket rytmiskt. Ibland pekade sagesmannen i takt med orden på osynliga 
deltagare. 

Beträffande rimmet i ramsorna (med rim menas här slutrim) påpekar 
A. B. Rooth, hur det i många fall är av mindre betydelse, jämfört med 
rytmen. Hon menar också att barnet inte rimmar spontant. »Rimmet i bar-
nets värld är infört av de vuxna.» Samtidigt pekar hon på den stora bety-
delse som rimmet har i nutida barnlitteratur (Rooth s. 32, 35 f.). Att rimmet 
har mindre betydelse än rytmen, har man exempel på i de ramsor med 
frågor och svar, som uppsalabarnen meddelat (se bl. a. ramsorna nr 2, 3 och 
25). 

Räkneramsor och barnkammarrim 

De undersökningar som gjorts visar att lekramsor och annat muntligt 
traditionsstoff hos barn i första hand går från barn till barn, inte från vuxen 
till barn (Kaas Nielsen 1960-64 s. 162; Opie s. 1; Rooth s. 31). Häri tycks 
den största skillnaden ligga mellan t. ex. barnkammarrim, »nursery lore» och 
räkneramsor »school-lore». Opie påpekar bl. a. hur mycket mer en räkne-
ramsa (eller en annan lekramsa) blir använd under t. ex. en femtioårs-
period om man jämför med en barnkammarramsa. Traditionsöverföringen 
går mycket snabbare och traditionsbärarna är många fler. En barnkammar-
ramsa, dvs, en ramsa av typen »Rida, rida ranka», lärs ut från föräldrar till 
barn, när barnen är små. Sedan använder i regel inte barnen dessa rim, 
förrän de själva är vuxna och har barn att lära ut dem till (Opie s. 7 f.). 

Räkneramsor som rester av magiska läsningar, latinska böner o. dyl. 

Det har ibland gjorts försök att i barns lekramsor se rester av besvärjelse. 
former, latinska gudstjänstformulär osv. Den amerikanske folkloristen 
Bolton anser t. o. m. att själva förfaringssättet vid »räkningen» går tillbaka 
på primitiv sedvänja. Han vill i den successiva utgallringen av deltagarna se 
en rest av en uteslutning ur samfundsgemenskap o. dyl. hos primitiva folk 
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(Bolton s. 41). En liknande åsikt hyser Alice Gomme. Hon jämför den som 
»blir» vid räkningen med en utstött eller »tabuerad» människa, som undflys 
av andra (Gomme s. 473). Bolton gör även jämförelser mellan »räkningen» 
och de lottdragningar och tärningskast, som förekom bl. a. hos antikens 
romare och greker, för att fastställa eller utforska en okänd faktor (Bolton 
s. 26 ff.). De beledsagande orden (dvs. i detta fall räkneramsan) var oftast 
hämtade ur respektive folks heliga skrifter. »We believe the sacred phrases 
and prayers of old were forerunners of modern counting-out rhymes» 
(Bolton s. 35). 

Bolton kritiseras för alltför stor ensidighet av bl. a. Yrjö Hirn. Denne för-
nekar dock inte att »utgallringsramsan kan leda tanken till religionsbruk 
i hedniska tempel» (Hirn s. 97 f.). 

På svenskt område har Anders Cavallin försökt visa hur ett par svenska 
räkneramsor har sitt ursprung i medeltida latinska gudstjänstformulär. 
Ramsan »Apala misala misinka miso, sebedei sebedo, extra lara Kajsa Sara, 
häck, häck vällingsäck», anses av Cavallin vara en reminiscens av den 
nicenska trosbekännelsen på latin. På samma sätt anser han ramsan »Essike 
dessike luntan tuntan, simeli maka kuckeli kaka» härröra från det latinska 
Fader vår (Cavallin 1947). Beträffande den förra ramsan kan noteras, att 
redan August Strindberg försökte sig på en tolkning av den. Han menade, 
att denna ramsa kunde tänkas återgå på en minnesvers över de tolv apost-
larna, Matt. 10: 2 i den latinska bibelöversättningen (Lundin-Strindberg 
s. 269. Citerad hos Cederschiöld s. 147; Klingberg s. 125; Rooth s. 24; Norden 
s. 182). 

Tillhagen är mycket skeptisk mot att se räkneramsor som förvanskningar 
av latinska böner, magiska läsningar osv. Han menar, att barnen själva 
skapar sina ramsor och att det är »rytmen och ordmelodin, som är intresse-
dominanter». Enligt hans åsikt hindrar detta naturligtvis inte att de kan 
ha upptagit lösryckta ord ur latinska böner, bibelverser o. dyl. (Tillhagen-
Dencker I s. 164.) Att ramsorna skulle ha övergått från magiska läsningar 
till barnramsor förnekar han. I brev till Göte Klingberg skriver Tillhagen 
bl. a.: »Kan man inte tänka sig gudstjänstformuläret som inspirationskälla 
dels åt barnens ramsor, dels åt de »klokas» läsningar?» (Klingberg s. 134). 

En något annorlunda ståndpunkt intar Göte Klingberg. Han menar, att 
många ramsor antagligen har varit vuxenramsor, som övertagits av barnen. 
Det är inte endast barn, utan även vuxna, som av latinska böner o. dyl. 
skapar ramsor, ofta med meningslösa ord i. Frågan om dessa ramsor har 
använts i magiskt syfte eller inte, anser Klingberg vara ganska meningslös, 
dels emedan magin enligt hans åsikt till övervägande del var kristen under 
medeltiden, dels emedan formler, böner, t. ex. Pater Noster (Fader vår), 
användes i båda dessa syften (Klingberg s. 135 ff.). 

Att en räkneramsa kan ha en latinsk förlaga är säkert möjligt, särskilt 
om den härrör från en tid, då »utantilläsandet» på grund av bristande läs- 
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kunnighet o. dyl., var vanligt. Bland de ramsor, som jag upptecknat, finns 
dock knappast någonstans anledning att misstänka ett latinskt ursprung. 
(Dock från latinska räkneord, se s. 61.) Ramsor som »Apala misala», och 
»Essike dessike», vilka tydligen varit mycket vanliga i traditionen (se t. ex. 
FSF 8 s. 800 ff.; Nord6n s. 176 f.; Ström s. 99 f., 102 f.; Tillhagen-Dencker 
s. 164, 178; ULMA 393 s. 2,5; 1285 s. 3, 10212 s. 10), finns inte meddelade 
(jfr dock ramsa nr 26). Kanske är de på väg att försvinna ur lekramse-
repertoaren? En mera omfattande insamling skulle kunna ge svar på den 
frågan. 

Det insamlade materialet 
Ramsornas förekomst och fördelning 

Som redan nämnts är antalet intervjuade elever 54, fördelade på tre klasser, 
av vilka två tillhör samma skola. Här skall göras ett försök att, utifrån det 
insamlade materialet, klarlägga fördelningen av ramsorna mellan och inom 
klasserna, mellan pojkar och flickor osv. Jag vill betona att eventuella 
resultat och slutsatser här och i det följande endast gäller det material, som 
samlats in bland uppsalabarnen, och inte gör anspråk på allmängiltighet. 
Härtill är materialet alltför litet. 

Sammanlagt har 156 ramsor meddelats, alla varianter inberäknade. De 
fördelar sig på de olika klasserna sålunda: klass 1 har lämnat femtio ramsor 
på tjugo elever, klass 3 fyrtioen ramsor på sexton elever och klass 4 slut-
ligen sextiofem ramsor på aderton elever. Största antalet ramsor i medeltal 
per barn har alltså klass fyra med 3-4, de övriga klasserna har 2-3 per barn. 

Någon större skillnad i antalet ramsor i medeltal finns inte mellan pojkar 
och flickor. Däremot är spridningen ofta större hos pojkarna, dvs, antalet 
ramsor hos olika meddelare växlar mycket. Detta gäller främst klasserna 
3 och 4. I klass 3 t. ex. kan en pojke (av elva) sex stycken ramsor, två kan 
fem stycken, resten i regel endast en eller två. Av flickorna i klass 3 kan 
däremot de allra flesta lika många ramsor, tre stycken. 

Ungefär en tredjedel av samtliga femtiofyra intervjuade barn — 18 
stycken — har meddelat två ramsor var. Endast elva barn har kunnat mer 
än fyra. Det största antalet ramsor — sju stycken — har meddelats av två 
syskon, S. 4: 18 respektive S. 1: 20. Av dessa ramsor är fyra gemensamma. 
De är bl. a. ensamma om svaret i Kalle Anka-ramsan nr 16. Naturligtvis 
har de också sina egna ramsor, som inte den andre har (se t. ex. nr  4 och 12), 
men intresset för och kunskapen om ramsor har de tydligen gemensamt. 
Man kan jämföra med ett annat syskonpar, 3: 11 och 3: 12. Hos dem är inte 
överensstämmelserna så stora. 3: 11 kan endast två ramsor, 3: 12 däremot 
fem. Endast »Ole dole doff» (nr 22) har samma lydelse hos dem. 

De 156 meddelade numren fördelar sig på trettio olika typer av ramsor. 
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Av dessa trettio är det endast sex, som återfinnes i samtliga tre klasser, 
nämligen nr 5, 9, 16, 19, 22 och 30. Antalet uppteckningar av var och en av 
dessa ramsor, fördelade på de olika klasserna, framgår av nedanstående 
tabell: 

Antal upp- 
Ramsa nr 	 teckningar 	Klass 1 	Klass 3 	Klass 4 
22 	Ole dole doff 43 12 11 18 
16 	Kalle Anka 28 7 12 9 
19 	En gul knapp 17 5 3 9 
30 	Äppel päppel 16 6 5 5 
9 	Gumman på salutorg 11 3 5 3 
5 	Charlie Chaplin 9 4 3 2 

Som synes, är »Ole dole doff>> den utan tvekan mest kända ramsan. Hos 
flertalet av sagesmännen — 30 stycken — har den dessutom exakt samma 
lydelse, något som inte förekommer så ofta i materialet. Dock finns det 
flera varianter. (Jfr nr 22.) Någon större skillnad i ramsans förekomst i de 
olika klasserna tycks inte föreligga, även om klass fyra är bäst representerad. 
Alla 18 tillfrågade i den klassen kunde meddela ramsan i någon form. 

Även ramsan om Kalle Anka på bio/stan (nr 16) är allmänt känd. över 
hälften av alla tillfrågade har meddelat den. Dessutom uppger flera barn, 
som ej kunnat ramsan, att de »hört» ett rim om Kalle Anka (t. ex. S. 1: 2, 
11, 19; 3: 14.). S. 1: 19 t. ex. säger sig ha »hört om Kalle Anka i en ask, och 
så brann den upp», eller om »Kalle Anka på bio, och så kom han försent». 
Denna ramsa tycks vara allra mest känd i klass tre, där tolv av sexton barn 
kan den. 

De variationsrika ramsorna nr 19 »En gul knapp» och nr 30 »Äppel päppel» 
finns i ungefär lika många uppteckningar, fast något olika fördelade mellan 
klasserna, som framgår av tabellen. »En gul knapp» förekommer t. ex. tre 
gånger så ofta i klass fyra som i klass tre. Beträffande denna ramsa finns det 
en mängd varianter i alla klasserna. (Jfr nr 19.) »Äppel päppel» fördelar 
sig, som synes, mycket jämnt. För denna ramsa är det intressant att se, att 
ingen i klass 1 kan ramsan i dess längre form (varianterna VI—X). Dessa 
sagesmän var dock ofta medvetna om att ramsan hade en fortsättning, 
fastän de inte kunde den. 

Rimmen nr 9 »En gumma» och 5 »Charlie Chaplin» förekommer ganska 
sparsamt i de tre klasserna. Ifråga om nr 9 kan man märka, att sagesmännen 
i klass tre och fyra — i motsats till klass ett — ger bestämda upplysningar 
om hur svaret på frågorna skall formuleras. 

Ramsan om Charlie Chaplin tycks vara mest känd bland pojkarna. Av de 
nio meddelarna är sju pojkar. 

Det är alltså ett ganska litet antal ramsor som tycks vara allmänt kända 
och använda i samtliga klasser. Mycket sällan finns samma variant av en 
ramsa i alla tre klasserna. Detta gäller endast »Ole dole doff» och »Kalle 
Anka». Varianterna har ofta endast en sagesman. 
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Av övriga ramsor är nr 11 »Harald Hansson» intressant ur den synpunkten 
att den förekommer i endast en klass, klass fyra, men i gengäld där hos 
relativt många barn och i flera varianter. Ungefär vart tredje barn har 
kunnat meddela den i någon form. Man kan här jämföra med ramsan 
»Bagar Bengtsson» (nr 1), som också bygger på allitteration, liksom i viss 
mån »Bror Hjort» (nr 4). Båda dessa rim finns — visserligen bara i en upp-
teckning vardera — i denna klass och endast här. Att på grund av dessa få 
exempel antaga att denna klass skulle utgöra någon slags gemensam 
traditionsgrupp är emellertid förhastat. För att eventuellt kunna bevisa det, 
måste man göra en undersökning av övrigt muntligt traditionsstoff inom 
klassen och även jämföra med andra barn i samma ålder. 

Bland de övriga ramsorna finns det ytterligare några, som har meddelats 
från endast en klass av mer än en sagesman (nr 13, 20 och 21). Emellertid 
rör det sig i samtliga fall om endast två uppteckningar av varje ramsa. 

två fall (nr 13 och 20) är den ena versionen mycket ofullständig, i det 
tredje fallet (nr 21) uppger sagesmännen (S. 1: 10 och 16), att de hade lärt 
sig ramsan av pappa respektive mamma. Man kan knappast här tala om 
ramsorna ifråga som tradition inom klassen, som man möjligen skulle göra 
beträffande nr 11 i klass fyra. 

Resterande nitton ramsor har vardera endast en sagesman. Ramsorna 
är fördelade på sex i klass 1, tre i klass 3 och tio i klass 4. Ofta har barnen 
en mycket bestämd uppfattning om var de lärt sig dessa ramsor. Så t. ex. 
har nr 26 lärts av fadern, nr 6 av en syster, som i sin tur har lärt sig den av 
mormor osv. (Se resp. ramsa.) Två barn uppger, att de själva har hittat på 
en ramsa, nämligen S. 3: 9 och S. 4: 18. Ramsorna är nr 25 »En pojke» och 
nr 4 »Bror Hjort». (Se vidare nedan.) 

Traditionsvägarna 

Som redan framhållits, anses det att räkneramsor och andra lekramsor 
traderas från barn till barn, ej från vuxna till barn. På min fråga om varifrån 
de hade lärt sig sina ramsor, svarade också de allra flesta barnen »av kam-
rater», »av kamrater, när man var mindre» osv. I regel visste de mycket 
bestämt, om de hade lärt sig någon ramsa av mamma eller pappa och vilken 
ramsa detta i så fall var. 

Det är intressant att se, att de ramsor, som uppges ha lärts av föräldrar 
eller andra vuxna (nr 6, 10, 11: III, 14, 21, 26 och 27) uppenbarligen inte 
har spritt sig till kamraterna. Med undantag av nr 11 förekommer dessa 
rim aldrig mer än en gång. 

Huruvida barnböcker, innehållande rim och ramsor, har spelat någon 
stor roll för traditionen, är det mycket svårt att få någon uppfattning om. 
Endast ett barn, S. 4: 3, säger sig ha läst ramsor i någon bok. Enligt henne 
står nr 22, 25 och 16 att läsa i »Min skattkammare». Endast nr 22 finns 
4 — 704523 Sv. Landsmål 1970 
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emellertid i »Min skattkammare», Visboken (Sundblad-Ralf s. 97). Beträffande 
t. ex. ramsa nr 27, »Du lilla solsken», kan man dock antaga att, åtminstone 
indirekt, barnlitteraturen haft betydelse. Det är naturligtvis möjligt att 
barnen läst vissa ramsor i böcker, men sedan »glömt bort» detta. Som Kaas 
Nielsen påpekar, lever ju alla ramsor, även de »litterära», muntligt, och 
barnen ändrar och »broderar vidare» på de ramsor de lärt sig, vare sig de 
lärt sig dem från en bok eller inte (Kaas Nielsen 1965 s. 86). 

Barnen har ibland en mycket bestämd uppfattning om en ramsas ålder 
eller ursprung. Om t. ex. »Ole dole doff» heter det att »det är den gamlaste 
ramsan» och om »Tre hästar» att »det är en mycket gammal ramsa, den an-
vände min  mormor när hon var liten». Däremot anses ramsan om Charlie 
Chaplin vara ung: »Det är en flicka på går'n, som har hittat på den». Som 
ovan nämnts, uppger två barn att de själva har hittat på ett rim. Opie på-
pekar (s. 12) hur barn ofta säger sig ha hittat på nya ramsor, när de i själva 
verket endast har ändrat enstaka ord, satt in ett för dem aktuellt namn 
eller dylikt. 

De enskilda ramsorna. Sagesmän, varianter och paralleller 

I princip har ramsorna behandlats i den ordning de står i bilagan. Ett par 
undantag har dock gjorts. Bokstavsramsorna 1, 4 och 11 har sammanförts 
i en grupp eftersom de uppenbart hör ihop. Likaså har de ramsor, som inne-
håller frågor och svar, nr 2, 3, 8, 9, 15, 16 och 25, behandlats i en följd. 

Bokstavsramsor 
Hit räknas ramsorna nr 1, 4 och 11. Av dem är det endast nr 11 som finns 
i flera varianter och hos flera sagesmän. De tre ramsorna är meddelade 
endast från klass fyra. Dessutom är sagesmännen för nr 1 och 4 desamma 
som för två av varianterna av nr 11 (variant II resp. III). 

Ramsor, där alla ord börjar på samma bokstav eller ljud, är relativt 
vanliga i tryckta samlingar. Sådana finns t. ex. hos Kristensen (s. 103 ff.), 
Böhme (s. 297 ff.), Nordlander (s. 135 f.), Tillhagen (Tillhagen-Dencker II 
s. 245 f.) och FSF (8 s. 739 ff.). Hos dem står dock ramsorna inte upptagna 
som räkneramsor i den betydelse ordet har här, utan som tungvricknings-
övningar, svåra ordgrupper o. dyl. Detta gäller också de versioner av nr 1 
och 11, som finns hos t. ex. Tillhagen och FSF. Men det torde inte hindra, 
att de också används som räkneramsor. Kaas Nielsen påpekar (1965) att 
barn inte strängt skiljer mellan räkneramsor och andra ramsor. Det är 
också en erfarenhet som jag i vissa fall tycker mig ha gjort (jfr nr 24). 

Ramsa nr 1 »Bagar Bengtsson» finns i två versioner hos Tillhagen, varav 
den ena nästan exakt överensstämmer med den här upptecknade ramsan. 
Ramsan har här endast meddelats av en sagesman, men uppges av Tillhagen 
vara ganska allmän (Tillhagen-Dencker II s. 245 f.). Ett par ramsor lik- 
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nande »Bagar Bengtsson», finns i en barnbok, L. Hellsings ABC: »Bagar 
Bergström bakom berget bakar betydligt bättre bullar» och »Bagar Bengts-
son här i stan, han har bakat en krokan» osv. 

.Ramsa nr 4 »Bror Hjort» säger sig sagesmannen 4: 18 ha hittat på själv. 
»Jag gjorde den när Bror Hjort hade dött», heter det. Eftersom sagesmannen 
är intresserad av och kan många ramsor, är det enligt min mening mycket 
möjligt att han verkligen är upphovsman till ramsan. Motivvalet med 
Bror Hjort är ju också ganska aktuellt i Uppsala, och sagesmannen vet, 
vem det var. Jag har inte heller kunnat finna denna eller någon liknande 
ramsa någonstans. 

Ramsa nr 11 »Harald Hansson» finns meddelad i fem olika versioner med 
lika många sagesmän. Olikheterna mellan varianterna är dock inte särskilt 
stora. 

Denna ramsa är relativt vanlig i samlingar av ramsor och finns bl. a. 
hos Tillhagen-Dencker (II s. 245), FSF (8 s. 741 f.), Gamby (s. 81), Hellsing 
och Nordlander (s. 135 f.). En av den sistnämndes varianter är hämtad från 
Stephens och Hylten-Cavallius' otryckta samling på Kungliga Biblioteket. 

De tryckta varianterna har ofta en annan början än uppsalabarnens vari-
anter: »Har herrarna hört huru här har hänt? Hans Hanssons halta höna ....» 

Ramsor med frågor och svar 
Dessa ramsor hör till de mest populära hos de barn, som jag intervjuat. 
Kanske beror det på den variationsrikedom de erbjuder, framför allt i 
svaren. »Man kan hitta på olika saker,» heter det ofta, särskilt i fråga om 
Kalle Anka-ramsorna. Frågorna och svaren gör det också svårare att 
förutse, vem som blir »fri», något som kanske kan öka spänningen i leken. 
Vilket svar man skall ge, bestäms enligt utsago ibland endast av den, som 
»räknar», ibland av alla gemensamt, innan man börjar »räkningen». 

Till denna grupp av ramsor räknas nr 2, 3, 8, 9, 15, 16 och 25. Med undan-
tag av nr 8, »Fisken simmar ut i havet blå», finns dessa ramsor inte upptagna 
i några äldre samlingar av ramsor, som t. ex. Nordlanders eller Nordens. 
Detta behöver naturligtvis inte betyda att de inte funnits. Men bl. a. deras 
»ämnesområden» tyder på att de är ganska unga: bil, cykel och framför allt 
Kalle Anka. Själva ramsatypen med fråga och svar finns dock hos bl. a. 
Kristensen, E. Wigström, K. Trotzig och andra i ramsan »Jag gick mig ut 
till Örebro Där hörde jag en klocka slog Hur många slag slog hon då?» 
(Kristensen s. 186; Wigström s. 311. Av. hos Tillhagen-Dencker 1 s. 181; 
Ström s. 120; FSF 8 s. 819 ff; Kaas-Nielsen 1965 s. 92; Skattegraveren 
s. 39 f; ULMA bl. a. 3448: 2 s. 12, 20: 6 s. 3.) 

Ramsa nr 2 »En bil körde» och ramsa nr 25 »En pojke» har jag inte kunnat 
finna upptecknade någonstans. Båda ramsorna har samme sagesman (3: 9), 
som också säger sig vara upphovsman till nr 25. Det är möjligt att det 'kan 



52 Margaretha Forsgren 

förhålla sig så, bl. a. tycks ramsan ha uppbyggts efter mönster från ramsa 
nr 2. Tilläggas kan också att sagesmannen tycks vara intresserad av ramsor. 
Han har meddelat inte mindre än sex stycken, varav fyra med frågor och 
svar. 

.Ramsa nr 3 »En blå bil for från stad till stad» har motsvarigheter på danskt, 
och enligt Kaas Nielsen, även på norskt område (Kaas Nielsen 1965 s. 108 f., 
115). I den danska insamlingen från 1944 är den mycket vanlig (Lisse s. 140, 
144). På svenskt område har jag funnit ramsan endast hos A. B. Rooth 
(s. 32), tyvärr utan uppgift var eller när den upptecknats. Att den inte finns 
i någon annan svensk samling av lekramsor, kan tyda på att ramsan på 
svenskt område är ung. Ramsan finns i många varianter, särskilt hos Kaas 
Nielsen. Det kan vara »et lille skip», som seglar från hamn till hamn, eller 
»et lille tog», som körde från station till station» (Kaas Nielsen 1965 s. 108 f.). 
I Rooths version tycks en sammanblandning av bil och tåg ha skett: »En 
liten röd bil körde från station till station, vilken station stannade han vid?» 
osv. 

Ramsa nr 8 »Fisken simmar i havet blå.» Denna ramsa, liksom föregående, 
nr 3, finns endast i en uppteckning i mitt insamlade material och är känd 
bara av en sagesman. I motsats till föregående ramsa finns det dock i fråga 
om ramsa nr 8 många fler belägg på förekomst i svenskt, och även finlands-
svenskt material. Tillhagen uppger att den finns med bland de mest populära 
ramsorna vid insamlingen 1941 (Tillhagen-Dencker 1 s. 178, 174). Hos 
Ström finns den som en del av en längre ramsa: 

Två dockor skulle resa till Paris, 
Paris var stängd, nyckeln hängd, 
du slapp sitta i fars gamla hatt. 
Fisken simmar i det blå, 
vilken färg väljer du då? 

(Ström s. 120.) 

Att det här är fråga om en sammanblandning av flera ramsor, är uppen-
bart, vilket även Ström påpekar. Versionen hos Ström avviker även från 
övriga varianter genom att ha uttrycket »i det blå» i stället för det kanske 
mer naturliga »i havet blå». I övrigt har ramsan i skilda uppteckningar få 
eller inga variationer. De variationer, som finns, kommer först i svaret 
eller dess fortsättning. Ramsan finns även hos Norden (s. 178), Rooth (s. 32) 
Trotzig, FSF och ULMA (2449: 3 s. 5, 3333: 2 s. 28, 5728 s. 7, 8550s. 12). Lis-
se påpekar likheten mellan denna ramsa och en dansk ramsa: »En lille and 
svommede i en lille dam. Hvilken farve hade den på sig? ... Har du noget 
grent på dig (i dag)? » (Lisse s. 144). Kaas Nielsen har också denna danska 
ramsa (Kaas Nielsen 1965 s. 108). överensstämmelserna mellan dessa två 
ramsor, den svenska och den danska, är så stora, att man nog kan se dem 
so& två former av samma ramsa. 
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Ramsa nr 9 »Gumman på salutorg» finns, som redan nämnts, i alla tre 
intervjuade klasserna. Variationsrikedom när det gäller denna ramsa är 
stor, nästan varje sagesman har sin egen variant. Det är dock i regel mycket 
litet, som skiljer de olika varianterna åt. Oftast är det slutet, själva frågan, 
som varieras och därmed också svaret. Hur svaren skall utformas, ges ofta 
mycket bestämda uppgifter om. 

Det enda ställe, förutom i föreliggande material, där jag funnit ramsan, 
är hos Tillhagen-Dencker. Den finns där i lydelsen: »En gumma stod på 
Malmö torg. Vad hade hon i sin korg?» Någon uppgift om svar finns dock 
inte (Tillhagen-Dencker I s. 184). 

.Ramsa nr 15 »Jag bor i Sverige», är meddelaren ensam om. Det har heller 
inte gått att finna denna eller någon närstående ramsa i den litteratur, som 
jag gått igenom. Den påminner om slutraderna i ett hopprepsrim, som 
finns i samma klass (klass 4): 

Min man heter /Sverker/ 
Själv heter jag /Svea/ 
Vi bor i /Sverige/ 
Och där säljer vi /stolar/ 

Det ligger onekligen ganska nära till hands att tänka sig en påverkan mellan 
dessa båda ramsor. I räkneramsan skall den sist utpekade svara med en 
färg, som sedan bokstaveras och »räknas», t. ex. g-u-1. Den deltagare, som 
sedan blir sist utpekad, i detta fall på »I», ska ha den föreslagna färgen på sig 
för att kunna bli »fri». 

Ramsa nr 16 »Kalle Anka». En av de allra vanligaste av de »nya» ramsorna 
är — som också Kaas Nielsen påpekar (1965 s. 86) — ramsan om Kalle 
Anka. Den vanligaste formen: »Kalle Anka skulle gå på bio. Hur många 
minuter kom han försent?» är känd av mer än hälften av de tjugoåtta sages-
männen. övriga former har i regel endast en sagesman, i likhet med de 
flesta övriga variationsrika ramsor (så t. ex. hos nr 19 »En gul knapp»). 
Att ramsan lätt kan varieras, är flera av de intervjuade barnen medvetna 
om. »Man kan hitta på olika saker» heter det t. ex. (S. 3: 16). Ett exempel 
på detta är varianterna VI och IX, där samma sagesman meddelat ramsan 
i två olika former. Hon påpekar själv (S. 4: 9), att det är fråga om samma 
ramsa. 

Svaren i denna ramsa varierar ganska mycket. 1 variant X skall man 
svara med en färg. Det är här intressant att jämföra med övriga ramsor 
där man skall svara på samma sätt, dvs. nr  8 och 15. Båda dessa ramsor 
och även nr 16: X, finns i klass fyra och endast här. 

Rim saknas i stor utsträckning i denna ramsa. Endast sporadiskt före-
kommer rimmet bio-nio. »Nio och sju» i variant V har säkerligen ursprung-
ligen varit »sju och nio». 

Paralleller till Kalle Anka-ramsan finns upptecknade på finlandssvenskt 
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område 1965, i samband med fältseminariet i Vörå. (Lönnkvist-Vento s. 82) 
Dessutom finns flera varianter hos Kaas Nielsen: »Anders And( =Kalle 
Anka) gik i biografen. Hvilken film så han der?» osv. eller »Anders And 
gik i byen, Hvad tid kom han hjem?». Ramsan finns även hos Kaas Nielsen 
med »en lille dreng» eller »en lille pige» i huvudrollen (Kaas Nielsen 1965 
s. 99 ff.). Dessutom finns också flera andra ramsor om »Anders And». Ett 
par av dem kan ses som varianter av ramsa nr 3: »Anders And korte en tur 
fra by tu l by. Hvilken by standsede han ved?». 

Ramsan om Kalle Anka har säkerligen sitt upphov i Walt Disneys serie-
figur med samma namn (eng. Donald Duck), och kan i så fall inte vara nå-
gon gammal ramsa. Att ramsan inte är gammal, antyds också av att den inte 
finns upptecknad förrän hos Kaas Nielsen. Opie påpekar (s. 108 ff.) hur 
filmstjärnor och seriefigurer gjort insteg i barnramsorna, och har bl. a. 
ett flertal ramsor med en annan av Disneys seriefigurer, Musse Pigg 
(eng. Mickey Mouse). Några ramsor om Kalle Anka finns dock inte hos Opie. 

övriga ramsor 
Ramsa nr 5 »Charlie Chaplin». Liksom vid övriga ramsor med flera va-
rianter, finns här ytterst få sagesmän om samma version. Ramsan finns 
i sju olika former med nio sagesmän. Oftast är det mycket litet som skiljer 
varianterna åt, egentligen bara enstaka ord i första raden, Undantag är de 
två sista varianterna. Variant VI är synnerligen fragmentarisk. Sages-
mannen är dock här medveten om att ramsan finns i en längre form. Sages-
mannen till variant V säger sig ha hört ramsan av klassen, kanske i den 
form den har i variant II. Han har tydligen skapat en egen, avvikande version. 
I variant III nämns inte Chaplin, men ramsan är i alla fall ett svar på frå-
gan om ramsor om denne. Ordalydelsen är också i princip densamma som 
i övriga varianter. Slutet »piff, paff, puff» i variant II förekommer även 
på andra ställen i materialet, t. ex. i nr 22 och 30, och är för övrigt inte 
ovanligt som avslutning på en ramsa. 

Ramsor om Charlie Chaplin finns endast hos Opie, som menar att »the 
Chaplin lore» fått ökad aktualitet efter 1952, årtalet för Chaplins »come 
back». Opies Chaplin-ramsor är dock inte av samma slag som uppsala-
barnens, utan lyder i regel ungefär på följande sätt: »Charlie Chaplin went 
to France, to show the ladies how to dance, this is what he taught them: 
Heel, toe, stampy, birly. This is what he taught them». (Opie s. 108 ff.). 

Oftast står dessa ramsor inte upptagna som räkneramsor, utan som hopp-
repsramsor, bollramsor o. dyl. 

Den Chaplinramsa, som uppsalabarnen kan, känner jag ingen upptecknad 
motsvarighet till. Det vore intressant att se, om och i vilken utsträckning 
den kan finnas på andra håll i nutida barntradition. 

Ramsa nr 6 »En två tre fyra». Räkneramsor, som börjar med siffror, är 
mycket vanliga i de flesta ramsa-samlingar, både svenska och utländska 
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(Bolton s. 74 ff., 92 ff. Äv. hos bl. a. Simrock s. 205 ff.; FSF 8 s. 809 f; Ström 
s. 112 ff.; Tillhagen-Dencker I s. 180 ff., ULMA 90: 52 s. 5, 2945: 4 s. 6). 

föreliggande material finns dock endast två, nr 6 och 7, vardera med endast 
en sagesman. 

Ramsa nr 6 finns hos Ström, som har flera varianter (Ström s. 111, 119). 
En av dem har inga siffror, utan börjar direkt »Våra pojkar äro dyra». Även 
hos Nordlander (s. 236). Tillhagen-Dencker (s. 180) och Trotzig finns ramsan. 
Nordlanders versioner står inte upptagna som räkneramsor utan som »ret-
samma rim». Ett av rimmen lyder: »Ett två tre fyra, våra flickor ä för 
dyra. En kattlort för stycket är nästan för mycket». (Nordlander s. 236. En 
liknande ramsa ULMA 6751 s. 19.) 

I ULMA:s material finns en liknande ramsa som uppsalabarnens, som på 
samma sätt bygger på räknetalen: »Ett två tre fyra Alla byxor äro dyra 
Den som inga byxor har Han får gå med stjärten bar» (ULMA 1354: 31 s. 3, 
3333: 2 s. 20, 8550 s. 11 m. fl.). Ramsan finns med just denna fortsättning 
hos bl. a. NordAn (s. 180), Tillhagen-Dencker (I s. 180) och FSF (8 s. 809). 
Det är möjligt, att dessa båda former av ramsan bildats oberoende av var-
andra, med endast det gemensamt att »dyra» är ett passande rim till »fyra». 
Sagesmannen till ramsa nr 6 uppger, att han lärt sig den av en syster, 
vilket i sin tur har lärt sig den av sin mormor. Det kan betyda att ramsan är 
gammal, vilket också styrks av att den finns hos t. ex. Nordlander. 

Ramsa nr 7 »Ett två tre». Paralleller till denna ramsa har jag endast kunnat 
finna på finlandssvenskt område (FSF 8 s. 809 f.). Jag känner dock till den 
från min egen barndom (ca 1950). Då användes den inte som räkneramsa, 
utan som »startsignal» av typen »klara, färdiga, gå!». 

Ramsa nr 10 »Gumman kokar kaffe». I det material, som jag sökt igenom, 
har någon motsvarighet eller parallell till denna ramsa inte funnits. Sages-
mannen till denna ramsa är densamma som till ramsan om pepparkakan, 
nr 24, och hon är dessutom ensam om båda. 

Ramsa nr 12 »Hitler». Endast en meddelare till ramsan finns, som synes. 
En variant finns hos Tillhagen-Dencker: 

Hitler var en fuler gubbe 
Det var han som lura Lubbe 
Ett två 
Du skall stå. 

(Tillhagen-Deneker I s. 176.) 

Här är troligen ordet »Lubbe» ursprungligare än min sagesmans »Ludde». 
Slutet på ramsan hos min sagesman »han sa ett, han sa tu» osv, finns även 

i ramsan »Äppel päppel» nr 30 och kan vara ett lån från denna (säkerligen 
äldre) ramsa. Meddelaren av Hitler-ramsan har dock inte detta uttryck 
i sin version av »Äppel päppel» (nr 30: VII). Uttryck som »ute ska du vara 
nu»! »nu ska du bli!» o. dyl. förekommer ofta som avslutning på en räkne- 
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ramsa och lånas tydligen ganska obehindrat från ramsa till ramsa. (Se t. ex. 
ULMA 2064: 7 s. 51, 7134: 7 s. 19.) 

Hitler figurerar i flera ramsor hos Opie (s. 101 ff.), vilka dock inte är 
några direkta paralleller till den ramsa som behandlas här (jfr ramsan om 
Chaplin). Hos Opie handlar de ofta om andra världskriget, t. ex.: 

In 1944 
Hitler went to war 
Ho lost his pants 
in the middle of France 
In 1944. 

(Opie s. 102.) 

Ramsorna om Hitler har Opie upptecknat efter andra världskriget. Det 
troliga är väl, att också den uppsaliensiska Hitler-ramsan är från denna 
tid, alltså som helhet en relativt sen ramsa. 

Ramsa nr 13 »Tre hästar». Två barn har meddelat denna ramsa, båda 
från samma klass. Den ena versionen är mycket ofullständig. Detta är för 
övrigt den enda ramsa denna sagesman kan. Den andra versionen säger sig 
sagesmannen ha lärt från sin mormor, den skulle enligt hans mening vara 
en mycket gammal ramsa. 

De närmaste motsvarigheterna till denna ramsa finns på finlandssvenskt 
område: 

Tre hästar stod i ett stall 
den ena stod i en ladugårdsvall. 

(FSF 8 s. 830. Se även Lönn-
kvist-Vento s. 82.) 

och hos Tillhagen: 
Tre hästar stod i ett stall 
de åto både hö och halm. 

(Tillhagen-Deckner I s. 186.) 

Den senare varianten finns även hos Rooth (s. 32). 
1 en mängd uppteckningar finns en ramsa, vars första rad överensstämmer 

med nr 13: 
Hviter häst står på stall 
spända sporrar, spjut i hand 
Simmermaka simmerkaka 
erle perle peff paff puff. 

(Wigström s. 311. Äv. hos t. ex. 
Nord6n s. 179; Nordlander s. 125; 
Ström s. 108; Säve s. 120; Trotzig; 
FSF 8s. 838 ff.; ULMA bl. a. 7132: 7 
s. 19.) 

Det kan naturligtvis tänkas att det är denna ramsa, som givit upphov till 
nr 13. 1 så fall har man tydligen uteslutit de »obegripliga» orden, och an- 
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passat den andra versraden efter rimordet till »stall». (Jfr Newells syn-
punkter, s. 5.) Ett sådant förfarande verkar dock ganska långsökt. 

Ramsa nr 14 »Ich und du». Att finna en helt intakt tysk ramsa hos en 
svensk tio-års flicka kan verka förvånande. Förklaringen är att sagesman-
nen (4: 12) lärt sig den av en kamrat, vars mamma är från Tyskland. Ram- 
san är tydligen gammal, den finns redan hos Simrock 1857: 

Ich und du 
Und Miiller's Kub. (Bäcker's Kuh) 
Milller's Esel 
der bist du! 

(Simrock s. 198.) 

Simrock har även en annan, något avvikande variant. Också Böhme har 
ramsan (Böhme s. 405). I nyare tysk litteratur finns den hos M. Enzen- 
berger i versionen: 

Ich und du 
und dem Miller sein Kuh, 
und dem Möller sein Stier 
sind unser vier. 

(Enzenberger s. 200.) 

Den »svenska» versionen är mest lik den äldre tyska hos Böhme och Sim-
rock och har tydligen hållit sig ganska oförändrad i över hundra år. Det 
vore intressant att se om, och i så fall i vilken form, ramsan kommer att 
fortleva i svensk barntradition. 

Ramsa nr 17 »Kalle Anka». Denna Kalle-Anka ramsa har inte samman-
förts med Kalle Anka ramsan nr 16. Olikheterna är så stora, att det inte 
enligt min mening kan vara fråga om samma ramsa. 

En variant av nr 17 finns hos Rooth: 
Kalle Anka låg i en ask 
asken börja brinna 
Kalle börja springa 
trappa upp och trappa ner 
sen var Kalle hemma. 

(Rooth s. 32.) 

Även FSF har ramsan — med Pelle i stället för Kalle Anka (FSF 8 s. 829). 
Ett par rader i ramsa nr 17 ingår som del i en annan ramsa: 

— — — 
Gjorde jag bonden värre skada 
brände upp hans bästa lada 
ladan te brinna 
bonden te springa. 
— — — 

(Ström s. 104. Äv. hos bl. a. FSF 
8 s. 779; Nordlander s. 122 f.; 
Tillhagen-Dencker I s. 182, 
Trotzig, ULMA 347: 46: 5 s. 76.) 
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Större likheter finns mellan Kalle Anka-ramsan i Uppsala och en ramsa 
hos Tillhagen-Dencker: 

Anna den granna 
slog prästen i panna 
med stopet och kanna 
Blot till å rinna 
Anna till å springa 
utför li och oppför II 
så fort ho kunna hinna 
snart så var ho hemma. 

(Tillhagen-Dencker I s. 183, jfr s. 182. 
Se äv. t. ex. Nordlander s. 220 f.) 

Att Kalle Anka-ramsan har samband med dessa två citerade ramsor, 
är otvivelaktigt. Här har vi kanske ett exempel på hur barn ändrar om 
äldre ramsor och t. ex. sätter in ett för dem aktuellt namn i den gamla 
ramsan. Opie påpekar detta i fallet Chaplin, t. ex. (Opie s. 109). I sin 
nuvarande form är ramsan antagligen av samma ålder som övriga Kalle 
Anka-ramsor. 

Ramsa nr 18 »En knapp två knappar». Någon parallell till denna ramsa 
har jag inte kunnat finna. »Knappramsor» är dock inte ovanliga. »En gul 
knapp» t. ex., är mycket vanlig i den klass, där nr 18 meddelats (se nr 19). 
Det är också möjligt, att räkneordsramsan nr 7 kan ha påverkat utform-
ningen av denna ramsa. De har båda samma sagesman (4: 2). 

Ramsa nr 19 »En gul knapp». Denna ramsa hör till de mest populära 
hos de intervjuade barnen (se tabell s. 48). Varianterna kan delas in i två 
grupper, en längre (var. IV—XII) »fyrrading» och en kortare »tvårading» 
(var. 1—III). Inom dessa grupper är dock variationerna ganska små. Det före-
ligger tydligen en ganska enhetlig tradition när det gäller denna ramsa. 
I den »längre» gruppen är rimmen nästan alltid desamma: knapp-slapp 
och hatt-natt. Dessutom nämns alltid farfars (gamla) hatt. »En natt i 
kvart» i variant VII är säkerligen en ombildning av »en kvart i natt» i variant 
VI. Inom den »kortare» gruppen är det intressant att se, hur betoningen 
på »en gul knapp sa» fört med sig »att han va». 

Varianter till denna ramsa finns i stort antal och av olika typer. En är 
följande: 

Per Petter Knapp 
sa att du slapp 
att vara datt. 

(Ström s. 111.) 

Denna variant av ramsan finns även hos Bremberg-Seth (s. 92), Nord&L 
(s. 181) och ULMA (ULMA 10074 s. 6) Hos Norden har ramsan tillägget 
»Äppel päppel pilon palon puff». Tillhagen-Dencker har ett par varianter 
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av ramsan, en i den längre och en i den kortare versionen (Tillhagen-
Dencker I s. 184 f.). 

En annan varianttyp är följande: 
Ene bene buse baff 
Du slapp (att vara datt) 

(ULMA 5092 s. 24, äv. ULMA 
4027 s. 14, 17130 s. 20 m. fl.) 

Denna form av ramsan — med små variationer — är relativt vanlig i ULMA:s 
material. Även Ström har ett flertal variationer av denna typ, bl. a. en, 
där föregående varianttyp bildar avslutningen på ramsan: 

Ene bene buse back 
Du lille slapp 

Per Petter Knapp 
du slapp. 

(Ströms. 110.) 

Ena bena, eller ene bene är, enligt Rooth (s. 34) och Tillhagen (Tillhagen-
Dencker I s. 165) förvanskningar av de första latinska räkneorden. Även 
Cavallin är inne på samma tankegång (Cavallin 1948). De två senare har 
varianter av ramsan, liksom även FSF och Ström (Tillhagen-Dencker 
s. 180, 185; Cavallin 1948; FSF Ss. 794 f; Ströms. 110 f.). Denna varianttyp, 
dvs, den som börjar »Ene bene», är upptagen bland de tio populäraste 
ramsorna vid insamlingen 1941 (Tillhagen-Dencker 1 s. 178). 

En tredje form av ramsan, vilken nära överensstämmer med uppsala-
barnens, finns på danskt område: »En lille gule knapp, du slip, du slap». 
Lisse meddelar, att denna ramsa var vanlig vid den danska insamlingen 
1944 (Lisse s. 141, 145 f.). Ramsan finns också hos Kristensen (s. 175) och 
Kaas Nielsen (1965 s. 111, 116). Lisse menar att ramsan hör ihop med eller 
är lösryckt från följande: »To små drenge sloges om en lille hvid knap, vip, 
vap, du slap!» (Lisse s. 146. Äv. hos Kaas Nielsen 1965s. 111.) Det är möjligt, 
att det förhåller sig så med de danska formerna av ramsan, men för de 
versioner, som finns bland uppsalabarnen, ligger det närmare till hands att 
tänka sig dem som efterbildningar till »Per Petter Knapp» eller »Ene bene». 
Den variant, som allra närmast överensstämmer med dem jag samlat in, 
kommer från finlandssvenskt område 1965: »En gul knapp sa att du slapp va» 
(Lönnkvist-Vento s. 82). En annan form av ramsan, som också kan ha sin 
betydelse, har jag funnit i en nutida svensk barnbok: »App lapp sa att du 
slapp». (Bremberg-Seth s. 93. Jfr Segerhjelm s. 104.) Variant I av nr 19 på-
minner ju mycket om denna form av ramsan. 

Ramsa nr 20 »Vår magister». Ramsan finns här i två uppteckningar, varav 
den ena är mycket ofullständig. Den längre förekommer hos Tillhagen-
Dencker (I s. 175), Ström (s. 104), Bremberg-Seth (s. 93). Hos Tillhagen- 
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Dencker finns på samma ställe en annan ramsa med liknande innehåll och 
rytm: 

Magister Tjeder 
stiger neder, från kateder 
Rappet smäller, gossen gnäller 
aj, aj, aj! 

(Tillhagen-Deneker I s. 175. Lik- 
nande finns hos Hellsing samt 
Rooth s. 32.) 

Nordlander meddelar (s. 237 f.) ett par versioner av »Vår magister», som 
hos honom står upptagna under rubriken »retsamma rim» (jfr ramsa nr 6). 
Hos honom finns inte heller någon slutfras av typen »ut med dig» osv. Den 
kan vara ett senare tillägg, tillkommet i samband med att ramsan fått 
funktion av räkneramsa. 

Ramsa nr 21 »Min mor sa». De två sagesmännen till rimmet uppger att de 
lärt sig det av sin pappa (S. 1: 10) respektive mamma (S. 1: 16). 1 så fall är 
det ju intressant att se att en ramsa kan finnas hos flera barn i samma klass, 
utan att de vet om varandra, och tydligen utan att de sprider traditionen 
vidare. (Se även ovan om tradition från föräldrar.) Den ene av sagesmännen 
(S. 1: 10) påstår att han inte använder räkneramsor, och den enda han kan 
är också denna. 

Jag har inte kunnat finna någon parallell till ramsan någonstans. Natur-
ligtvis behöver det inte betyda, att den inte förekommit eller varit vanlig 

Ramsa nr 22 »Ole dole doff». Detta är utan tvekan den mest populära 
ramsan. Traditionen beträffande denna ramsa är förvånansvärt enhetlig, 
trots de »svåra» ord den innehåller, vilka lätt skulle kunna inbjuda till stora 
variationer. De flesta sagesmännen, 31 av 43, kan ramsan i samma form, 
och bland varianterna är det flera, som har mycket små avvikelser från 
denna form. I ett par versioner finns tillägget »/Ärtan pärtan/ piff paff puff». 
Som vi sett, är det inte ovanligt att en ramsa på detta sätt »förstärks». Det 
förekommer också i andra ramsa-samlingar (se t. ex. Ström s. 99, 106, 118; 
Tillhagen-Dencker I s. 180, 186). 

Några sagesmän uppgav på förfrågan, att det finns melodi till »Ole dole 
doff». Endast en (S. 4: 2) kunde dock meddela någon melodi, och hon 
menade dessutom att »den använder man inte när man räknar». Den av 
henne meddelade melodin överensstämmer med den, som finns i »Min skatt-
kammare, Visboken» (Sundblad—Ralf s. 97). 

Ett påstående om denna ramsa är att »den man börjar på blir alltid» (S. 1:9, 
4: 11). Eftersom ramsan i sin vanligaste form har tretton betonade stavel-
ser, stämmer detta bl. a. om man är två, tre eller fyra deltagare i räkningen. 

Endast en sagesman (S. 1: 18) säger sig ha lärt »Ole dole doff» av en vuxen. 
En annan uppger att hon lärt sig den i lekskolan (S. 1: 4), en tredje att den 
står att läsa i »Min skattkammare» (jfr ovan). För spridningen av ramsan 
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kan detta dock knappast ha haft någon större betydelse. Det är säkerligen 
i stället så, att ramsan länge varit populär och har haft sin givna plats 
i räkneramse-traditionen. 

I de allra flesta samlingar av ramsor finns »Ole dole doff» medtagen. 
Så t. ex. hos Cavallin (1948), Gamby (s. 65), Nord6n (s. 176), Rooth (s. 33), 
Tillhagen-Dencker (1 s. 165, 178), Trotzig, Ström (s. 101 f.), FSF (8 s. 826 f.). 
Ramsan är också vanlig i ULMA's material (ULMA 1241: 5 s. 2, 2885: 2 s. 9, 
3448:2 s. 13, 3766s. 7 m. fl.). Den förekommer även hos Kristensen (s. 190 ff.) 
och Kaas Nielsen (1965 s. 98 f., 116). Lisse menar att den var mycket populär 
i Danmark i slutet av förra århundradet, men att den nästan helt hade 
försvunnit ur traditionen 1944 (Lisse s. 148 f.). I så fall föreligger tydligen 
en skillnad mellan Danmark och Sverige, där »Ole dole doff», åtminstone 
att döma efter uppsalabarn, fortfarande används mycket. 

Ramsan finns även på tyskt område, bl. a. hos Böhme (s. 410). 
Likheterna mellan olika uppteckningar är överraskande stora. Man kan 

t. ex. jämföra versionerna hos Nord&t, FSF och ULMA. 
Det anses, att ramsan härrör från de första latinska räkneorden: unus 

(ole), duo (dole), tres, quattuor, quinque (kinke). (Tillhagen-Dencker I s. 165. 
Av. Rooth s. 33 f; Lisse s. 138.) Cavallin menar dock, att ramsan går tillbaka 
på tyskans »Ehne Dehne du», vilket enligt E. Meier i sin tur går tillbaka på 
»eins, zwei, drei». (Meier s. 33.) (Jfr s. 59, ene bene.) Cavallin har även en 
teori om att »Ole dole doff» — hos Cavallin »Åne dåne doff» — via den tyska 
ramsan »Ehnchen, behnchen, bibchen, babchen» skulle vara släkt med 
»Äppel päppel» (Cavallin 1948). Denna teori tycks dock, enligt min mening, 
vara föga trolig. 

Att »Ehne behne» och »Ole dole doff» kan ha påverkat varandra är inte 
otroligt. Men det finns andra tyska ramsor, som säkert haft större be-
tydelse för variantbildningen av »Ole dole doff», t. ex. denna: 

Ulen dulen dut 
quinkel quankel quitt osv. 

(Böhme s. 410.) 

Här är också det latinska ursprunget mer uppenbart än i de flesta svenska 
versioner. Som en »mellanform» mellan ovanstående tyska och den vanliga 
svenska formen kan man kanske se följande danska variant: 

Ulen dulen dof 
kinkel kankel kof osv. 

(Kristensen s. 191.) 

Ramsa nr 23 »Pelle plutt». Denna ramsa får sitt särdrag av den trefaldiga 
upprepningen av slutordet/rimordet. Alla de varianter jag har sett, har 
detta kännetecken. 

Ramsan tycks vara populär på finlandssvenskt område. Den finns i flera 
varianter i FSF (FSF 8 s. 828. Av. hos Lönnkvist-Vento s. 82). Vidare har 
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Norden s. 181, Ström (s. 66) och Tillhagen-Dencker (I s. 182) vardera en 
variant. Ströms variant står upptagen som ett småbarnsrim, ej som räkne-
ramsa. 

Vid meddelandet av denna ramsa föredrog sagesmannen den första hälf-
ten i en halvt sjungande ton med ungefär följande tonsteg: 

    

   

1 	 

  

) 	 

    

Pel-le plutt, plutt, plutt, 
tog ett skutt, skutt, skutt, 
ö-ver ån, ån, ån 
tap-pa tån, tån, tån 

Andra hälften av ramsan lästes med »vanlig» röst. Det är tydligt att det 
är de upprepade slutrimmen som inbjudit till denna »satsmelodi». Antagligen 
skedde detta helt omedvetet, eftersom sagesmannen ivrigt förnekade att 
han »sjungit». 

Det kan påpekas att i alla övriga versioner av ramsan, som jag sett, har 
det upprepade slutrimmet förekommit i alla versrader. Ingen sådan av-
slutning, som hos sagesman 1: 8, har funnits. 

Ramsa nr 24 »Pepparkakan». Denna ramsa står enligt sagesmannen att 
läsa i barnboken »Min skattkammare». Trots sökande har jag inte lyckats 
finna den där, och inte heller någon annanstans. Beträffande både denna 
ramsa och nr 10, som ju har samma sagesman, ställer jag mig något skep-
tisk till om de verkligen har använts som räkneramsor av sagesmannen. 
Bl. a. var hon mycket osäker på själva lydelsen och ändrade sig flera gånger. 
För att använda en räkneramsa fordras ju att man kan den utantill. Inte 
heller lästes den med rytm, som utmärkte föredragandet av övriga ramsor, 
som sagesmannen meddelade. Den uppgavs i alla fall vara räkneramsa, var-
för den också medtagits här. 

Nr 26 »Simeli maka». Sagesmannen till denna ramsa (S. 1: 12) uppger att 
han lärt sig den av sin far och menar dessutom att »det är en mycket gammal 
ramsa». Den närmaste motsvarigheten till ramsan finns i ULMA's material: 
»Kuckelikaka Simmelimaka ärtan tärtan pojs» (ULMA 20: 6 s. 4). Förutom 
detta och ett liknande exempel, också från ULMA (ULMA 2559: 2 s. 1) har 
jag inte kunnat finna ramsan i denna form någonstans. Som del av följande 
ramsa är den emellertid mycket vanlig: 

Essige dessige lontan tontan 
simmelimaka kuckelikaka 
ärtan tärtan piff paff puff. 

(ULMA 6781 s. 2.) 
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Denna senare ramsa finns i en mängd uppteckningar och varianter. (Se t. ex. 
FSF 8 s. 800 ff.; Kaas Nielsen 1965 s. 94, 115; Nord6n s. 177; Nordlander 
s. 125 f.; Ström s. 99 ff.; Tillhagen-Dencker 1 s. 178; ULMA 393: 2 s. 5, 
5778 s. 4.) 1 insamlingen 1941 var den bland de populäraste ramsorna (TW-
hagen-Dencker s. 178). 

Cavallin har gjort ett försök att härleda ramsan från det latinska Fader 
vår (ovan s. 46). Beträffande »simelimaka, kuckeli kaka» är han dock osäker. 
Möjligen kan han tänka sig »Sicut in cxli et in terra» ( =såsom i himmelen så 
ock på jorden) som upphov till simeli maka, och »quotidianum» (daglig) som 
upphov till kuckeli kaka, men han är tveksam. (Se äv. Klingberg s. 126.) 
Tanken är, enligt mitt förmenande, onekligen ganska långsökt. 1 så fall har 
ramsan förändrats helt och hållet. 

Simelimaka osv., eller varianter härav, ingår också i följande: 

Hviter häst står på stall 
spända sporrar spjut i hand 
Simmermaka simmerkaka 
ene perle peff paff puff. 

(Wigströra s. 311. Äv. hos bl. a. 
Nordlander s. 125; Ström s. 108; 
Säve s. 120; Trotzig; ULMA 
7132: 7 s. 19.) 

Troligt är att den ramsa som min sagesman meddelat, härrör från någon 
av dessa två ramsor, »Essike dessike>> eller »Viter häst». 

Nr 27 »Du lilla solsken». Denna ramsa ingår som första strof i en barnvisa 
av Anna Virgin, tonsatt av Alice Tegnér (Nu ska vi sjunga s. 146; Svin-
hufvud-Löfstedt s. 123), och är alltså från början ingen räkneramsa. 
Sagesmannen uppger emellertid, att den används som sådan. Hon säger sig 
ha lärt den i lekskolan, vilket verkar mycket troligt. Dessutom känner hon 
melodin till ramsan/ visan: 

   

ti  

   

Is 
J • 

   

Du iii-la sol-sken som tit -tar in 1-ge-nom 

  

J 	J' rJ-r  

 

fön-stret på stu-gan min jag vii-le va-ra en strå-le 

 

(\ 
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klar, ett li-tet sol-sken för mor och far 
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Den här meddelade melodin skiljer sig på några ställen från Alice Tegnérs 
tonsättning. 

Ramsa nr 28 »Tripp trapp trull». Sagesmannen till denna ramsa (S. 1: 6) 
påpekar att den sista raden lagts till ett ursprungligt rim. »Det är den där 
vanliga tripp trapp trull, och så lägger man till satt i en kastrull.» 1 det 
material som jag sökt igenom har det inte gått att finna denna ramsa i sin 
helhet. Hos Aabel-Gustafsson (s. 35) finns dock en ramsa med samma början: 

Tripp trapp trull 
Rissa Rassa Rull 

— — 

Likaså har ULMA (ULMA 4829 s. 6) en ramsa med liknande början: 

Tripp trapp troll 
luden luden lurv 

— — 

Ramsa nr 29 »Ålle bälle bi». Den närmaste motsvarigheten till detta rim 
finns i barnboken »Vårt sagoland» (Segerhjelm s. 178): 

Ella Bella Bi 
Nu är du fri 

Varianter i övrigt finns hos Nor&n (s. 178), Tillhagen-Dencker (1 s. 184) 
och Ström (s. 106). Ramsan tycks vara populär även i Danmark. Den finns 
bl. a. i Skattegraveren (s. 37 f.), hos Kristensen (s. 182), Lisse (s. 144) och 
Kaas Nielsen (1965 s. 93). Varianterna är alla ganska enhetliga, både på 
'danskt och svenskt område. »Ellen dellen du är fri» finns hos alla, sedan 
förekommer små variationer och tillägg. T. ex.: 

Ellen dellen du är fri 
och du skall inte bli 

(Tillhagen-Dencker I s. 184) eller: 

Elle bene ni ti 
du slap fri 

(Kaas Nielsen 1965 s. 93.) 

De allra flesta varianterna slutar »du är fri», i motsats till min sagesmans 
»nu ska du bli». Det är dock troligt, att »nu ska du bli» lika gärna kunde 
varit »nu är du fri». 

På danskt område finns ännu en ramsa med samma början som den här 
upptecknade: 

Elle belle mig fortelle 
skibet går till Åbenrå osv. 

(Kristensen s. 184 f., 688 samt 
Skattegraveren s. 38 f.) 
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Om denna ramsa har något närmare samband med »Elle belle bi» är dock 
ovisst. Hos Kaas Nielsen finns ett exempel på en kombination av dem båda: 

Elle bene, mig fortelle 
esse besse ni ti 
du slap fri 

(Ka9.8 Nielsen 1965 s. 112.) 

.Ramsa nr 30 »Äppel päppel». Ramsan är tämligen välkänd bland de 
intervjuade barnen (se tabell s. 48). En stor del av sagesmännen känner 
den emellertid i en ganska kort och ofullständig form, något som speciellt 
gäller för sagesmännen från klass 1. Oftast är det då den första raden och 
dess variationer, som utgör ett rim. Någon sammanblandning med andra 
ramsor, som förekommer i t. ex. FSF (8 s. 848 f.), har inte ägt rum. »Äppel 
päppel» har någon gång blivit »ärtan pärtan» (var. 30: II) eller också har 
detta uttryck lagts till efteråt (var. 30: IX). Slutraden är annars i de flesta 
fall en typisk »avslutningsformel» av uppmanande karaktär i likhet med 
slutraden i bl. a. nr 26 och 29. 

Av uppsalabarnens ramsor är denna, vid sidan av »Ole dole doff», den 
ramsa, som är vanligast förekommande i den svenska litteraturen (se t. ex. 
Cavallin 1948; Cederschiöld s. 146; Nord& s. 182; Nordlander s. 124, 139 f.; 
Tillhagen-Dencker Is. 178; Trotzig; Ström s. 100 f.; Gamby s. 65; Bremberg-
Seth s. 92; FSF 8 s. 848 f.), ofta i samma lydelse som den längre uppsala-
varianten. Detta gäller även för ULMA:s material, där ramsan hör till de 
allra vanligaste (ULMA 41: 79 s. 13, 2449: 3 s. 2, 5093 s. 11 m. fl.). 

Cederschiöld påpekar (s. 146) att ramsans början är lånad från Tyskland 
och samma uppfattning har Cavallin (1948). Båda citerar en ramsa, som är 
en motsvarighet till den som finns hos Böhme: 

Äppelchen, Bäppelchen, 
Bierchen, Beichen 
Puff. 

(Böhme s. 391.) 

Cavallin påpekar också likheterna mellan denna och en annan tysk variant: 

Ehnchen, Benchen 
Bibchen babchen 
Knall! 

(Cavallin 1948.) 

Jag har ovan betvivlat Cavallins teori att »Ole dole doff» skulle kunna ha 
samband med »Ehnchen benchen» och via denna med »Äppel päppel». 
Att »Äppel päppel» kommer från tyskans »Äppelchen bäppelchen» förefaller 
mig däremot mycket troligt. 

Nordlander meddelar ett flertal ramsor av typen: 
5— 704523 Sv. Landsmål 1970 
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Kråkan satt på lindekvist 
allt hon sa så sa hon vist 
hon sa ett hon sa tu 
hon sa sex hon sa sju 
tjugo rister ha vi nu. 

Om dessa ramsor säger han: »Under det man ganska hastigt läser något af 
följande rim, ritar man med en penna eller knifsudd ett streck för hvarje 
betonad stafvelse» (Nordlander s. 139). Liknande förfaringssätt finns ex-
empel på i ULMA:s material, liksom hos Tillhagen-Dencker (ULMA 2590 
s. 72; Tillhagen-Dencker II s. 239 ff.). Bland uppsalabarnen har jag emeller-
tid inte träffat på detta. »Stavelserim» av denna typ börjar alltid »Kråkan 
satt på ...» aldrig »Äppel päppel ...». Man kan eventuellt tänka sig, att det 
från början funnits två ramsor, dels »Äppel päppel pirum parum (puff)» från 
den tyska »Äppelchen bäppelchen ...», dels »Kråkan satt på ...». Det som 
skulle kunna stödja en sådan teori är bl. a. vissa varianter i FSF, där 
»Äppel päppel» fortsätter med andra ramsor, t. ex. »Viter häst», »Annika 
drannika» (FSF 8 s. 848 f.). Nordlander har också bl. a. följande variant: 

Äppel päppel piram piram puff. 
Kråkan såt i tallekvist 

(Nordlander s. 124.) 

vilket likaså kan tyda på att det från början funnits två ramsor. »... piram 
piram puff» är ju en mycket vanlig avslutning på en ramsa. Någon säker 
slutsats vill jag dock inte dra i denna fråga. 

Sammanfattning 

Det är tydligt, att räkneramsan har en funktion att fylla även hos barn av 
idag. Men det är också tydligt, att räkneramsan inte är statisk till form och 
innehåll, utan ändras från generation till generation. I stället för att räkna 
»Annika drannika diskon dej» eller »Essike dessike luntan tuntan», använder 
man nu gärna rim om Kalle Anka, Charlie Chaplin, osv. Bio, bil och cykel 
figurerar i rimmen. Samtidigt tenderar ramsorna till att bli små »berättelser» 
med konkret innehåll, ofta med frågor och svar, men i regel utan de obe-
gripliga ord, som är vanliga i många äldre ramsor. Rytmen har dock inte 
förlorat sin betydelse i de nya ramsorna. En markerad rytm i meddelandet 
av ramsorna har varit mycket vanligt hos mina sagesmän. Någon gång har 
detta lett till en melodi av reciterande karaktär, som i ramsan om Pelle Plutt. 

Det är intressant att se, att de ramsor, som jag betecknat som »unga», 
dvs. Kalle Anka gick på bio, En bil körde osv, finns i ganska stort antal 
i de insamlingar, som företogs i Finland 1965, i samband med fältseminariet 
i Vörå, och i Danmark av Erik Kaas Nielsen 1962-63. 
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Men naturligtvis har inte alla »gamla» ramsor försvunnit. »Ole dole doff» 
t. ex. är, trots sin förmenta obegriplighet, mycket populär. Likaså har 
tydligen »En gul knapp» länge förekommit som räkneramsa, om också inte 
just i den form den har här. 

Det måste också tilläggas, att synpunkter och antaganden, som fram-
förts i uppsatsen, endast gällt det begränsade material, som samlats in 
i Uppsala. Det vore intressant att se om de äger tillämpning också på ett 
större material. Likaså vore det intressant att se, om det finns skillnader 
mellan t. ex. stad och land eller olika landsdelar ifråga om räkneramse-
traditioner. Först en mera omfattande insamling skulle kunna ge svar på 
den frågan. 

Bilaga. Räkneramsor 

 
Bagare Bengtsson bakar bara 
brända bullar bakom blåa berget. 
S.: 4: 7. 

 
En bil skulle köra 
över en bro. 
Vad hade han för nummer? 
(Numret skall vara initial och ålder hos den, 

som räknar.) 
S.: 3: 9. 

 
En blå bil for från stad till stad. 
Vilken stad hamnar han i just då? 
(En stad, som man varit i, skall gissas.) 
Har du varit där någon gång förr? 
(Har man det, »blir» man.) 
S.: 1: 8. 

 
Bror Hjort har gjort en hjort 
utav hjortarnas hjorthorn. 
S.: 4: 18. 

 
Känner du Charlie Chaplin, tre trappor upp? 
Dörren till vänster sparkar han upp. 
Ut kommer Chaplin, spottar och svär, 

efter kommer gumman med laddat gevär. 
S.: 1: 9, 20. 

Varianter: 
1. 
Känner du Chaplin, en trappa upp? 
Dörren till vänster sparkar man ju upp. 
Ut kommer Chaplin, spottar och svär, 
efter kommer gumman med laddat gevär. 
S.: 4: 18. 

Hittar du till Chaplin fem trappor upp? 
Dörren till vänster sparkar man ju upp. 
Ut kommer Chaplin, spottar och svär. 
efter kommer gumman med laddat gevär. 
Piff, paff, puff! 
S.: 3: 12, 7. (3: 7 ej piff, paff, puff.) 

m. 
Tre trappor upp, 
dörren till vänster sparkas upp. 
Först kommer gubben, spottar och svär, 
efter kommer gumman med laddat gevär. 
S.: 1:4. 

Dörren till vänster sparkas upp. 
Först kommer Chaplin, spottar och svär. 
efter kommer gumman med laddat gevär. 
S.: 4: 16. 
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V. 
Charlie Chaplin bor tre trappor upp. 
Han spottar och svär. 
Ringer man på, så kommer han med luft- 

gevär. 
S.: 3: 9. 

VI. 
Känner du Charlie Chaplin 
fem trappor upp? 
S.: 1: 17. 

 
En, två, tre, fyra, 
våra pojkar äro dyra. 
Äta såpa, dricka lut. 
Nu får du gå ut! 
S.: 4: 7. 

 
Ett, två, tre, 
på det fjärde ska det ske, 
på det femte gäller det, 
på det sjätte smäller det. 
S.: 4: 2. 

 
Fisken simmar ut i havet blå. 
Vilken färg väljer den just då? 
(T. ex.) R-Ö-D. (»Räknas»). 
S.: 4: 9. 

 
En gumma gick på salutorg. 
Vad hade hon i sin lilla, lilla korg? 
(Man skall gissa något, som börjar på samma 

bokstav som ens eget namn.) 
S.: 3: 3, 6. 

Varianter: 
1. 
En gumma stod på ett torg. 
Vad hade hon i sin lilla korg? 
(Något som börjar på samma bokstav som 
ens eget namn. Antalet saker ska vara lika 
många som ens egen ålder. Vet man inte 

svaret, kommer man inte ut.) 

En gumma stod på torget. 
Vad hade hon i sin lilla, lilla korg? 
(Bestäms av den, som räknar. Antalet skall 
vara »hur många år man är, eller i vilken 

klass man går».) 
S.: 4: 13. 

En gumma stod på Sala torg. 
Vad hade hon i sin lilla, lilla korg? 
S.: 1: 20. 

En tant stod på Sala torg. 
Hur många äpplen hade hon i 
sin lilla, lilla, lilla, lilla korg? 
S.: 1: 20. 

v. 
En gumma stod på salutorg. 
hur många äpplen hade hon 
i sin lilla, lilla korg? 
S.: 1: 17. 

En gumma skulle gå på torget. 
Hon hade en liten korg. 
Hon skulle köpa små röda äpplen. 
(Man skall gissa hur många. Lika många 

som ens egen ålder.) 
S.: 3: 11. 

VII. 
En tant gick på ett torg. 
Hon skulle köpa en sak. 
Vad köpte hon? 
(Man skall gissa på något som börjar på 

samma bokstav som ens eget namn.) 
S.: 3: 9. 

vm. 
En gumma gick på salutorg. 
Hon hade djur i sin korg. 
Säg ett djur på ... 
(Den som räknar, har bestämt en viss bok- 

stav.) 
S.: 3: 12. 	 S.: 4: 3. 
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Vad har gumman i korgen? 
(Bestämt i förväg av den, som räknar.) 
S.: 4: 4. 

 
Gumman kokade kaffe. 
Kaffet rann ut. 
Gumman blev bränd. 
Gumman sa: Nu är det slut. 
S.: 4: 3. 

 
Harald Hanssons hemskt halta höna 
har haft hisklig hosta hela halva hösten. 
S.: 4: 11. 

Varianter: 
1. 
Harald Hanssons höna 
har hisklig hosta 
hela halva hösten. 
S.: 4: 17. 

U. 
Harald Hanssons halta höna 
gick hela halva hösten. 
S.: 4: 18. 

Handlare Hanssons halta höna 
har haft hickan, hackan hostan 
hela, halva hösten. 
S.: 4: 7. 

Handlare Hellkvists hustru Hanna 
har haft hickan, hackan, hostan 
hela, halva hösten. 
S.: 4: 12. 

 
Hitler var en jäkla gubbe. 
Det var han, som döda Ludde. 
Han sa ett, han sa tu, 
ute ska du vara nu! 
S.: 1: 20. 

 
Tre hästar stod i ett stall. 
En sköt, så det small. 
S.: 1: 19. 

Variant: 
1. 
Tre hästar stod i ett stall. 
S.: 1: 3. 

 
Ich und du, 
Milller's Kuh, 
Miiller's Esel 
das bist Du! 
S.: 4: 12. 

 
Jag bor i Sverige 
och där säljer jag en färg. 
(T. ex.) G-U-L. 
(»Räknas.» Den man pekar på sist, ska ha 

den föreslagna färgen.) 
S.: 4: 11. 

 
Kalle Anka skulle gå (gick) på bio. 
Hur många minuter kom han försent? 
S.: 1: 4, 6, 13, 14, 15. 

1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13. 
12, 13. 

Olika svar finns: 
A) En siffra, vilken som helst, gissas och 

»räknas», 1 2 3 osv. 
S.: 1: 14. 

6, 10, 13. 
12, 13. 

B) Den som räknar, har bestämt en viss siffra 
S.: 1: 13. 

3: 8. 

c) Siffran skall vara lika med antalet del- 
tagare. 

S.: 1: 4. 

B) Siffran skall vara samma som ens egen 
ålder. 

S.: 3: 9. 

Varianter: 
1. 
Kalle Anka skulle gå på bio 
mellan sju och nio. 
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Hur många minuter kom han försent? 
S.: 3: 2, 4. 

1: 17. 

II. 
Kalle Anka gick på bio 
klockan nio. 
Hur många minuter kom han försent? 
S.: 4: 3. 
(För I och II gäller, att en siffra vilken som 

helst gissas och »räknas».) 

m. 
Kalle Anka gick på bio 
mellan tre och nio. 
När kom han då försent? 
S.: 1: 20. 

Kalle Anka gick på bio 
mellan tolv och tre. 
När kom han då för sent? 
S.: 4: 18. 

v. 
Kalle Anka gick på bio 
mellan nio och sju. 
Hur många minuter tog det? 
S.: 3: 15. 

VI. 
Kalle Anka gick på bio. 
Hur många filmer såg han då? 
(Lika många som antalet deltagare multi- 

plicerat med fem. 
S.: 4: 9. 

Kalle Anka skulle gå på bio. 
Han skulle räkna platserna. 
S.: 4: 1. 

Kalle Anka skulle gå på stan 
mellan sju och nio. 
S.: 3: 16. 

IX. 
Kalle Anka gick ut på stan. 
Hur många äpplen köpte han? 

(Lika många som 5 x antalet deltagare. 
Den, som säger fel siffra »blir*. Jfr var. VI.) 
S.: 4:9. 

x. 
Kalle Anka gick ut på stan. 
Vilken färg hade han på sig då? 
(T. ex.) R-Ö-D. (Räknas.) 
S.: 4: 2, 10. 

 
Lilla Kalle Anka 
bodde i en lada. 
Ladan börja brinna, 
Kalle börja springa. 
Backe upp och backe ner, 
ingen såg nu Kalle mer. 
S.: 4: 5. 

Variant: 
1. 
Kalle Anka låg i en ask. 
Asken börjar brinna, 
Kalle börjar springa. 
S.: 1: 8. 

 
En knapp, två knappar, tre knappar 
och den fjärde knappen knäpptes. 
S.: 4: 2. 

 
En gul knapp 
sa att du slapp. 
S.: 4: 10, 12, 18. 

Varianter: 
1. 
En lapp 
sa att du slapp. 
S.: 1: 20. 

n. 
En gul knapp sa 
att du slapp va. 
S.: 3: 13. 

4: 7, 14. 

ur. 
En gul knapp sa 
att han va. 
S.: 1: 19. 



18. 

S.: 1: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 19. 
3: 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16. 
4: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 

Varianter: 

En gul knapp satt 
på farfars hatt 
och sa att 
du slapp. 
S.: 4: 11. 
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En gul knapp 
sa att du slapp 
ligga i farfars gamla hatt 
i natt. 
S.: 1: 14. 

V. 
En gul knapp 
sa att du slapp 
ligga i farfars gamla hatt 
en hel natt. 
S.: 3: 3. 

En gul knapp 
sa att du slapp 
ligga i farfars gamla hatt 
en kvart i natt. 
S.: 4: 8. 

VII. 
En gul knapp 
sa att du slapp 
ligga i farfars gamla hatt 
en natt i kvart. 
S.: 4: 9. 

VM. 
En gul knapp 
sa att du slapp 
sitta i farfars hatt 
en lång, kall vinternatt. 
S.: 1:4. 

IX. 

 
En gul knapp satt 
i farfars gamla hatt 
och det var natt. 
S.: 4: 13. 

 
En gul knapp 
fick sova i farfars hatt 
i förrgår natt. 
S.: 1: 19. 

 
Vår magister 
kokar klister 
häller det på gummans ben. 
Aj, det svider, 
gumman lider. 
Ut med dej, din långe man! 
S.: 4: 2. 

Variant: 
1. 
Vår magister 
kokar klister. 
S.: 4: 10. 

 
Min mor sa 
att jag skulle ta 
den jag tyckte var bra. 
S.: 1: 10, 16. 

 
Ole, dole doff, 
kinke lane koff 
koffe lane 
binke bane.  
ole dole doff. 

1. 
x. 	 Ole dole doff 
En knapp slapp 	 kinke lane koff 
ligga i farfars gamla hatt 	 koffe lane 
i natt. 	 birke bane 
S.: 1:6. 	 ole dole doff. 
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S.: 1: 18. 
4:5. 

 

Ole dole doff 
kinka lane koff 
koffe lane 
binka bane 
ole dole doff. 
Piff, paff, puff. 
S.: 4: 4, 17. 

m. 
Ole dole doff 
kinke lane koff 
koffe lane 
binke bane 
ole dole doff. 
Ärtan, pärtan, 
piff, paff, puff. 
S.: 4: 3. 

Ole dole doff 
kinke  lane koff 
ole binke bane 
ole ole doff. 
S.: 4: 14. 

 
Ole dole doff 
kinke lane koff 
koffe lane 
ole ole doff. 
S.: 3: 1. 

Ole dole doff 
kinke lane 
koffe lane 
binke bane 
ole dole doff. 
S.: 1: 16. 

vm. 
Ole dole doff 
binke bane 
ole dole doff. 
S.: 3: 9. 

IX. 

Ole dole doff 
kinke lane koff. 
S.: 1: 11, 15. 

 
Pelle plutt, plutt, plutt, 
tog ett skutt, skutt, skutt, 
över ån, ån, ån, 
tappa tån, tån, tån, 
In i kammar'n 
efter hammar'n 
spika fast den igen. 
S.: 1: 8. 

Variant: 

Pelle plutt, plutt, plutt, 
tog ett skutt, skutt, skutt, 
över ån, ån, ån, 
tappa tån, tån, tån, 
In i kammar'n 
efter hammar'n, 
spika fast den lilla tån. 
S.: 1: 8. 

 
Barnen bakade pepparkaka 
pepparkakan blev bränd. 
Barnen sa: Tänk, vilken god pepparkaka! 
Pepparkakan sa: Tänk, vilka snälla barn! 
S.: 4: 3. 

 
En pojke skulle köpa en cykel. 
Hur mycket kostar den? 
(Lika många kronor som ens egen ålder.) 
S.: 3: 9. 

26. 
Ole dole doff 	 Simeli maka 
kinke lane koff 	 kuckeli kaka. 
ole dole doff. 	 Du är fri! 
S.: 4: 15. 	 S.: 1: 12. 
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Du lilla solsken, 
som tittar in 
igenom fönstret 
på stugan min. 
Jag ville vara 
en stråle klar, 
ett litet solsken 
för mor och far. 
S.: 1: 1. (Kan melodi till.) 

 
Tripp, trapp, trull, 
mammas lilla hjärtegull 
satt i en kastrull. 
S.: 1: 6. 

 
Alle, bälle, bi, 
nu ska du bli! 
S.: 3: 13. 

 
Äppel päppel pirum parum. 
kråkan satt på tallegren. 
Hon sa ett, hon sa tu, 
ute ska du vara nu! 
S.: 3: 10. 

4: 12. 

Varianter: 
1. 
Äppel päppel pirum parum 
skatan satt på tallegren. 
Hon sa ett, hon sa tu, 
ute ska du vara nu! 
S.: 3: 3. 

IL 
Ärtan pärtan pirum parum 
kråkan satt på tallegren. 
Hon sa ett, hon sa tu, 
ute ska du vara nu! 
S.: 4: 1. 

In. 
Äppel päppel pirum parum 
kråkan satt på tallekvist. 
Hon sa ett, hon sa du, 
du ska bli, just du! 
S.: 4: 3. 

Äppel päppel pirum parum 
kråkan satt på tallegren. 
S.: 3: 4. 

v. 
Kråkan satt på tallegren. 
Hon sa ett, hon sa tu, 
ute ska du vara nu! 
S.: 3: 8. 

Äppel päppel piram parum. 
Ute ska du vara nu! 
S.: 1: 18. 

 
Äppel päppel 
pirum parum. 
S.: 1: 2, 16, 20. 

4: 9, 18. 

 
Äppel päppel 
pirum pärum. 
S.: 3: 12. 

Äppel pirum pärum. 
S.: 1: 11. 

x. 
Äppel päppel 
pirum parum, 
ärtan, pärtan puff! 
S.: 1: 6. 
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Intervjuade elever 

Klass 1 B, Malmaskolan, Uppsala 
Ahlstrand, Kerstin 
Björklund, Johanna 
Eberhard, Åse 
Elrnevik, Erik 
Högfeldt, Pehr-Johan 

Ramsa nr 22, 27 
>> 22, 30: VII 

>> 	>> 	13:1 
5: III, 16, 19: VIII, 22 

>> 

Johansson, Carina 16, 19: X, 22, 28, 30: X 
Karpinen, Lars 22 
Lied4n, Stefan 3, 17:1, 22, 23, 23:1 
Lindvall, Ulf >1 5, 22 
Lundblad, Magnus >> 21 
Moberg, Annika >> 22: IX, 30: IX 
Nordberg, Erik 26 
Nyberg, Peter 16, 22 
Olovsson, Ingrid 16, 19: IV, 22 
Ramström, Niklas >> 16, 22: IX 
Sandön, Christina 21, 22: VI, 30: VII 
Storgärds, Brita 5: VI, 9: V, 22 
Strandberg, Ragnar >> >> 22: I, 30: VI 
Schneider, Nils 13, 19: IIII, XII, 22 
Zade-Oppen, Ragnhild 5, 9: III, IV, 12, 16: III, 19: I, 30: VII 

Klass 3 A, Johannesbticksskolan, Uppsala 
Bergström, Håkan 	Ramsa nr 16, 22: V 
Bodin, Börje 	 » 	» 16:1 
Eriksson, Leif 	 » 9,16, 19:V, 22, 30:1 
Hardgren, Bo 	 » 16: I, 30: IV 
Hedvall, Karin 	 »22 
Johannes, Ingrid 	• 	»9, 16,22 
Johansson, Tommy 	» 	» 5: II 
Lundqvist, Eva 	• 	» 16, 22, 30: V 
Persson, Mats 	 >> 	» 2, 5: V, 9: VII, 16, 22: VIII, 25 
Ragnarsson, Ing-Marie 	» 16, 22, 30 
Sjögren, Bo 	 » 9: VI, 22 
Sjögren, Jan 	 » 5: II, 9: I, 16, 22, 30: VIII 
Sävqvist, Mats 	 • 	» 16, 19: II, 29 
Wahlberg, Anders 	» 	» — 
Westermark, Ingemar 	» 	» 16: V, 22 
Östberg, Ann-Charlotte 	• 	» 16: VIII, 22 

Klass 4 A, Malmaskolan, Uppsala 
Ahlstrand, Cristina Ramsa nr 16: VII, 22, 30: II 
Almqvist, Marja 	» 	» 7, 16: X, 18, 20, 22 
Batvinis, Beatrix 	» 	» 9: VIII, 10, 16: II, 22: III, 24, 30: III 
Bjurström, Tova 	» 	» 9: IX, 22: II 
Fredriksson, Pia 	» 	» 17, 22: I 
Gral6n, Lars 	 » 	» 22 
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Ramsa nr 1, 6, 11: III, 19: II, 22 
» 19: VI, 22 

» 	» 8, 16: VI, IX, 19: VII, 22, 30: VII 
Jansson, Eva » » 	16: X, 19, 20: I, 22 
Lundh, Kristina » » 	11, 15, 19: IX, 22 
Norberg, Annika » » 	11: IV, 14, 16, 19, 22, 30 
Nordgren, Helena » » 9: II, 16, 19: XI, 22 
Persson, Michael » » 19: II, 22: IV 
Runeby, Christian » » 22: VII 
Steen, Thomas » » 5: IV, 22 
Wennerholm, Pernilla » » 	11: I, 22: II 
Zade-Oppen, Peter » 4, 5: I, 11: II, 16: IV, 19, 22, 30: VII 
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Summary 

Margaretha Forsgren, Counting-rhyntes used in school-damm in Uppsala. 
The paper gives an account of counting-rhymes colleeted in a nunaber of school-
classes in Uppsala during the autumn of 1968. In order to get an idea of the 
extent to which the rhymes collected have existed earlier, eomparison has been 
made with those that are found in printed collections of rhymes and also the 
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counting-rhymes that are to be found at the Uppsala Institute for Dialeet and 
Folklore Research. 

The collection was made by way of oral taped interviews with each of the 
children. About thirty different types of rhymes, not including variants, were 
given by 54 children from 7-10 years of age, spread over three classes. Only a 
fairly small nurnber of the rhymes collected were known among the children 
generally and occurred in all three classes. Arnong these are to be found the • 
popular "Ole dole doff", the richly varied Kalle Anka (Donald Duck) rhymes, 
"En gul knapp", and "Äppel päppel". About two-thirds of the rhymes had 
only one informant. On an average the children gave three rhymes each and 
there was no particular difference between the number of rhymes on an average 
given by boys and by girls. 

The rhymes appear to be transferred mainly from child to child, not from 
adults to children. When questioned, most of the informants said that they had 
learnt the rhymes from friends. Only a few rhymes had been taken from books 
or learnt from parents or other adults. The interesting thing is that the latter 
rhymes had not been passad on to friends. With one exception only, they never 
occur more than once. Two of the informants say that they made up a rhyme 
themselves (nr 4 and 25). 

A common type of rhyme among my informants was the type containing 
questions and answers. In these, well-known things occur, such as the cinema, 
a car etc. "Kalle Anka skulle gå på bio" ("Donald Duck was going to the cinema") 
is the most common rhyme of this type. The lack of end-rhyme is noticeable 
here, but there is a marked rhythm, as always when counting-rhymes are 
recited. These rhymes are relatively unusual in the earlier collections that I 
have studied. 

Many counting-rhymes in books and collections of material consist to a 
great extent of unintelligible, meaningless words, but this is not the case among 
my informants. The most popular rhyme, "Ole dole doff", is of this type how-
ever. 

There are several examples of rhymes in which all the words start with the 
same letter, and there are also those starting with figures. Both these types are 
relatively common in other material that I have stuclied, both earlier and more 
modern material. One must consider the rhymes dealing with Charlie Chaplin 
or Hitler as modern material. Both are found among my informants. 

Two of the rhymes have melodies, although, according to the informants, 
the sung rhymes are not med when the children are actually "counting". 



Generativ analys i 
en nordisk lånordsstudie 
Av Claes Witting 

Nog får det betecknas som en märklig händelse att en amerikan, officiellt 
endast efter tre års vistelse vid Uppsala universitet, disputerar på en av-
handling inom det erkänt besvärliga ämnesområdet nordiska språk och där-
vid dessutom söker tillämpa hypermoderna metodologiska handgrepp i 
stället för äldre, mera beprövade. Detta var emellertid just vad som skedde 
då Thomas Lloyd Markey den 23 maj 1969 försvarade sin avhandling The 
Verbs varda and bliva in Scandinavian with Special Emph,asis on Swedish. 
Uppsala 1969. (7), 309 s., 20 kartor. (Offset av maskinskrift.)' 

Avhandlingens egentliga syfte har uttryckligen varit att klarlägga: 
1) vilket språk som varit det långivande (»källspråket» — source language) 
för verbet bliva, 2) detta ords semantiska och syntaktiska status i käll-
språket (-språken), 3) när och varför ordet inlånades i nordiskt språk 
(»Scandinavian»), 4) när, varför och hur det började ersätta det ursprungliga 
nordiska varda samt 5) vilken bliva:s syntaktiska och semantiska status är 
och var i vederbörande inlånande språk (»target language/s/»), speciellt 
svenskan. (Introduction, s. 3, jfr Conclusions, s. 181.) 

Det är som synes en hög målsättning. Hur förf, lyckats genomföra alla de 
förelagda deluppgifterna skall här icke närmare diskuteras, då en ingående 
kritisk granskning av avhandlingen lämnas på annat håll.' Allmänt torde 
väl dock bl. a. kunna konstateras att förf. presenterar en övertygande rent 
lingvistisk orsaksförklaring till inlånet av det medellågtyska (el. medel-
holländska) bliven, nämligen behovet av en ny differentierande glosa i be-
tydelsen »bliva» sedan det gamla varda (varäa, verda) genom en fonetisk för-
ändring — bortfall av ä efter r — kommit att sammanfalla med vara (vera). 
Förf, erinrar sålunda bl. a. om att förändringen rd>r påvisats i danska 
omkr. 1100, medan blive inte finns belagt i danska förrän ca 1350. (Förf. 
citerar Brondum-Nielsen på dessa punkter.) 

1  Nedanstående artikel bygger på förf:s vid disputationen framförda opposition. 
2  Kommande ree. av L. Elmevik i Nysvenska studier. 
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I det följande kommer emellertid främst de sidor av Markeys avhandling 
att behandlas vilka upptar hans användning av s. k. generativ grammatik. 
Några ord kommer också att ägnas hans utnyttjande av dialektologiskt 
altivmaterial. 

Den generativa analys, som förf, introducerar i Chapter I, kallat The 
verbs varda and bliva in Standard Swedish, avses underlätta den syntaktiska 
och semantiska undersökningen av bliva och varda. Efter en generativ 
lexikalisk specifikation av bliva i standardsvenskan (s. 19 f.) och av det 
svenska verbets »bas» (s. 22 f.) uppställer förf, ett system omfattande tio 
konstruktionskategorier för bliva och varda (s. 9 f. och s. 31 f.) Detta »ten 
category system» spelar en rätt väsentlig roll för vidare resonemang i av-
handlingen, varför dess hållfasthet förtjänar att diskuteras. 

Diskussionen tar lämpligen sin utgångspunkt i nämnda lexikaliska 
specifikationer av standardsvenskt bliva (s. 19). Ordet kan vara 1) huvud-
verb och 2) hjälpverb då det förekommer framför perfekt-particip följt av en 
»passive formant» (PF) som är antingen »notional» (underförstådd) eller 
»syntactic» (uttryckt i satsen, som av + N(Pro)). Som huvudverb har bliva 
enligt förf. två typer (»sets») av specifikation: 

[ +V, + 	Adj, + 	Predicate-Nominal] 
[ +V, + 	Prep-Phrase] 

Formel (I) är dessvärre mångtydig på ett sätt som förf, väl knappast kan 
ha avsett, samtidigt som den ej ger alla möjligheter. För att antyda proble-
matiken med några exempel: Täcker formeln konstruktioner som bli rik, 
bli mycket rik, bli kung, bli en rik kung, bli något? 

Vad formel (II) beträffar utvecklas »Prep-Phrase» sålunda: 

1 Duration 
Prep-Phrase 	Place 

Shif ter 

1 kvar 
i (två timmar) 
Pro + emellan 

Duration -› över 

Durative Qualifiers 
hos 
på 
här (c) Place -› 

vid 
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(d) Shifter -› 

av 
till (sig) 
av med 
till 

utan J 

[ + Ingressive] 

Ehuru det kan vara en sund tanke att kategorisera ett verb med ut-
gångspunkt från dess närmaste faktiska komplement, synes denna tanke 
vara mindre väl realiserad i ovanstående försök. För det första framstår 
termen prepositional phrase som inadekvat, då det i flera fall inte rör sig om 
prepositioner utan adverb. Av speciellt intresse från fonetisk synpunkt är de 
adverb som har formen av betonade prepositioner, typ bli till' »come into 
existence», att sålunda skilja från bli' till (åtlöje) »become (a laughing-stock)». 
Markey är, att döma av framställningens. 20-21, icke okunnig om konstruk-
tionstypen bli till' men har bortsett från att den vanliga ortografin (utan 
accenttecken) lämnar rum för tvetydighet. 

En annan och, som jag uppfattar det, betydligt viktigare punkt utgör 
emellertid förf:s uppdelning av konstruktionstyperna inom Prep-phrase 
i Durative Qualifiers och Slåtters och den därmed förenade semantiska upp-
delningen på två aspekter, durativ och ingressiv. Ett verbalspecifikations-
schema liknande det hos Markey återfinnes hos Chomsky,1  där dock Prep-
Phrase omskrives inte blott till Duration och Place utan även Direction, 
Frequency »etc.». Med rätta har Markey uteslutit dessa två andra specifi-
cerade komplement, då de torde sakna tillämplighet i fallet bliva. Å andra 
sidan har Markey tillagt Shifters, vilken term uttryckligen lånats från Ro-
man Jakobson.2  I och för sig är detta tillägg väl motiverat, men medan de 
olika komplement som Chomsky (loc. ck.) upptar (Direction, Duration, 
Place, Frequency, etc.) alla är adverbial med (obetonad) preposition, 
förvirras konstruktionsschemat hos Markey genom att Duration och Place 
— att döma av uppställningen, se ovan — parallelliseras med Shifters. Om 
termen Shifter skall få något existensberättigande i en seriös grammatisk 
analys, måste det bakomliggande begreppet klart särhållas från de övriga. 
Så har inte skett hos Markey. Komplementet kvar, t. ex., föres till Duration, 
men hör snarare till Shifter. Uppenbarligen gäller detta även över, då 
sammansättningen bli ö' ver är vanlig i svenskan men knappast bli' över 
(något). Det finns från nusvensk synpunkt ingen som helst anledning att 
räkna bli kvar, bli över och bli utan till skilda grammatiska kategorier. För 
övrigt står de tre uttrycken varandra semantiskt mycket nära, varför de 
inte heller ur denna synvinkel förtjänar att åtskiljas. I förbigående må no- 

1  Chomaky, Noam; Aspeets of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass. 1965, s. 102. 
2  Avh., s. 19 fotnot. 
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teras, att förf, uppfattar komplementet Pro + emellan som tidsangivande; 
på s. 20 definieras Duration som Time Adverbial. 

I anslutning till Chomsky (op. cit., s. 101 ff.) talar förf, om olika grader av 
semantiskt samband (»cohesion») mellan verbet och prepositionsfrasen (Prep-
Phrase), och kategorin Shifters sägs vara uppställd för att illustrera detta 
faktum (s. 20). Intet tvivel kan råda om att Shifters såsom till i bli till' 
»come into existence» eller över i bli ö' ver »be left, remain* äger närmare sam-
hörighet med (det enkla) verbet, detta inte blott i semantiskt utan även 
i morfologiskt-syntaktiskt hänseende, vilket framgår av de prefigerat 
sammansatta motsvarigheterna: det nominala tillblivelse och participet 
överbliven. Märk att konstruktionerna med obetonad preposition — vilka 
sålunda enl. här framförd mening innehåller verkliga prepositionsfraser 
— i regel saknar prefixmotsvarigheter. Det vill sålunda synas som om 
Shifters redan på rent morfologiska grunder kan betraktas som en alldeles 
speciell kategori skild från verklig eller, om man så vill, ordinär prepositions-
fras och förtjänt av en beteckning med rent morfologisk-syntattisk inne-
börd, förslagsvis det redan existerande särskild förbindelse, med anslutning 
till terminologin i SAOB. 

Mot bakgrunden av vad som här senast påpekats är det inte förvånande 
men väl anmärkningsvärt att förf. i sitt utkast till »verbalbas» (verbal base) 
å s. 21 låter Prep-Phrase omskrivas enbart till Durative Qualifier. Regel-
schemat ifråga har följande utseende: 

(1) (i) S -> NP + Predicate Phrase 
Predicate-Phrase -> Aux + VP (Durative Qualifier) 
VP -> ( (Predicate-Nominal) (Shif ter) (PP) (Manner))) 

kAdj 
Prep-Phrase -> Durative Qualifer 
V -> CS, where OS = complex symbol 

Genom någon malör har i regel (iii) Prep-Phrase kommit att få samma 
förkortning som perf. particip; att här verkligen Prep-Phrase avses framgår 
av ytterligare ett frasstrukturschema (s. 22) som innehåller ytterligare in-
skränkningar och förändringar. I sin kommentar till schema (1), som tänkes 
applicerbart på bliva, följer förf. åter Chomsky i dennes framhävande av 
skillnaden mellan Verbal Complements och Verb Phrase Complements, 
vilken skillnad av Chomsky bl. a. exemplifieras med satsen He decided on 
the boat on the train (= »Bl chose the boat while on the train»). Vi har här 
två prep-fraser, av vilka den första utgör Verbal complement (och har 
större »cohesion» till verbet), den andra ett Verb Phrase Complement (med 
svagare cohesion).1  Som synes av schema (1) tvekar inte Markey att här 
operera med termen Durative Qualifier i båda funktionerna; i regel (ii) av-
ser Durative Qualifier således Verb Phrase Complement, i regel (iv) däremot 

1  Chomsky, op. cit., s. 101. 
6 — 704523 Sv. Landsmål 1970 
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Verb Complement. De förra har enl. förf, ingenting med subkategoriser-
ingen av bliva att göra men de modifierar bliva:s verbala aspekt. Det är 
otillfredsställande att man i det tidigare schemat över den lexikaliska speci-
fikationen av bliva (ovan s. 79 f.) inte kan utläsa om beteckningen Durative 
Qualifier avser båda slagen av komplement eller endast ettdera; att Verbal 
Complement i varje fall måste ingå är självklart. 

En fråga av största vikt för den fortsatta diskussionen i avhandlingen är 
den speciella betydelse — verbaspekt — som Durative Qualifiers och 
Shifters enligt förf:s åsikt pålägger verbet. Inledningsvis må erinras om att 
aspektläran utgör ett särdeles trassligt kapitel i grammatiken. Frågekom-
plexet har knappast klarnat efter det särskilda lilla försök till utredning 
som lämnas i avhandlingens andra kapitel (spec. s. 78-81), enligt min mening 
främst av den orsaken att förf. icke tillräckligt skarpt skiljer vare sig på 
aspekt och tempus eller på uttryck och innehåll, vilket framgår av ut-
talanden som »... the four main ways of expressing aspect: 1) base meaning 
of a verb, 2) marginal meaning occasioned by context, 3) derivative suffixes 
or prefix.es  (...) and 4) tense.» (s. 78) och »... where tense shifts the aspect» 
(s. 81). Dock — åsikterna om hithörande principproblem går så kraftigt 
isär bland forskarna att jag helst avstår från en närmare analys av förf:s 
eget bidrag till aspektläran och nöjer mig med att granska begreppet 
Durative Qualifier. 

Durative Qualifiers modifierar, hävdar förf. (s. 20), verbaspekten hos 
bliva på följande sätt. »Given the partial strong: Han blir . . we would have 
to regard it as at least two ways ambiguous, as bliva could here be glossed 
both 1) »become» and 2) »remain». As »become» is blocked by the selection of a 
Durative Qualifier, as: Han blev i Rom, we conclude that the selection of a 
Durative Qualifier gives bliva durative aspect, where »remain» = [Durative] 
och »become» = [ — Durative].»1  Förf, förklarar vidare (s. 21) att Shifter för-
länar bliva »ingressiv» aspekt [ — Durative, +Ingressive]. 

Stämmer då dessa aspektangivelser på de exempel som ges i den ovan (s. 79) 
från morfologisk synpunkt granskade lexikaliska specifikationen av bliva? 
Med reservation för någon vantollming till följd av förf:s bristfälliga ex-
emplifikation kan dock några iakttagelser göras. 

Vid (b) Duration föreligger nog durativ aspekt i alla fyra fallen, men kvar 
är och över kan vara Shifter, och Shifters skulle ju enl. förf, medföra ingressiv 
aspekt. 

Inför (c) Place ställer jag mig frågande. Är det i allmänhet så att ett rums-
adverbial modifierar verbets betydelse? Handlingen kan ju både inträda 
( =ingressiv aspekt) och varaktigt äga rum ( = durativ aspekt) i en ort, hos en 
person, på en plats osv. Jfr t. ex. Han blev skjuten i trappan (ingressiv) och 

1  I modern standardsvenska heter det Han blev kvar i Rom. Obs. skillnaden Han 
blev kvar och *Han blev (som fullständig sats). 
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Han blev stående i trappan (durativ). Här utövar rumsadverbialet inte det 
ringaste inflytande på den i verbet jämte participet uttryckta aspekten. 
Varför skulle då rumsadverbialet modifiera aspekten i det enkla bliva? Ett 
sådant antagande är inte heller nödvändigt, om man i stället ansätter en 
grundbetydelse »remain» (jfr förbliva) för det enkla huvudverbet. Sistnämnda 
ståndpunktstagande innebär, att man — för att tala i strukturalistiska 
termer — utgår från en opposition, i vilken »Icke-ingressiv», dvs. »Durativ» 
utgör det omarkerade ledet och »Ingressiv», dvs. »Icke-durativ» det markerade. 
I överensstämmelse härmed borde det vid specifikationen av bliva snarare ha 
varit Ingressive Qualifiers än — som nu hos Markey — Durative Qualifiers 
som dominerat bilden. Detta kunde också ha haft ett visst historiskt be-
rättigande och varit tjänligt för förf. i ett av hans huvudsyften, nämligen 
att klarlägga betydelseförändringen »remain» > »become» hos lågty. bliven 
(s. 75 ff.). 

I Markeys specifikationsschema saknas »Mariner», sättsadverbial, trots 
att sådana som bekant kan utgöras av prepositionsfraser och också kan 
modifiera betydelsen av bliva? Komplementet i bli på gott humör »recover 
one's spirits», till exempel, ger verbet ingressiv aspekt, medan det i t. ex. 
bli vid gott mod —»keep smiling», med Markeys sätt att se, borde kallas Dura-
tive Qualifier. 

Begreppet Shifter, slutligen, har redan berörts i det föregående. Förf:s 
hävdande av att Shifter associeras med ingressiv aspekt ter sig oriktigt med 
hänsyn till förekomsten av sådana shifters som kvar och ö'ver. 

Slutomdömet om det av Markey presenterade specifikationsschemat för 
bliva kan formuleras sålunda: det är ofullständigt, det är ohållbart från 
morfologisk-taxonomisk synpunkt och det är osäkert med avseende på det 
semantiska inslaget (aspektbestämningen). 

Då emellertid detta schema bildar grundvalen för förf:s förutnämnda 
(s. 79) speciella »ten category system», så får det förhållandet givetvis som 
konsekvens vissa oklarheter i systemet. Med uteslutande av de fornsvenska, 
medelnederländska, medellågtyska och fornfrisiska exemplen ter sig systemet 
enl. förf, på följande sätt (s. 31 ff.): 

Category (1) 
bliva (remain) + Durative Qualifier 
Han blev där. Han blev på slottet. 
bliva (remain) + PP(PF) Durative Qualifier 
Han (för) blev fången i en snara. 
bliva (remain) + Adj + Durative Qualifier 
Han (för)blev rik alla sina dagar. 

1  Möjligen förklaras denna egendomlighet av att Chomskys motsvarande schema 
(op. cit., s. 102) ej uttryckligen låter Prep-Phrase omskrivas även till »Mannen» (jfr 
ovan s. 80). 
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d) bliva (remain) + N + Durative Qualifier 
Han (för)blev kung i tjugo år. 

Category (2) 
a) varda (become) + FP ( + PI) 

Han vart biten (av en orm). 
Category (3) 
a) bliva (become) + PP ( + FE) 

Han blev biten (av en orm) 
Category (4) 

varda (become) + N (Pro) 
Han vart student. 
varda (become) + Adj 
Han vart sjuk. 
varda (become) + Shitter 
Det vart till i min ungdom. 

Category (7) 
a) bliva (remain) + PresP + Durative Qualifier 

Han blev sittande på stolen. 
Category (8) 
a) bliva (become) +PresP [— Durative Qualifier] 

Det blir alltmer lockande för mig. 
Category (9) 
a) bliva (become) + (Det) N 

Han blev student. 
b) bliva (become) + Adj 

Han blev rik. 
c) bliva (become) + Shifter 

Han blev till. 
Category (10) 
a) varda (become) + PresP 

* Han vart sittande där. 

Femte och sjätte kategorierna nämns av förf. i den mer kortfattade första 
uppställningen å s. 10 i Introduction; de presenteras där sålunda: 

 
s-passive constructions exclusive of deponents, such as: synas, hoppas, 

tyckas, låtsas, trivas, minnas, lyckas, etc. 

vara »to be» / 	FP (+PF) 
Åtskillig kritik skulle, mis.stänker jag, kunna riktas mot detta kate-

goriseringsförsök, men jag inskränker mig till några få påpekanden. I 
kategori (1) b)—d) har förf, angivit endast en betydelse (remain) för bliva fast 
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exemplet är dubbeltydigt genom det alternativt tillagda prefixet (för). 
Och detta trots att förf. (s. 31) inskärper: »For example, han blev fången i en 
snara means, »he became caught in a snare», while han förblev fången i en 
snara means, »he remained caught in a snare>>. Rimligtvis borde som be-
tydelsevariant för det enkla bliva (det är ju detta ord det i första hand gäller) 
ha stått »become». Rumsadverbialet i en snara fungerar uppenbart icke som 
Durative Qualifier, vilket däremot tidsadverbialet alla sina dagar och i 
tjugo år skulle kunna tänkas göra. 

I åttonde kategorin dyker en negativ Durative Qualifier upp, vars här-
ledning kan förbrylla en, särskilt som man i den närmast föregående katego-
rin också stött på bliva +PresP. (Det tillagda Durative Qualifier kan vi nog 
vid det här laget nonchalera.) Skulle plötsligt PresP. i kategori 8 ha fått 
ingressiv aspekt? Eller kan adverbet alltmer ha bidragit till betydelse-
förändringen? Är f. ö. betydelsen här verkligen »become»? Osäkerheten 
inför aspektbestämningen släpar med från specifikationsschemat. 

Kategori (10) slutligen. Här ges varda betydelsen »become» framför PresP, 
medan bliva + PresP i kategori (7) sägs betyda »remain». Meningen Han 
vart sittande där (vilken f. ö. mycket väl kan förekomma i nusvenskan 
— mot förf:s uppfattning, nb. asterisk) är dock liktydig med Han blev 
sittande där; skillnaden är (åtminstonde för mig) enbart stilistisk. Å andra 
sidan: om förf:s åsikt beträffande ordet där som Durative Qualifier vore 
riktig, så skulle betydelsen »remain» här om någonsin vara given. 

Förf, är inte helt omedveten om svårigheterna; han skriver (s. 30): 
»There are, then, several clifficulties involved in the categorical assignment 
of semantic properties to certain terms». Men då han anser att majoriteten av 
förekomsterna av varda och bliva är »unambivalent», finner han även 
kategorisystemets tillämpande berättigat. 

Det är naturligtvis alldeles riktigt att man — som förf, påpekar s. 27 
— inte kan företa någon empirisk eller behavioristisk analys av varda och 
bliva i dessa ords äldre stadier. Men är icke allt detta tal om Durative 
Qualifier i medellågtyska och medelnederländska ett oerhört försök att till-
lämpa en fullständigt subjektiv analys utifrån nutida språkkänsla? Om förf. 
hade varit »outspoken» på denna punkt, så hade kanske vissa invändningar 
från en kritisk läsare av hans avhandling kunnat undvikas. 

Mera allmänt ställer man sig frågan huruvida den moderna generativist-
iska analysen inneburit en metodologisk vinst för förf. i hans försök att 
penetrera frågan rörande introducerandet av bliva på skandinavisk botten. 
Som läsaren av ovanstående rader säkerligen redan uppmärksammat har 
traditionella termer av det mest elementära slag fått göra tjänst (rumsad-
verbial, t. ex.). Icke utan någon irritation har man kanske dessutom frågat 
sig om det nödvändigtvis måste framhållas, att verbet, i förevarande fall 
spec. bliva, normalt ingår i en mening, i Chomskyansk notering S ( = Sen-
tence). 
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Ehuru den av Chomsky inaugurerade generativistiska lingvistiken inne-
burit ett klart framsteg, framstår dess tillämpning på lånordsproblemet 
bliva föga givande, om man skall döma av Markeys avhandling. Allt vä-
sentligt i problematiken tycks nämligen ha kunnat avhandlas i traditionella 
lingvistiska kategorier. Hela den generativistiska apparaten förefaller 
onödig och påklistrad ett problem, som för övrigt i sina huvuddrag redan 
lösts av tidigare forskare, om också ingenstädes i monografisk behandling.1  

Medan Markey för sin syntaktiska och semantiska analys av bliva och 
varda begagnat en nyare terminologisk och begreppsmässig apparat, har han 
vid redovisningen av det moderna dialektologiska materialet förfarit mera 
konventionellt. Nedan framförda anmärkningar berör i huvudsak endast 
hans excerpter ur Landsmåls- och folkminnesarkivets i Uppsala samlingar.2  

Excerptredogörelsen, vilket lämnas i avhandlingens Appendix A, om-
fattar belägg från Norge, Danmark och Sverige; det är de sistnämnda 
(s. 228 ff.) som här särskilt intresserar, men något mer än en stickprovsartad 
kontroll kan det av lätt insedda skäl inte bli fråga om. Förf. börjar beläggs-
redovisningen för varje land med »Geographical Abbreviations», en lista 
upptagande sockennamn landskapsvis. Dvs.: det borde ha varit sockennamn, 
inte — som det nu visar sig vara — då och då också bynamn. Under ru-
briken NORRBOTTEN (s. 235), som f.ö. borde hetat NORRBOTTEN AND 
LAPPLAND, förekommer ända upp till 9 bynamn, varav Grundfors är 
namn på byar i tre olika socknar och Lövnäs i fem. (Enl. Widmark.) Själv 
har jag kontrollerat sockenlistan för Västergötland och funnit några in-
advertensens 

Vad själva beläggen beträffar föreligger här i allmänhet notering med 
landsmålsalfabetet i finbeteckning, en omständighet som givetvis innebär 
stora krav på akribi hos förf. Avskrivningsfelen är tyvärr många, och de 
drabbar inte bara prosodiska drag (dvs, accent- och längdmarkering) utan 
även kvalitativa eller, som man numera kanske oftare säger, inherenta drag 
hos språkljuden. Detta omdöme är baserat på uppgifter som gäller Dalarna 
(Björklund) och Hälsingland (Hedblom). 

I nedanstående lista över rättelser begagnas de särskilda förkortningarna 
A =accentfel, dvs. accenttecken saknas eller är felaktigt, L längdmarker-
ing saknas, Q =kvalitetsmarkering felaktig. 

1  Jfr Research History hos Markey med omnämnande av bl. a. E. Hellquist, E. 
Wessön, E. Björkman, Hj. Lindroth, P. öhlin, T. Johannisson, P. Skautrup och 
G. Holm. 

2  Påpekandena bygger på de uppgifter som benäget lämnats mig av, i första hand, 
arkivets chef doc. Folke Hedblom, vidare av doc. Manne Eriksson, förste arkivarierna 
Richard Broberg och Stig Björklund, samt arkivarierna Gusten Widmark och Rune 
Västerlund. Till samtliga riktas ett varmt tack för värdefull hjälp. 

3  Ett obefintligt Storegård och ett mångtydigt Åsaka (det finns 5 st. i Västergötland) 
jämte tre felstavningar. 
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Rättelser: 
s. 247 f. DALARNA 
Infinitive BLIVA So L, Äl (förf: äl) L. 

VARDA Nå Q, vå A +L, Ma A +L +Q. 
Äp A +L, Ål A+L+Q. 

Present BLIVER So L, AlL (+Q; Björklund hänvisar här till Levander 
1909), 

Preterite VART Li A, Le Q 
Supine VURTI Vå, Bd, Vn alla A, Or L, Fl Q (Källan /Banbers/ osäker 

enl. Björklund) 
s. 250 f. HÄLSINGLAND 
Infinitive BLIVA De (Uppränning till grammatik för Delsbomålet, p. 36). 

Sidhänv. gäller här 1. uppl. men skall vara p. 42, då förf. enl. biblio-
grafin använt 2. uppl., se avh., s. 272. 
VARDA Be — uppenbart oriktig form; här stelnad pres. konj. (som i 
Varde ljus! och Tvi valet). 

Present BLIVER: Den citerade källan (J. Hedlund 1917-18) starkt fel-
behäftad (J. H. var värmlänning). 

Preterite VART Ha Fo L +2Q, Jä Nr L; De: betr. Uppränning se ovan. 
Supine BLIVIT Al Q 

VURTI Al Bo Gn alla Q, Ha L +Q; De: betr. Uppränning se ovan, Vo Q. 

Som framgår av denna lista är materialredovisningen i Markeys av-
handling mycket bristfällig. Den har också från ansvarigt håll (Hedblom) 
betecknats som »icke eitabel». Just beträffande de dialektologiska beläggen 
skulle Markey dock ha kunnat göra saken lite lättare för sig och därmed ha 
minskat risken för feleitering, om han valt en grövre transkription, t. ex. 
den praktiska och i sammanhanget fullt nöjaktiga ljudskrift han själv gjort 
bruk av i avhandlingens resonerande partier. Om han dessutom bett någon 
av arkivets erkänt tjänstvilliga medarbetare kontrollera materiallistan 
hade denna helt onödiga brist i avhandlingen lätt kunnat undvikas. 

Summary 

Review of Thomas L. Markey's dissertation "The Verbs varda and bliva in Scan-
dinavian with special emphasis on Swedish" (1969). 
The review deals mainly with the sections of the above dissertation in which 
the author applies so-called generative grammar. A few words are also devoted 
to his use of dialectological archive material. 

Alter a generative lexical specification of bliva in Standard Swedish (p. 19f.) 
and on the "base" of the Swedish verb in general (p. 22 f.), the author sets up a 
system of ten constructional categories of bliva and varda (p. 9 f., 31 f.). This 
"ten category system" is of considerable importance to the subsequent discussion 
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in the dissertation, so they have been examined in some detail. Particularly 
noticeable is the author's frequent use of the term Durative Qualifier by which, 
according to him, is meant a prepositional adjunct of the verb, giving the latter 
a sense of ddration, a durative aspect (bliva would in this ease have the sense 
"remain"). On doser examination, it appears that Durative Qualifier is not 
satisfactorily defined, and this is also true of its alleged opposite Shifter with 
an inehoative sense, an ingressive aspeet (bliva =become). 

A spot check of the exeerpts used (Appendix A) produces quite a number of 
transcription errors. Otherwise, in the dissertation itself, the author has used a 
kind of broad transeription of great practical value. 



Svensk folklivsforskning 19 6 6-6 9 
Av Göran Rosander 

De faktorer, som påverkar forskningsinriktningen i ett land, är svåröver-
skådliga. Intresse och inriktning hos enskilda forskare och lärare, dessas 
förmåga att inspirera andra, internationella strömningar, forskningstradi-
tionens tryck, styrning från samhället samt inte minst slumpen utgör några 
av faktorerna. Man kan beträffande Sverige just nu också peka på den 
tydliga tendensen att göra museernas årsböcker tematiska, vilket innebär 
en styrning från redaktörens sida. 

Exempel på alla dessa faktorer återfinns vid en återblick på det viktigaste 
inom svensk folklivsforskning med närmaste grannvetenskaper sedan före-
gående kongress.' Då tiden inte medger, att jag nämner allt, har jag kon-
centrerat mig på tendenserna. Det är inte heller möjligt att beröra alla 
pågående forskningsprojekt — bl. a. är somliga kolleger alltför tystlåtna. 

Litteratur 

Den utan tvekan mest framträdande tendensen är den glidning mot social-
antropologisk metodik, som framför allt kännetecknar en falang yngre 
etnologer i Stockholm. De har dock på intet sätt någon dogmatisk inställning 
utan ser socialantropologisk metodik som en metod bland många. Ett par 
är elever till professor Barth i Bergen; inom landet har undervisningen 
i socialantropologi hittills varit rudimentär. Också mer etablerade forskare, 
såsom Anna Birgitta Rooth, har utgivit eller är sysselsatta med social-
antropologiskt betonade arbeten. Det kan här kortfattat inskjutas, att 
denna vetenskap genom täta intervjuer, observation genom deltagande 
samt ständig omformulering av sina beskrivningskategorier vill nå norm-
systemen och värdeuppfattningarna i ett lokalsamhälle. 

De studier av nyssnämnda slag, som hittills publicerats, är inte många 
men tungt vägande och synes mig ha tillfört folklivsforskningen nya syn-
punkter och dimensioner. Åke Daun har i en case study studerat reaktionen 
och attityden i en liten ort inför nedläggningen av dess dominerande 

Rapport vid Adertonde nordiska folklivs- och folkmiimesforskarmötet i augusti 
1969 i Jyväskylä. — Föregående kongress hölls försommaren 1966. 
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industri. Undersökningen är utgiven i behändig pocket — också det en 
tydlig tendens. En framträdande roll i studien intas av vad socialantro-
pologerna kallar analys av politiskt liv, dvs, fördelningen av inflytande. 
Detta är också temat i häfte 2/1969 av tidskriften Nord-Nytt. En av för-
fattarna där, Mats Hellspong, har i sin licentiatavhandling behandlat nu-
tida näringsliv samt grupperingar, dvs, just politiskt liv, i en finskspråkig 
by i Tornedalen. Direkt samhällsanalys kännetecknar den samling upp-
satser, Vad sker i glesbygden?, som är resultatet av NEFA: s fältseminarium 
i Lappland. Det aktuella ämnet har liksom i fråga om Dauns nyssnämnda 
bok medfört välförtjänt uppmärksamhet i massmedia. 

Även inom sameforskningen har socialantropologisk metodik tillämpats, 
främst då i ett flertal artiklar och uppsatser av Tom G. Svensson, där han 
analyserat politisk, ekonomisk och social organisation hos samerna jämte 
de ekologiska betingelserna. 

Vissa socialantropologiska drag uppvisar också Knut Weibusts avhandling 
Deep Sea Sailors, som bl. a. behandlar den sociala stratifieringen och norm-
världen bland båtbesättningar. Orvar Löfgren har i en uppsats redogjort 
för kustbors anpassning till nya förhållanden och diskuterat begreppet 
nisch. 

Lokal djupanalys har även använts av mer traditionellt etnologiskt in-
riktade forskare, likaledes på ett nutidsmaterial. Signifikativt nog analy-
serar man främst tätorter, vilket är en klar tendens. Särskilt har Sven B. Ek 
tillsammans med sina studenter i Lund, bl. a. Kristina Söderpalm, fortsatt 
de undersökningar om städer och stadsliknande orter, som han redogjorde 
för vid kongressen 1966. Undersökningarna har skett på uppdrag av kom-
munerna. I Göteborg har en undersökning om Landala, ett nutida sanerings-
område, just utförts med stöd av anslag från exploatören på framställning 
av Historiska museet. Också vid Uppsala universitet har tätortsetnologi 
praktiserats. Phebe Fjellström har låtit eleverna intervjua och skriva om 
yrkesverksamma handlande och hantverkare i staden för att nå omvand-
lingsprocesserna och de sociala mönstren. 

Folklivsundersökningar, utförda på statligt eller enskilt uppdrag för att 
dokumentera hotade miljöer, har minskat de senaste åren genom att vatten-
regleringarna, i samband med vilka sådana undersökningar ofta företagits, 
har upphört. Nu står snart i stället lokaliseringsorterna för atomkraft-
verken i tur att undersökas. Lundastudenterna undersöker på statligt upp-
drag trakten för den blivande storflygplatsen i Skåne. 

Forskning kring förhållanden i vår egen tid är över huvud taget något 
som ökat betydligt, inte blott via analyser av lokalsamhällen. Harald 
Hvarfner har fört in ett företagsekonomiskt betraktelsesätt för att visa, att 
den stora kyrkstaden i Gammelstad intill Luleå bör få vara kvar och ut-
nyttjas på gammalt sätt i stället för att byggas om till turisthärbärge. 
Frågelistor och seminarieuppgifter utformas med sikte på den senaste 
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generationens upplevelser. Sålunda utforskas skolgårdslekar, nutida kyrk-
lig sed, levande studentsed i Uppsala, kaffekokning samt grammofonens 
och cykelns ankomst till bygden. Man söker dokumentera företeelser inför 
deras upphörande, såsom fäboddrift och flottning. Nordiska museet pla-
nerar en forskningsstation i glesbygd och en i tätort för att registrera förlopp 
av etnologiskt intresse. Folkloristerna undersöker traditionsbärarna och 
deras repertoar, ställd i relation till miljön. Bo Almqvist verkar på Irland, 
Åsa Nyman på Färöarna och Carl Herman Tillhagen bland zigenarna. 

Intresset för det nutida samhället och den närmast föregående tiden 
speglas också i en viss inriktning på industri- och lantarbetarnas samhälle. 
Inte minst gäller det folkdiktningen, där Mats Rehnberg behandlat ramsor 
om vällingklockan samt soldatvisor. John Granlund har givit en kompri-
merad översikt över industriarbetarnas livsbetingelser. Av stor betydelse 
torde den inventering bli, som igångsatts av Tekniska museet och riks-
antikvarieämbetet och som avser dokumentering av äldre industrian-
läggningar. Den har inspirerats av motsvarande inventering i Enngland. 

Också den förindustriella arbetarklassen har behandlats. Jag har i min 
avhandling sysslat med säsongvis migration. Regelrätt emigration har 
lockat Richard Broberg (den äldre finska invandringen till Sverige), Phebe 
Fjellström och Folke Hedblom (svenskamerikanarna) samt 011e Isaksson 
(en religiös sekts utvandring till USA). över huvud taget är intresset för 
emigrationsforskning mycket starkt för närvarande. Ett emigrationsforsk-
ningsinstitut har bildats i Växjö, och flera forskningsgrupper och studie-
cirklar i historia sysslar med ämnet. 

Ett annat exempel på ett område där folklivsforskare och representanter 
för andra vetenskaper kan mötas utgör nattfrierierna. En jurist har publi-
cerat ett par rättsfall om nattfrierierna med utomäktenskapliga barn som 
följd. I domstolshandlingarna exemplifieras sedvänjan utförligt, bl. a. med 
etnologisk litteratur, och den insamlade kunskapen spelade in vid dom-
stolens bedömning. — Viss juridisk anknytning har också ett par nya ar-
beten om byordningar, ett ämne som lockat flera forskare under senare år. 
Isaksson har i sin gradualavhandling behandlat byordning och bystämma 
i övre Norrland, Wolter Ehn byordningarna i Uppland. Centraldirigeringen 
utgör utgångspunkten för båda. En utökad publicering av de många svenska 
byordningarna förbereds. Ämnet har också viss anknytning till opinions-
förmedlingen, och i detta sammanhang bör nämnas Bo Wärneryds av-
handling i sociologi (1965), vilket berör nutida opinionsförmedling. Också 
Nils-Arvid Bring6us har i en studie tagit upp innovationsproblemet. 

Inom folkloristiken har krafterna de senaste åren i hög grad ägnats åt 
vetenskapshistoria. Bring6us har i en stor monografi redogjort för en för-
grundsgestalt inom svensk folklore och etnologi, Gunnar Olof Hylt6n-
Cavallius, vars verk Wärend och virirdarne utkom för jämt ett sekel sedan. 
Bring6us har vidare publicerat originaltexterna till Lasses i Las,saberg 
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sagor, vilka i redigerat skick utgavs av Djurklou år 1874. Han analyserar 
utgivarens ändringar gentemot originalet, vilket ger en ovanlig aspekt på 
de vetenskapliga principernas förändringar och visar vilka fällor som finns i 
äldre folklivseditioner. Två licentiatavhandlingar av Göte Edström och Britt-
Marie Insulander behandlar andra folkloristikens föregångsmän, Richard 
Dybeck och Nils Gabriel Djurklou. Slutligen har Bengt R. Jonsson i en 
monumental avhandling utvecklat bakgrunden till svensk balladtradition. 

Jonsson, som är chef för Svenskt Visarkiv, står också som drivande kraft 
bakom en nordisk folkvisebibliografi samt en svensk medeltida ballad-
edition. Båda arbetena börjar nalkas tryckning. 

Inom folkmusikforskningen (vokal- såväl som instrumentalmusik) på-
går ett brett upplagt insamlingsarbete genom Samarbetsnämnden för 
svensk folkmusik, bildad av en rad institutioner. Fylliga data om tradi-
tionsbärarna insamlas samtidigt. Sedan länge är vidare Visarkivet syssel-
satt med en metod för katalogisering av vokalmusik. 

Ett källmaterial, som inte minst historikerna börjat systematisera de 
senaste åren, är dagspressen. I Lund har en del seminarieuppgifter delats 
ut till studerande i folklivsforskning för att pröva vad man kan få ut av 
t. ex. varuannonser eller bröllopsfoton. 

Förutom ovan nämnda arbeten och forskningsprojekt finns givetvis en 
stor mängd andra av intresse. De har förtecknats på särskild lista. 

Metodik 
Inom forskningsmetodiken bör, som delvis tidigare berörts, följande nämnas. 

Grupparbete håller sakta på att vinna insteg. Ett stort upplagt projekt, 
kallat Norrlands tidiga bebyggelse, har veterligt längst utvecklat grupp-
idén. Där får deltagarna påteckna ett avtal som reglerar rätten till publi-
cering av gemensamt material. 

Nyssnämnda forskningsprojekt berör främst förhistoriska förhållanden, 
men man har just överenskommit med Nordiska museet om att museet 
skall excerpera all norrländsk litteratur om jakt- och fiskemetoder. 

En annan form av inventering är observation från bil, vilket Hvarfner 
tidigare beskrivit i en uppsats. Jag själv bedriver sedan några år en dylik 
observation beträffande en viss typ av höhässja i Norrland. Den unge-
färliga procentuella frekvensen per habitation noteras. 

Deltagande observation praktiseras, som framgått, av en del social-
antropologiskt inriktade forskare. 

Fältarbetstekniken har över huvud taget stått under debatt. Som en 
följd av ett samnordiskt, av studenterna själva anordnat seminarium i Vörå, 
Finland, har utkommit en handbok, Fältarbetet. 

Från kyrkohistoriskt håll pågår en enkätundersökning via frågelista till 
landets alla 2 560 församlingar för att följa kontinuerliga förändringar 
i nutida kyrklig sed. Nordiska museet har bedrivit konsthistorisk och etno- 
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logisk undersökning i ett par uppländska samhällen och avser att återkom-
ma om 10 år för att se vad som ändrats. Just förändringsmekanismen drar 
allmänt åt sig stort intresse. 

Anna Birgitta Rooth är sysselsatt med ett förslag till internationellt sy-
stem för katalogisering av etnologiska data i ikonografiska framställningar. 

Den viktiga samordningen av terminologin har börjat intressera Nordiska 
museet, som framlagt förslag om termer för vissa föremålsgrupper. 

Hvarfner har sökt anslag för utveckling av vad han kallar för etnogram, 
som av namnet att döma är en form av grafisk analys, för att diakront och 
synkront framställa regularitet i en och samma bild. 

Den största debatten under perioden och åren närmast före har gällt 
källvärdet hos bouppteckningar, vilket intresserat bl. a. Ek, BrinOus, Ehn 
och Britta Egardt. Man har därvid kommit in på sampling, alltså problem 
av statistisk art. 

Databehandling har börjat användas. 1 min avhandling använde jag 
metoden för analys av en viss passjournal med 10 000 personer antecknade, 
vardera med 6-7 data angivna. Om jag är rätt underrättad, är det för när-
varande ett par forskare, som är sysselsatta med data, nämligen Hvarfner, 
som tillämpar det på kyrkoboksuppgifter i en viss socken, samt Lisbeth 
Cardell, som använder metoden på ett material gällande högtidsseder. 

Arkivering 
Också inom arkiven och museerna börjar datatekniken tas i bruk. Nordiska 
museet har i flera år genom registrator Göran Bergengren varit sysselsatt 
med förberedelser för övergång till datasystem för inventariekatalogen, 
Sjöhistoriska museet och Skoklosters museum likaså. Svenskt Visarkiv kom-
mer troligen att databehandla vissa register. Nålkort och liknande tek-
niker är halvautomatiska sökarmetoder, som kommit till användning rätt 
ofta. 

I fråga om inspelning på magnetofonband och avlyssningens problematik 
märks ett par klargörande artiklar av Folke Hedblom. 

Av nya arkiv kan nämnas de i flera län tillskapade Folkrörelsernas arkiv, 
vilka samlar handlingar från fackföreningar, nykterhets- och frikyrko-
organisationer, landsbygdens ekonomiska föreningar etc. 

Undervisning och forskningspotential 
Både lärostolarna i folklivsforskning och universitetsväsendet i sin helhet 
har undergått förändringar under perioden. De tre professorerna i folk-
livsforskning har pensionerats. I Lund har Sigfrid Svensson efterträtts av 
BrinOus, i Stockholm Granlund av Rehnberg, medan professuren i Upp.. 
sala efter Dag Strömbäck är vakant. I Göteborg — liksom i ett par andra 
städer — har kursverksamheten bedrivit ettbetygsundervisning i folk-. 
livsforskning. Undervisningen i Göteborg byggs ut i höst. 
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Det bör också nämnas, att professurerna i etnografi (som i Sverige när-
mast innebär utomeuropeisk folklivsforskning) i Göteborg och Stockholm 
i samband med pensioneringar fått tillägget »särskilt socialantropologi», 
delvis efter svåra slitningar, medan i Uppsala bildats en utbrytargrupp av 
elever och lärare, som velat ändra undervisningen från huvudsakligen sak-
forskning till socialantropologi. 

Antalet studerande ökar stadigt. Våren 1969 fanns i Stockholm, Upp-
sala och Lund inregistrerade 210 elever för 1 betyg, 154 för 2 betyg, 
48 för 3 betyg samt 30-35 aktiva licentiander. De aktiva doktoranderna 
(enligt gamla ordningen) var ca 10. Det bör också noteras, att åtskilliga 
studerande i kyrkohistoria i Lund framlägger uppsatser i kyrklig folk-
livsforskning. 

Antalet studerande, som avlagt 3 betyg i folklivsforskning sedan som-
maren 1966, utgör omkring 85. 

Närmaste framtidsvyer 
Det är vanskligt att sia om framtiden, men vissa ämnessfärer kan för-
väntas åtnjuta intresse de närmaste åren. Jag har flera gånger nämnt tät-
ortsetnologi och penetrering av andra nutida förhållanden. Statistisk analys 
torde komma att öka, delvis via datateknik. Härmed sammanhänger urvals-
metoder. Tidningsforskning, traditionsbärarundersökningar (bl. a. vittnes-
psykologiska frågor) och inriktning på triviallitteratur gissar jag kommer 
att öka. Kulturlandskapets historia och framtida utformning torde ägnas 
åtskillig uppmärksamhet i samband med den pågående miljödebatten. 

I stort går utvecklingen uppenbarligen från föremålsstudier mot sam-
hällsanalys med tyngdpunkt på nutida förhållanden. Därmed skulle folk-
livsforskningen, många invändningar till trots, komma att tjäna »sam-
hällsnyttan» i högre grad än tidigare. 

Några pågående eller avslutade svenska forsknings-
projekt 1966-69 
Norrlands tidiga bebyggelse. Tvärvetenskapligt projekt, som bl. a. omfattar 
excerpering av uppgifter om jakt- och fiskemetoder. — Se Fornvännen 1968: 3. 

»Industriarkeologisk» inventering för registrering av äldre, industrihistoriska 
anläggningar. Bedrivs i samarbete mellan Tekniska museet och riksantikvarie-
ämbetet. — Se Inventering av tekniskhistoriska minnesmärken. (Tekniska 
museet, Stockholm. Stencil.) 

Samarbetsn,ämnden för svensk folkmusik, bildad av Sveriges radio, Svenskt 
Visarkiv, Nordiska museet, Sveriges spelmäns riksförbund, Musikhistoriska 
museet, Musikaliska akademien, Institutet för rikskonserter samt Institutionen 
för Musikforskning, Uppsala. Samtidigt sker datainsamling om traditions-
bärarna. Se Nord-Nytt 1969: 2. 
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Inventering av brudkronor. Bedrivs av Nordiska museet. 
Arbetsgrupp i maritimetnologi. Samorclisk. — Se 0. Hasslöf, Nordisk maritim-

historisk arbetsgrupp (Nord-Nytt 1967: 2). 
Operation Folkbildningsminnen. Bedrivs av ett arbetsutskott inom Folk-

bildningsförbundet. Insamlar arkiv- och traditionsmaterial om den tidiga 
bildningsrörelsen. — Se S. Lea,nder, Folk och bildning. Operation Folkbildnings-
minnen. En handledning. 

Arbetsgrupp för utgivning av byordningar. På förberedande stadium. Bland 
deltagarna märks 011e Isaksson, Stockholm, och Bengt-Arne Persson, Varberg. 

Atlas över svensk folkkultur. Arbetet på den folkloristiska delen långt fram-
skridet. Ledare: Åsa Nyman, Uppsala. 

Insamling av traditioner om nutida matkultur. Bedrivs av Folklivsarkivet 
i Lund. 

Dokumentation av nutida flottning. Pågår i Dalälven (Dalarnas museum) och 
Indalsälven-Ljungan (Jämtlands läns museum). 

Förändring av nutida kyrklig sed. Bedrivs av Kyrkohistoriska institutionen 
i Lund. 

Data- och föremålsinsamling från textil- och beklädnadsindustrin. Bedrivs av 
Nordiska museet. 

Gränsproblem, i Tornedalen. Svenskt-finskt projekt, som tar fasta på bryt-
ningen mellan finsk och svensk kultur. Bland deltagarna märks John Gran-
lund och Harald FIvarnfer. 

Tätortsetnologi. Olika projekt bedrivs främst av universitetsinstitutionerna 
i Lund och Uppsala. — Se bl. a. S. B. Ek, Stadsundersökningar i Lund (Rig 
1966); Phebe Fjellström, Nutida handel och hantverk. Angelägna etnologiska 
undersökningsområden i stad och på landsbygd (manuskript). 

Emigrations forskning. Bedrivs av Emigrationsforslmingsinstitutet i Växjö 
och Emigrantregistret i Karlstad. — Se U. Beijbom, Emigrationsinventering 
och emigrationsforslming (Småländska kulturbilder 1966). 

Votivskeppsinventering. Bedrivs av Sjöhistoriska museet. — Se J. Berg, 
Votivskeppsinventering (Sjöhistorisk årsbok 1967-68). 

Självbiografier. Insamling av 200 självbiografier. Bedrivs av Västerbottens 
museum. Parallellt bedrivs genomfotografering av typiska miljöer. 

Halländska fiskelägen. Inventering bedriven av Institutet för folklivsforskning 
i Stockholm samt Varbergs museum. 

Kortfattat litteraturval 

A. 1 rapporten berörd litteratur, upptagen i den ordning den nämns 
Å. Daun, Upp till kamp i Båtskärsnäs. (Lic.avh. Sthlm. Tryckt.) 
Nord-Nytt i etnologi og folklore 1969: 2. 
M. Hellspong, Jänkisjärvi. (Lic.avh. Sthlm. Stencil.) 
H. Hvarfner (red.), Vad sker i glesbygden? En etnologisk studie av närings- 

livet i Jokkmokk. 
T. G. Svensson, SOU 1968: 16, en politisk case study. (Antropolognytt 19 68- 

69: 4.) 
Socialantropologi som en kritisk vetenskap — exempel: Samerna och 

samhället. (Häften för kritiska studier 1969: 2-3.) 
Frostvikens Mellersta sameby. (Jämten 1969.) 
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K. Weibust, Deep Sea Sailors. A study in maritime ethnology. (Diss.) 
0. Löfgren, När strandsittarna blev havsfiskare. En studie om ekologisk an- 

passning och ekonomisk utveckling i en halländsk kustby. (Varbergs mu- 
seum. Årsbok 1967.) 

S. B. Ek, östra Tom. Etnologisk bystudie. (Folklivsarkivet i Lund. Stencil.) 
Stadsundersökningar i Lund. (Rig 1966.) 

	 Inför ett nytt startförsök. (Folk-Liv 1964-65.) 
Stadens födelse. 

Kristina Söderpalm, Värpinge by, Lund. En lokalhistorisk studie. (Folklivs-
arkivet i Lund. Stencil.) 

Nanne Engelbrektsson, Stadsdelen Landala i Göteborg. (Folldivsarkivet i Lund. 
Stencil.) 

H. Hvarfner, Att rusta i kyrkstaden. (Norrbotten 1966.) 
A. Gustafsson, Studier i den svenska kyrktagningsseden. (Lic.avh. Lund. 

Stencil.) 
Annika österman, När cykeln kom till byn. (Fataburen 1967.) 
G. Rosander, Fäboddriften i Jämtlands län 1967. (Jämten 1968.) 
J. Granlund, Om nyttan av att inrätta undersökningsstationer. (Fataburen 1967.) 
M. Rehnberg, Blå välling — sur sill. Vällingklockor och vällingramsor. 
	 Vad skall vi göra med det blanka gevär. 
J. Granlund, Industriarbetaren 100 år. (Fataburen 1966.) 
Inventering av teknikhistoriska minnesmärken. (Tekniska museet, Sthlm, 

Stencil.) 
G. Rosander, Herrarbete. Dalkarlarnas säsongvisa arbetsvandringar i jäm-

förande belysning. (Diss.) 
R. Broberg, Invandringar från Finland till mellersta Skandinavien före 1700. 

(Svenska Landsmål 1967.) 
Synpunkter och fakta rörande den finska bosättningen under 1600-talet. 

(Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Värmlands län. 4.) 
F. Hedblom, Den tredje inspelningsexpeditionen till Svensk-Amerika. (Sven-

ska Landsmål 1966.) 
Om de första hälsingarna i Minnesota. (Hälsingerunor 1968.) 

U. Beijbom, Emigrationsinventering och emigrationsforskning. (Småländska 
kulturbilder 1966.) 

P. Hellsvik, Nattfrierier och äktenskapslöfte. (Rig 1968.) 
0. Isaksson, Bystämma och bystadga. (Diss.) 
W. Ehn, »By-ordning i Uppsala län» 1820. (Lic.avh. Uppsala. Stencil.) 
B. Wärneryd, Innovation, inflytande och information. (Diss.) 
N.-A. Brindus, Das Studium von Innovationen. (Zeitschrift fiir Volkskunde 

1968.) 
Gunnar Olof Hyltign-Cavallius som etnolog. 

	 Unnarydsborna. Lasses i Lassaberg anteckningar om folklivet i Södra 
Unnaryd vid 1800-talets början. 
Edström, Richard Dybeck som folklorist. (Lic.avh. Uppsala. Stencil.) 

Britt-Marie Insulander, Nils Gabriel Djurklou. (Lic.avh. Uppsala. Stencil.) 
B. R. Jonsson, Svensk balladtradition. 1. (Diss.) 
J. Ling & Margareta Jersild, A Method of cataloging vocal music. (Arv 1965.) 

Hvarfner, Kring tre norrbottenskartor. (Folk-Liv 1960-61.) 
Fältarbetet. Synpunkter på etno-folldoristisk fältforskning. 
N.-A. Brindms. Höbågen. Relikt eller novation? (Rig 1964.) 

Stenkakor. (Rig 1966.) 
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S. B. Ek, Bågen — ett gammalt hömått. (Rig 1965.) 
G. Bergengren, JR genom ADB på Nordiska museet. (Svenska museer 1966.) 
	 Automatic data processing in the registration of museum collections. 

(Norwegian archaeological review 1969.) 
G. Webe, Föremål på data? (Sjöhistorisk årsbok 1967-68.) 
F. Hedblom, Hjälpmedel vid fonogramutskrift. (Svenska landsmål 1966.) 
	 Om avlyssning och utskrivning av dialekttexter i fonogram. (Nysvenska 

studier 1967.) 
H. Hvarfner, Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. (Norrbotten 1966.) 

B. Annan litteratur 
1. Doktorsavhandlingar 
Kerstin Eidlitz, Food and emergency food in the arctic area. 
J. Ling, Nyckelharpan. 
S. Rentzhog, Stad i trä. Panelarkitekturen. 
N. Sahlgren, Äldre svenska spannmålsmått. En metrologisk studie. 

2. Licentiatavhandlingar 
J. Berg, Votivskepp. 1-2. (Sthlm. Stencil.) 
Ingrid Bergman, Kring dräktskicket i Åhl, Dalarna. (Uppsala. Tryckt i serien 

Bidrag till Åhls sockens historia.) 
Birgitta Conradsson, Kungsholmen i Stockholm 1840-90. (Sthlm. Stencil.) 
I. Jeppsson, Nöjesliv och sammankomster i Malmö kring 1800-talets mitt. 

(Lund. Stencil.) 
Margareta Jersild, Melodier till äldre skillingtrycksvisor. (Institutionen för musik-

forskning, Uppsala. Stencil.) 
Valdis Ord6us, Tjugondag Knut kör julen ut. (Uppsala. Stencil.) 
I. Svensson, Hälsingsk bondehandel. (Lund. Stencil.) 
Kristina Söderpalm, De svenska milstolparna. (Lund. Delvis tryckt i Skånes 

hembygdsförbunds årsbok 1967.) 
Åsa Werner-Ljungström, Studier i tunnbindarhantverket. (Uppsala. Stencil.) 

3. övrigt 
Teori 
Å. Daun, En modell. /Studiet av ett kustsamhälle från ekologisk och ekonomisk 

synpunkt./ (Nord-Nytt 1968: 4-5.) 
S. Erixon, Termen »kulturfixering» och dess användbarhet. (Folk-Liv 1966.) 
— European ethnology in our time. (Ethnologia Europaea 1967.) 
Å. Hultkrantz, Some remarks on contemporary european ethnological thoughts. 

(Ethnologia Europaea 1967.) 
S. Svensson, Introduktion till folklivsforskningen. 
	 Från trä till järn, smeden som kulturförmedlare. (Kulturen 1969.) 

Lantbruk 
G. Berg, Johannes Galejas märkebok och andra öländska märkeböcker. 

(Kalmar län 1966-67.) 
	 Die Merkbächer auf Gotland. (Folk-Liv 1966.) 
H. Hagar, Bidrag till dragoxhandelns historia i Sverige. (Folk-Liv 1966.) 
M. Szab6, Svältfödningen och dess bakgrund. (Fataburen 1967.) 
7 — 704523 Sv. Landsmål 1970 
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Jakt och fiske 
C. 0. Cederlund, Fiske från Wasa. Ett bidrag till kännedom om äldre fiske-

redskap. (Rig 1966.) 
G. Rosander, Pärlfiske. (Jämten 1967.) 

Hemslöjd, folkkonst, hantverk 
Ch. Aarsrud, Smidda gravkors i södra Dalsland. (Rig 1967.) 
Eva Åhlström, En nålmakeriverkstad från Örebro. (Från bergslag och bonde- 

bygd 1966.) 
Maj Nodermann-Hedqvist, Nordisk folkkonst. 
Anna-Maja Nyl6n, Hemslöjd. Den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut. 
I. Svensson & H. Mickelsson, Hälsingemålningar. 
Katarina Ågren, Näver. (Västerbotten 1967.) 

Byggnadskultur 
E. Andrén, Äldre svenska parkettgolv. (»Det handlar om trä.» Karlshamn 1966.) 
Leni Ehnbom, Om dörrar. (»Det handlar om trä.» Karlshamn 1966.) 
I. Liman & A. Wiberg, Väla skola. 
I. Lo-Johansson, M. Janson, I. Liman, Statarlängan frän Berga. 
S. Rosén, Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering. 
G. Tilander, Stång i vägg och hemlighus. 

Hem och heminredning 
B. Bengtsson, Möbler i filigran. (Kulturen 1969.) 
J. Granlund, Dihornshållare, (Västerbotten 1967.) 
M. Lagerqvist, Den ståndaktiga pirmstolen. (Kulturen 1968.) 
Marianne Olsson, Tvätt före maskinerna. (Fataburen 1967.) 

Kosthåll 
G. Berg, Piroggen und andere Fremdeinschläge älterer gotländischer Kost. 

(Die Bauerngesellschaft. Visby 1966.) 
C. 0. Cederlund, »Att supa tobak.» En översikt av tobakens äldsta historia 

i Sverige. (Fataburen 1966.) 
L. 0. Lagerqvist & B. Furumo, Den ärbara vällusten. Mat och dryck i forntid 

och nutid. 
G. Ränk, Ost och ostberedning. 

Dräkt 
L. Björkquist, Kvinnlig konfirmationdräkt. (Jämten 1966.) 
Anna-Maja Nyl6n, Blåblusen och andra blusar. (Fataburen 1967.) 

Sj öfart 
0. Hasslöf, Sources of maritima history and methods of research. (The mariners 

mirror 1966: 2.) 
— Sjöfart och privilegier. (Handels- og Serfartsmuseets på Kronborg årbog 

1966.) 
0. Lisberg-Jensen, Sjöfarten på Ven 1875-1960. (Folklivsarkivet i Lund. Sten-

cil.) 
N. Nilsson, Krokvuxet och rätvuxet. (»Det handlar om trä.» Karlshamn 1966.) 

Tro och sed 
N.-A. Bring6us, Skördegudstjänst. (Kyrkohistorisk årsbok 1968.) 
Gabriele Jenasson & Inga Kindblom, Kring livets högtider i Örkelljunga för-

samling. 
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S. Jonsson, Om folkliga väckelserörelser i Österbotten och Västerbotten. 
(Västerbotten 1967.) 

H. Pleijel, Folklig fromhet. 

Folklore 
B. Almqvist, Den fulaste foten. Folkligt och litterärt i en Snorri-anekdot. 

(Scripta Islandica 1966.) 
K. I. Hildeman, Ballad och vislyrik. (Meddelanden från Svenskt visarkiv. 2.) 
Anna Birgitta Rooth, Lokalt och globalt. 1-2. 

Ordspråk från södra Sverige. 
Die Sage als Dichtung. (Folklore international. Essays . . . in honor of 

Wayland Debs Hand. Hatboto 1967.) 

Kulturlandskapet 
J. Nihlån, Kulturlandskapet. 

Landskapsvård. Vår tid formar landskapet. 

Samekultur 
Emma Bergström-Andelius & Katarina Ågren, Om lapska rotkorgar och deras 

bindning. (Västerbotten 1966.) 
Phebe Fjellström, Tuodj6. En bok om samisk brukskonst. 
	 Lapska kulturkontakter. (Samefolket 1968: 10-12.) 
C. Johansson, Något om lapsk spädbarnsvård i äldre tider. (Svenska Landsmål 

1966.) 
R. Lette, Mönsterbok i samisk slöjd. 
E. Mankar, Skogslapparna. 
Norrbotten 1967. /En rad uppsatser./ 
I. Ruong, Samerna. 

Diverse 
B. Lundman, Kort översikt över Sveriges etnogeogTafi. 2 upp!. (Lundequistska 

bokhandeln, Uppsala. Stencil.) 
Elisabet Stavenow-Hidemark, Småbruksrörelsen. (Fataburen 1967.) 
P.-U. Ågren, Bottnisk kontakt. (Västerbotten 1967.) 

Summary 

In this sumrnary report, delivered to the 18th Meeting of Nordic folk-life and 
folklore researchers in Jyväskylä 20-23th August 1969, Göran Rosander gives 
a survey of the present state of Swedish folk-life and folklore research and of the 
investigations made in the years 1966-1969 with bibliographical notes on pub-
lished papers in this field during the same period. 
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Suomen murteiden sanakirja. Koevihko, Helsinki 1970, Sanakirjasäätiö (Ordbok 
över de finska dialekterna. Provhäfte, Helsingfors 1970, Ordboksstiftelsen). 
Idén till en ordbok över de finska folkliga munarterna dök första gången upp 
år 1896, då E. N. Setälä inför Finska Litteratursällskapet lade fram ett ord-
boksprogram. Han menade att den vetenskapliga forskningen hade behov av 
tre skilda ordböcker, en över modernt finskt riksspråk, en över äldre skrift-
finska och en över de nutida finska dialekterna. Hans förslag väckte anklang 
och Finska Litteratursällskapet tog upp ordboksarbetena på sitt program. Som 
arbetsplan tjänade till en början Setälä's utförligt utformade förslag. 

Materialinsamlingen till en finsk dialektordbok har pågått från början av 
detta århundrade och var i huvudsak slutförd på 1940-talet. Fortfarande görs 
dock successiva kompletteringar. 

Som huvudman för samlingarna och ordboksarbetet står numera det år 1924, 
på förslag av Setälä, av olika vetenskapliga sällskap och andra intresserade in-
stitutioner grundade Sanakirjasäätiö ('Ordboksstiftelsen'), som sedan år 1956 
har sina lokaler i Helsingfors universitets huvudbyggnad inom den institution 
som benämns Castr6nianum och kan sägas vara ett forsknings- och undervis-
ningscentrum för finska språket och därmed besläktade språk. Det är i Sana-
kirjasäätiö's regi som det nu föreliggande provhäftet till en finsk dialektordbok 
ges ut. 

Vad insamlandet av folkligt språkmateriel beträffar var man redan tidigt på 
det klara med att det inte låg inom möjligheternas gräns att åstadkomma kom-
pletta samlingar från alla de närmare 500 finska socknarna. Man har därför 
arbetat efter den mallen att göra vissa mönstersocknar så långt möjligt kom-
pletta och låta närliggande, språkligt besläktade socknar få en mindre omfat-
tande genomgång. Hur många socknar som borde få en sådan grundlig bearbet-
ning har tid efter annat varit föremål för skiftande bedömningar. Man har tänkt 
sig ett hundratal, några dussin, ett sextiotal etc. År 1927 bestämde man sig 
slutligen för en indelning i 23 insamlingskretsar. Grupperingen hade på dialekt-
geografiska grunder utarbetats av professor Martti Rapola. Avsikten är att 
inom varje sådan grupp som helhet försöka få språkmaterialet så fullständigt 
som möjligt. 

Av de 23 kretsarna låg tre utanför det dåvarande Finlands gränser, nämligen 
Norrbotten, det finsktalande Värmland och det ryska Ingermanland. Krets-
indelningen redovisas på kartor dels i Virittäjä 1950 s. 426, dels i verket »Castre-
nianum, Forschungszentrurn för Fennistik und Finnougristik», Helsingfors 
1965, s. 9. I Virittäjä redovisas kretsarna med beteckningar baserade på de 
gamla finska folklandens namn, i »Castrenianum» med sifferbeteckningar 1-23 
och endast de exterritoriella kretsarna nämns vid namn. Kretsindelningen är 
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inte heller riktigt densamma i de båda publikationerna. Provhäftet saknar 
kretsredovisning. Den får tydligen anstå till den slutgiltiga redaktionen. 

Det basmaterial som står det finska clialektordboksarbetet till buds uppgår 
för närvarande till inemot sex miljoner uppslag. Det rör sig alltså om ett mycket 
stort material. 

Arbetet med redigeringen av ordartiklar påbörjades redan i slutet av 1940-
talet, även om man då var väl medveten om vissa påtagliga regionala ofull-
ständigheter i materialet. Sedan dess har arbetet oavbrutet pågått. Under hela 
1950-talet var dock redaktionsstaben mycket liten, endast två deltidsarbetande 
lexikografer. Först i början på 1960-talet kunde staben ökas ut, och samtidigt 
öppnade sig möjligheter till en nödvändig komplettering av materialet. 

Under arbetets gång har man strävat efter att komma fram till fasta utgiv - 
ningsprinciper, och som ett led i denna strävan har bl. a. nu föreliggande prov-
häfte kommit till. Redan tidigare har dock mindre grupper provartiklar publi-
cerats t. ex. i tidskriften Virittäjä, årgångarna 1948-1950. Av dessa intresserar 
oss kanske mest Lauri Hakulinen's »Kansankielen sanakirjan koeartikkeleja» 
('Folkmålsordbokens provartiklar') i Virittäjä 1950 s. 425-44, den dittills ut-
förligaste och upptagande bl. a. även den tidigare nämnda kretsindelnings-
kartan. 

Nu föreliggande provhäfte innehåller ett stort antal provartiklar, ordnade i 
grupper. Inom varje grupp åsyftar man fullständighet, men grupperna bilda 
tillsammans ingen obruten serie. I trycket markeras gränserna mellait de olika 
grupperna med en asterisk mitt i spalten. Av förordet framgår vilka ordgrupper 
som behandlats. 

Provhäftet omfattar 140 dubbelspaltiga sidor, varav sidorna 7-140 upptas 
av ordartiklar. Ett förord inleder, följt av en kort bibliografi över i detta samman-
hang aktuell litteratur. Ordbokstexten innehåller tolv olika ordartikelavsnitt 
av sex författare. Fyra av dem har utarbetat var sin ordgrupp, de båda övriga 
tre resp. fem grupper vardera. Den kortaste ordgruppen (fyi—fyörätä) upptar 
två sidor, den längsta (ala—alivyö) hela 33 sidor. Den längsta ordartikeln (elo) 
är på drygt fyra sidor. 

Artikelurvalet har bestämts å ena sidan av att man velat få tillräckligt långa 
enhetliga artikelföljder för att läsaren skall få möjlighet att bedöma hur pass 
representativt materialet är. Å andra sidan har man försökt få med ett urval 
artiklar som kräver olika framställningssätt. På så sätt, menar man, ger prov-
häftet en mindre stereotyp och mer mångsidig bild av redigeringsmetoderna 
än om man hade presenterat endast ett längre obrutet alfabetiskt avsnitt. 

Det säger sig självt att en ordbok baserad på det väldiga grundmaterial som 
här föreligger måste iaktta återhållsamhet i urvalet, även om, som här är fallet, 
det fullbordade verket beräknas omfatta inte mindre än i runt tal 15 000 sidor. 
Utan tillgång till primärmaterialet är det givetvis omöjligt att bedöma de ur-
valsprinciper som väglett redaktionen, men det torde inte finnas någon an-
ledning att ifrågasätta dem. 

Häftet är tryckt i rätt fin stil med uppslagsorden i fet gemen i samma stil-
storlek. Trycket är ganska tätt men klart, överskådligt och lättläst. Samman-
satta ord har ofta sammanförts i block med de båda lederna åtskilda av ett 
fint lodrätt streck i huvuduppslagsordet och efterlederna i texten satta med 
fetstil. Det är mycket lätt att hitta de olika sammansättningarna under huvud-
ordet. 

På tre ställen innehåller häftet illustrationer (teckningar), nämligen till 
artiklarna aitta 'bod', haasia 'hässja' och huntu 'slöja, dok'. Illustrationerna är 
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välgjorda och instruktiva. Men hur ligger egentligen hässjestängerna i tvär-
snittet till hässjan från Kiihtelysvaara (»Kiih»)? 

Såsom brukligt är i språkvetenskapliga verk är det dialektala materialet 
tryckt med kursiv stil. Det rör sig om en grov beteckning, men det är att märka 
att denna uppträder i två varianter, något som hänger ihop med det sätt på 
vilket insamlingsarbetet bedrivits. Man har nämligen genomgående använt sig 
av ett par olika upptecknarkategorier. En grupp, de utbildade språkmännen, 
har under åratal uppehållit sig i sina undersökningsområden och gjort sig grund-
ligt förtrogna med traktens såväl språk som andliga och materiella kultur. En 
annan grupp har utgjorts av frivilliga lokala korrespondenter, vilkas antal 
växlat från tid till annan. Många av dem har sänt in stora ordsamlingar 
och deras samlade leveranser uppgår nu till närmare 2 miljoner ordsedlar. 

I den nyss nämnda grova beteckningen görs skillnad mellan dessa båda kate-
gorier. Den markeras för det första genom att de exempel som anförs efter de 
utbildade upptecknarna börjar med liten bokstav, medan de frivilliga kor-
respondenternas exempel börjar med stor bokstav. Men även själva transkrip-
tionen skiljer sig något mellan dem. Fackupptecknarnas material återges så-
lunda med något finare nyanseringar med hjälp av vissa tilläggstecken som 
saknas i det material som anförs efter de frivilliga korrespondenterna. Det här 
hänger givetvis samman med skillnader i det föreliggande basmaterialet. 

I fråga om beteckningen i övrigt kan märkas att exempel som inte är på-
litligt dialektala annat än i avseende på det behandlade ordet är tryckta med 
antikva. Sådana exempel är ofta riksspråksnormaliserade, de kan vara för-
kortade etc. 

När man av någon anledning velat särskilt framhäva en belysande original-
uppteckning markeras detta med citationstecken. Det framhåller endast att 
ordet hör hemma i dialekten samt presenterar ett användningssammanhang. 
Det är kanske ett något ovanligt bruk av citationstecknet, som ju brukar 
markera ordagrant återgivande efter anförd källa. Här står det dessutom ofta 
kring exempel tryckta med antikva, vilket enligt nyss nämnda redigerings-
princip betecknar normaliserade uttryck. Det förefaller också något oegentligt 
med citationstecken kring kursiverade exempel. Dessa representanter ju ett 
dialektuttal, alltså en form av citat. Under artikeln aitta, s. 18 vänstra spalten 
uppträder en form »puari». Formen måste väl betraktas som rent dialektal. 
Varför inte puari, kursiverat alltså? Och hur skall man uppfatta närstående 
citeringar som »kammio», »huone», »tupanen»? Det är inte utan att citations-
tecknets användning är en smula oklar. 

Betydelser anges efter uppslagsordet eller efter en siffra eller bokstav som 
markerar betydelsegrupp. Vid sidan av eller i stället för den allmänna betydelse-
angivelsen har vid behov, efter fint lodrätt streck, angetts lokala förklaringar. 
Sådan fin linje avgränsar också belägg från olika håll. Efter fint lodrätt dubbel-
streck anförs stående fraser och liknande. Är denna distinktion nödvändig? 

Förkortningar för ordklassbeteckningar följer omedelbart efter uppslags-
orden och är de allmänt vedertagna. Man frågar sig dock när förkortningen »n.» 
skall användas. Den uppträder efter t. e. aaja, aaju, aitamus 2., aitimus, aitomus 
och alakko. Man frågar sig också varför alanko och alanto betecknas som »n.» 
medan synonymerna alainko, alanne, alattu, alento och alinko betecknas »s.». 

Ordboken upptar också personnamn. Som exempel kan nämnas Aleksanteri. 
Under detta uppslagsord hänvisas till biformer som Ale, AU, Leksa, Santeri, 
Santtu och Sassa, av vilka de båda förstnämnda finns med som särskilda upp-
slag i provhäftet. Där finns dessutom uppslagsformerna Alek(k)a och Ales(ka), 
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från vilka hänvisas till Aleksanteri, under vilken uppslagsform uttalsexemplen 
återfinns. Man frågar sig vad som motiverar denna olikartade behandling av 
skilda variantformer av samma namn. Antingen bör väl under Aleksanteri hän-
visning ske till alla varianter med särskilda uppslagsord eller också hänvisning 
från alla varianter till Aleksanteri, där materialet i sin helhet samlas. Varför den 
ena modellen skall användas för Ale, AU, den andra för Alek(k)a, Ales(ka) kan 
jag inte lista ut. 

Vad som emellertid alldeles särskilt vållar besvärligheter när man vill ta del 
av provhäftets material är proveniensangivelserna. Den som så önskar borde 
väl i första hand få en bekväm överblick över inom vilka kretsar ett ord, ett 
uttryck eller en betydelse föreligger. Materialet bör alltså vara uppställt med 
hänsyn till detta. Så är inte fallet. 

Här har man att göra med dels 23 kretsbeteckningar, dels sockenbeteckningar, 
tillsammans över 500. Det är ett mycket stort antal, och de i den finska socken- 
grupperingen inte helt bevandrade, dvs, alla utanför en snävt begränsad 
expertkrets, måste under användningen ideligen slå upp de olika beteckning-
arna, i sanning ett tidsödande arbete. Och när det gäller sockenbeteckningarna 
så räcker det inte med att man ur en förkortningslista får fram socknarnas namn. 
Vill man också geografiskt placera dem får man lov att gå till ett kartverk, 
först till registerdelen och därefter till själva kartorna. För att sedan få reda på 
inom vilken dialektkrets en socken ligger får man jämföra den kartbild man 
kommit fram till med den karta över kretsindelningen som jag förutsätter 
kommer att finnas i ordbokens slutliga utformning. 

Av beteckningssystemet i provhäftet framgår nämligen inte sambandet mel-
lan socknar och kretsar, och förkortningsnycklarna i Hakulinens tidigare nämn-
da uppsats, till vilket provhäftet refererar, ger inte heller några sådana upplys-
ningar. 

I de riksomfattande dialektordböcker som givits ut eller planeras för nor-
diskt språkområde har man som regel gått in för att redovisa materialet land- 
skaps- eller länsvis. Det har ju den stora fördelen att man arbetar med ganska 
få territoriella förkortningar. Den finska dialektordboken har velat presen-
tera materialet mer detaljerat, men faran är att man då tappar bort den grund- 
läggande indelningen i kretsar, som ju ändå alltid borde klart redovisas. Sedan 
kan man ju dessutom komma med detaljredovisningar. En tänkbar metod 
vore väl att redovisa varje krets med dess beteckning och därunder ta upp de till 
denna krets hörande socknarna med exempel. Sannolikt kommer detta att i 
många fall kräva något mer utrymme, men å andra sidan får man sockenhem-
hörigheten klart redovisad och slipper det tidsödande arbetet med ideliga iden-
tifieringar av sockenbeteckningar. En ordbok bör ju framför allt vara lätt att 
använda. Visserligen tycks socknarna redovisas i en viss geografisk ordning, 
men den är inte så beskaffad att man kan utläsa inom vilket krets en socken är 
belägen. 

Till belysning av redovisningen väljer jag några exempel ur artikeln elo. Den 
är indelad i huvudbetydelsegrupperna 1—IV med underavdelningar betecknade 
med arabiska siffror och därefter små bokstäver. 

Under betydelsegruppen /. 1. redovisas, efter den allmänna betydelsean-
givelsen, 27 språkprov med tillhörande sockenangivelse. Därefter följer efter 
fint lodrätt dubbelstreck ett stående uttryck redovisat från tre olika kretsar 
och därefter fyra språkexempel med var sin sockenangivelse. Man bör givetvis 
tolka detta så att de fyra socknarna hör hemma inom nämnda tre kretsar, men 
det framgår inte huruvida alla kretsar är representerade i exempelurvalet 
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liksom inte heller vilka socknar som hör hemma var. I samma okunnighet svä-
var man f. ö. beträffande de tidigare nämnda 27 socknarna. 

Grupp //. 2. presenterar åtta exempel från lika många socknar, men var 
socknarna hör hemma får man ingen upplysning om. Man måste alltså upprepa 
den tidsödande identifieringsproceduren för varje socken. 

Grupp //. 3. redovisar efter den allmänna betydelseangivelsen tre kretsar 
och därefter följer exempel med 14 sockenangivelser. På ett ställe följs en soc-
kenangivelse av ytterligare sex sockenförkortningar efter fin lodrätt linje. Hur 
detta skall tolkas är inte helt klart. När det gäller kretsangivelserna bör kanske 
beteckningen »Vars.» nämnas. Denna förkortning, som uppträder även under 
III. 2., finns dock inte upptagen i Hakulin.ens sockenförteckning eller på hans 
kretskarta. Man vill väl tro att därmed menas samma sak som under III. 1. a. 
betecknas »VarP-E». I så fall bör väl »Vars.» utgå. 

Grupp ///. 1. b. Först kommer sex kretsangivelser omedelbart följda av 13 
sockenangivelser. Därefter följer exempel med sockenangivelser, tillsammans 
32 stycken. De flesta rör andra socknar än dem som räknas upp i omedelbar an-
slutning till kretsarna, men ett par sockenbeteckningar uppträder på båda 
ställena, hur nu detta skall tolkas. En liten bagatell i detta sammanhang. 
I kretsuppräkningen uppträder på ett ställe »,jaSatP». Kommatecken och 
sammanbindande konjunktioner brukas inte annars i dessa sammanhang, och 
»,ja» bör väl utgå. 

Det här var några exempel på olika lokaliseringsredovisning. Man önskar 
nog att man haft tillgång till en kort redogörelse för principerna. 

Som en sammanfattning av artikeln do kan man konstatera att den inne-
håller totalt 34 kretsangivelser och 191 sockenangivelser. Det är en mycket 
stor apparat, som även den som inte är direkt intresserad av detaljfördelningen 
måste plöja igenom för att kunna kartlägga de stora dragen, fördelningen i 
kretsar. 

Det här problemet borde, tycker man, kunna lösas så att man antingen, så 
som jag tidigare antytt, redovisar varje krets för sig och under denna belägg 
från dess socknar eller också så att man för varje betydelse först redovisar alla 
kretsar där den uppträder och sedan låter sockenbeläggen följa. Ur klarhets-
synpunkt är den första metoden att föredra. Kretsarna kan alternativt redo-
visas med siffror. 

I detta sammanhang ett påpekande rörande typografin. Förkortningarna 
för de olika kretsarna är som regel av typen UusL, SavP etc., dvs, en versal + 
två gemena + en versal. Men ett mycket stort antal sockenförkortningar har 
exakt samma uppbyggnad. Hur skall man kunna veta att HämI och Häm_K 
är kretsar men HämL en socken, KarK en krets men KarL en socken, UusK en 
socken men UusI och UusL kretsar, SavR en socken men SavP en krets osv? 
Skillnaden bör nog under alla förhållande klart typografiskt markeras så att 
misstag är uteslutna. Det innebär också en betydande lättnad för den som vill 
undersöka kretsfördelningen för ord och uttryck eller för den som vill samla 
material från endast en krets t. ex. Förslagsvis kunde man beteckna kretsarna 
med tre versaler, vid behov följda av väderstrecks- eller andra beteckningar 
i gemena. Dessa senare beteckningar är väl inte heller nödvändiga då ett ord 
föreligger i t. ex. hela Savolaks. Då borde beteckningen SAV räcka. På samma 
sätt kan man i stället för »KarE-K-P» skriva KAR etc. Södra Karelen däremot 
betecknas KARe och södra och mellersta KARek. 

Låt mig också i detta sammanhang uttrycka en smula missnöje över att 
provhäftet saknar rättvänd sockenförkortningslista. Den hos Hakulinen i 
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Virittäjä är ju uppställd för bearbetaren, lexikografen, som rör sig med de hela 
sockennamnen och vill veta hur dessa förkortas. Den som använder ordboken 
utgår från förkortningarna och vill veta vad dessa betyder, och för honom bör 
listan vara uppgjord i deras bokstavsordning. 

Man skulle nog också gärna se att ordboken i sin slutgiltiga utformning för-
ses med en karta där även socknarna finns inlagda med sina förkortningar. 

Till slut bara ett litet exempel på en redovisning som gör att man efterlyser 
en principredogörelse. Varför upptas exemplet »se jäi elinkåotiseks hulluks» 
under elinkauteinen och inte under elinkautinen? 

De här anförda ibland kritiska synpunkterna kan dock under inga förhål-
landen undanskymma det faktum att föreliggande provhäfte förebådar ett 
storverk, som den finska dialektordboken uppenbarligen har alla utsikter att 
bli. 

Gunnar Pellijeff 

Resume 
Le travail consistant å collecter et arranger des materiaux pour Im dictionnaire 
des dialectes finnois dure depuis longtemps. Comme derniåre phase de ces pre-
parations jusqu'å ce jour on a cette armee (1970) publie une livraison d'epreuves 
(140 pp.) comme modåle de typographie et de disposition des articles. La typo-
graphie de ce fascicule d'epreuves est executee de maniåre exemplaire et la 
disposition des articles se lit avec plaisir. Les illustrations sont aussi de bonne 
qualite. 

On reagit dans une certaine mesure contre quelques inconsequences dans la 
forme des articles, par exemple celui de Aleksanteri (nom de personne) oft on 
renvoie å des mots de references separes, tandis que certains d'entre eux sont 
traites dans rarticle principal. On doit done consequemment appliquer l'une 
ou l'autre methode. On peut remarquer de måne que certains petits details ne 
sont pas executes de maniåre satisfaisante. 

La localisation des materiaux chalectaux donne une impression de lourdeur 
evidente. Celle-ci se fait, soit par un groupement en 23 differents districts 
dialectaux, soit par un renvoi aux prås de 500 communes rurales de Finland°. 
La demarcation entre ces differents syståmes n'est pas distincte, puisque aucune 
clifference typographique n'est faite entre les abreviations des differents groupes. 
Ils sont en princip° formers de la måme fa9on et il rio peut ötre nie qu'on perde 
beaucoup de temps å s'orienter en la matiåre. Le critique souhaiterait que le 
syståme de localisation soit remanie avec une plus grande precision. 

Autrement on no peut que constater que l'ceuvre ainsi largement projetee 
(l'etendue en est estimee å 15 000 pages), soit trås utile en son temps surtout å 
la linguistique finno-ougrienne majs aussi pour d'autres recherches hurnaines. 

Bertil Ejder, Dagens tider och måltider. Lund 1969. 503 s. (Skrifter utg. genom 
Landsmålsarkivet i Lund 19.) 
I en diger volym har prof. Bertil Ejder framlagt resultaten av ett arbete, som han 
själv säger har pågått under tjugufem år, med att reda upp sammanhangen i de 
språkliga uttrycken för dygnets indelning och för dess olika delar samt för mål-
tidernas benämning och dessas sammanhang med de förskjutningar av tiderna 
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för deras intagande, som skett under äldre och nyare tid. Det är således ett 
synnerligen invecklat semantiskt fält som förf, valt att undersöka, och det har 
inte blivit lättare — men väl mera givande — genom att han i sin diskussion 
dragit in det stora komplexets europeiska bakgrund i äldre kyrklig sed samt de 
hithörande termernas förekomst i nordiska och germanska dialekter från forn-
språken till nutiden. Undersökningen bör dessutom kunna vara av intresse 
utanför språkforskarnas krets, eftersom den rör ett så centralt etnologiskt ämne 
som den folkliga måltidsordningen. 

Det har sagts att tidsorden i folkligt språk saknar konsekvens och enhetlig-
het, att grunderna för namngivningen måste ha växlat starkt och att den därför 
uppvisar många logiska onöjaktigheter. Förf, till denna avhandling har inte 
nöjt sig med att påvisa detta utan har genom en analys av sitt väldiga material 
sökt komma åt de bakomliggande, ofta väsensskilda systemen från skilda tider 
och miljöer som föreligger blandade inom varje större eller mindre språksam-
funds uppsättning av hithörande termer. Här föreligger korsningar i flera om-
gångar mellan det naturgivna system, som ger indelningen i dag och natt, morgon 
och afton, det relationella systemet mellan dygnets delar som vi har i för- och 
eftermiddag samt vidare en mångfald indelningar efter arbets- och vilotider och 
slutligen den rent aritmetiska indelningen i 12 +12 timmar, som är oberoende 
av årstid och väderleksförhållanden. Och då namnen på våra måltider hänger 
nära samman med dessa många tidsangivningar, måste också de granskas 
samman med tidsorden för att bli begripliga. Därför måste också matordningens 
historia och dess miljöbetingad° växlingar ges ett stort utrymme i utredningen. 
Även om någon absolut fullständighet i materialredovisning väl varken efter-
strävats eller vunnits, får vi genom denna undersökning en synnerligen väl doku-
menterad översikt över ett språkligt material, som nog i flertalet fall kan sägas 
klarlägga både namngivningsgrunder och betydelseförskjutningar hos termerna. 
Också ifråga om etymologiska detaljer har den många nyheter. 

Efter en inledning som bl. a. berör de vid undersökningen följda principerna 
i fråga om semantik och onomasiologi, fältteori och förhållanden mellan syn-
kront och diakront betraktelsesätt, där han stannat för att disponera fram-
ställningen som en beskrivning av ett antal tillstånd, kronologiskt ordnade, 
går han över till en granskning av komponenterna i de olika systemen, som från 
var given tidsperiod och given ort dock innehåller endast ett begränsat antal 
komponenter. När det gäller måltidsterminologien har varje språklig beteck-
ning som led i ett sådant system relativt få synonymer; när det gäller tidsut-
trycken är materialet så rikhaltigt att stor begränsning måste tillämpas vid 
val av undersökningsobjekt. 

Först genomgår förf. valda beteckningar för dagens tider i fornnordiskan 
och tar i detalj några av de viktigaste, som visar riktningen hos förändringarna, 
således t. ex. kyrkolat. (hora) nona, ursprungligen `kl. 3 em.'. Ordet förekommer 
i de flesta germ. dialekter, det saknas egentligen bara i rent svenska dial. och i 
ödanskan. Att non, noon etc. kommit att få bet. 'middagstid' kan bero på infly-
tande från den katolska kyrkans bestämmelser om fasta och tidegärd och den 
konflikt de vållat med det fornärvda nordiska måltidsskicket med två huvud-
måltider per dag (eta tvinicelt). Samma förskjutning har drabbat också kyrkolat. 
vesper, som vi har bara som kyrklig fackterm men annars är vanligt tidsord 
i kontinentalgerm. dial. (och även återfinns i da. vesperkost 'mellanmål på 
em.') och kan beteckna dels någon tidpunkt på em. eller kvällen, men också på 
fm.! Samma förskjutningar och samma förklaring kan gälla också för allmän-
gerrn. undorn etc., som synes betyda tidpunkter omkr. kl. 9, kl. 12 och kl. 15, 
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dels en måltid vid någon av dessa tider. Det har tidigare aldrig blivit utrett 
varpå denna betydelseväxling berott. Då den är både kronologisk och geogra-
fisk har förf, måst göra vidlyftiga utredningar i båda dessa avseenden (kart. 3 
visar ordets skandinav. utbredning). I fornspråket är termen väl belagd från 
fvn. men saknas i fön. Det förefaller som om bet. `(mål)tid kl. 15' skulle bygga på 
inhemsk nordisk tradition medan bet. `kl. 9' kan bero på inflytande frän språk-
bruket hos anglosaxiska missionärer i Tröndelagen. översikten av ordets 
förekomst i nutida nord. dialekter visar att det dött ut i nyisl.; i no. dial. synes 
'tiden omkr. kl. 15' vara vanlig (se ex. Aasen) men bet. 'tid omkr. kl. 9' före-
kommer dels i Tröndelagen, dels vid Norges sydspets. Också i sv. dial. är bet. 
'måltid på em.' vanlig på åtskilliga håll, men i Jämtland, där ordet är bäst 
belagt, har vi både 'mellanmål omkr. kl. 12' och i några fall 'frukost'. I da. 
dial. är bet. `(mål)tid kl. 12' vanligast, men på Bornholm är bet. `midaftens-
mad'. Och går vi till det äldsta germ. belägget, got. undatirni-mats, har lexi-
kograferna delade meningar om det betyder `morgon-' eller 'middagsmål'. 
Ejder menar att en bättre känneeom om äldre förhållanden, sådana de kvar-
levat i Norden, torde kunna avgöra frågan så att den tidigare betydelsen hos 
undorn troligast varit 'måltid på morgonen eller tidigt på fm.' En noggrann 
detaljundersökning av kontinentalgerm. och eng. dialektmaterial, som E. ej 
haft tillfälle att göra, torde komma att visa att också där den urspr. bet. varit 
'förmiddag'. Också här torde kyrklig ordning ha påverkat tidsförskjutningen 
och i varje fall syns det vara säkert att bet. 'middag' både i ty. och eng. spelat 
en betydligt mindre roll än man hittills föreställt sig. 

Övriga tidsord genomgås fortsättningsvis i detalj. Här kan man särskilt 
framhålla den viktiga undersökningen av förhållandet mellan afton och kväll 
med den skiftande frekvensen i ordens bruk i nord. språk under olika perioder, 
i olika stilarter och hos enskilda författare, från fornspråken till dagens littera-
tur. Den ökande frekvensen för afton under vissa perioder har haft tydligt 
samband med de många översättningslånen från tyskan i sammansättningar på 
afton-. I danskan har kveld nästan helt skjutits åt sidan av alten, och det är 
betecknande att alla de nordiska bibelöversättningarna, som starkt påverkats 
av tyskan, har enbart afton. 

De äldre måltidsordningarna, de från vikingatid och äldre medeltid med huvud-
sak bara två huvudmåltider, vid arbetsdagens början och slut (dggurör och 
nötturör), representerar en naturlig ordning för folk som väl oftast arbetade långt 
från hemmet; ordningen under senmedeltiden visar däremot dels verkan från 
ändrade kulturförhållanden, dels ett starkt inflytande från kyrkans gudstjänst-
tider och bestämmelserna om fasta, som medfört flyttning längre in på dagen 
av det första huvudmålet samt inskott av olika slags mellanmål. Dessa tendenser 
kan ändå tydligare utläsas ur matordningar från tiden 1500-1900, som redovisas 
århundrade efter århundrade. Utrymmet här medger inte att gå närmare in på 
resultaten, vilka verkar övertygande som en god översikt över folkvanorna och 
deras återspegling i terminologien. 

Det sista kapitalet i boken, som behandlar arbetsdagens indelning, har tyd-
ligen måst behandlas mera summariskt än tidigare partier, och här kan säker-
ligen kommande forskning göra kompletteringar. Termerna har sorterats efter 
grundbetydelserna i de brukade grundorden, således ex. bet. 'tid mellan målen', 
'avstånd', 'arbetsperiod' eller 'paus i arbetet' eller arbetsrytmen t. ex. vid 
plöjning och tröskning, där t. ex. eykt — ökt och bed — bete fått en rätt fyllig 
behandling. När det gäller arbetsperioderna vid tröskning kan till termer som 
kyng och hetta även läggas t. ex. kör som i uppsy. mål betyder 'arbetspass 
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mellan två vilopauser', den bet. vi  har också i rikssv. »i ett kör» = 'utan uppe-
håll'. Till gruppen 'paus i arbete, ledighet' kunde nog också clial.ordet skoft 
ha förts i st. f. till 'utmätt tid'. I fråga om utbredningen av detta subst. och det 
tillhörande verbet skofta har nog förf, gått fram något för hastigt, när han 
påstår att det finns bara i ett fåtal norska dialekter (trots uppgifterna hos 
Aasen och Ross) och i Sverige enligt Rietz endast i Blekinge och på Gotland. 
Förf. säger sig inte kunna biträda Rietz' omdöme att åtminstone skofta är »nästan 
allmänt». Men om han bara gjort en flyktig letning i samlingarna i ULMA 
skulle han snart ha funnit att Rietz inte hade så orätt. Skoft i bet. 'ledig-
het från arbete' är väl belagt från övre Sverige, på vissa håll alternerande med 
eller parallellt med bet. 'arbete på övertid'. Båda betydelserna finns t. ex. i 
dalmål, värmländska och uppländska mål och inom samma områden (och i 
Norrland) är också skofta bekant i bet. 'vara ledig från arbete' och 'arbeta på 
fritid'. I tryck finns ordet belagt t. ex. i E. Holmkvist, Bergslagens gruvspråk 
(1941, s. 64) från Västmanland. Skoft och skofta torde i övre Sverige få anses 
tillhöra dels hantverkarnas språk, dels järnbruks- och sågverksarbetarnas 
yrkesspråk och har från dessa miljöer spritt sig till allmogemålen, som också 
känner en betydelse 'löpa hit och dit' som ju ligger rätt nära de tidigare nämnda. 
Att orden, så som Ejder antar, har kommit in i Norden från västgermanskt 
håll är säkerligen riktigt. Man kan nog räkna med att de medförts hem av 
vandrande gesäller och järnbruksfolk från Tyskland och Nederländerna. 

Som ett ytterligare bidrag till bokens användbarhet för utländska forskare 
tillkommer en fyllig »summary» på engelska, och 6 kartor över vissa ords utbred-
ning är också medtagna. 

Manne Eriksson 

Resume 

M. Bertil Ejder a, dans son traite « Dagens tider och måltider » (Les moments 
de la journee et les heures des repas) examine le vocabulaire ayant trait aux 
parties de la journee et aux noms des repas s'y rapportant. Les materiaux tres 
etendus qui servent å 6clairer revolution du sens de ces mots depuis l'ancien 
norclique jusqu'aux parlera scandinaves modernes, ainsi que les mots con-
cernant la succession des repas et la division des heures de travail, sont analyses 
en details pour decouvrir les principes de leur designation. L'auteur a pris im 
interet special å de tel deplacennents qui s'accomplissent quand des systemes 
clifferents s'influencent, par exemple comment le mot (hora) nona en latin 
d'Eglise, « vers 15 heures », par collision entre les reglas du jefme prescrites par 
l'Eglise et la coutume du peuple de manger deux fois par jour seulement, a donne 
la signification « vers midi » (angl. noon etc.) dans la langue populaire. C'est 
le meme cas pour le mot vesper, qui dans les parlers populaires peut signifier 
soit im moment du matin soit de rapres-midi. D'une maniere analogue le v. 
germ. undorn, (got. undaitrni-mats) a pris le sens de « vers 9 heures » (en Trönde-
lag), « vers midi » (en Jämtland et Bornholm) et « vers 15 heures » (dans une 
grande partie de la Norvege). 

L'auteur a consa,cre une recherche historique etendue å l'emploi des mots 
norcliques dåsignants « soir » : kväll et afton, alternant selon le lieu et le temps. 
Sous rinfluence de rallemand, particulierement de ses nombreux mots com-
poses de Abend-, l'emploi de kväll a ete tres souvent limite, et dans les traduc- 
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tions de la Bible en langues nordiques, d6pendantes de la Bible de Luther, on 
rencontre seulement le mot afton. 

Le trait6 de M. Ejder pråsente aussi de l'int6r6t comme mol% des m6thodes 
d'elucidation des connexions dans des oas s6mantiques compliqu6s. 

Mat och miljö. En bok om svenska kostvanor utg. av Nils-Arvid Bring&s. Gleerups, 
Lund 1970. 276 s. 
De i vårt land rådande folkliga vanorna i fråga om kostens sammansättning 
och beredning är ett centralt etnologiskt ämne, som får allsidig belysning i denna 
av prof. Bring6us i Lund redigerade samling uppsatser av svenska folklivsforska-
re, som sysslat med dessa frågor. Boken ingår som första nummer i en planerad 
rad handböcker i etnologi, men den är en nyttig och nöjsam läsning också för 
andra än de studerande i folkminnesforskning. Det är en antologi av svenska 
etnologers forskningsresultat som här presenteras i lättillgänglig form, men med 
full vetenskaplig apparat till ledning för dem som vill fördjupa sig mera i ämnet. 

Utgivaren själv svarar för den inledande allmänna översikten över temat 
»människan, maten och miljön», och Brita Egardt redovisar den svenska kost-
forskningens källor och dess resultat hittills och nämner särskilt tre större under-
sökningar, Åke Campbells om brödet, Alfa Olssons om allmogens kosthåll och 
Gustav Ränks om äldre svensk mjölkhushållning. De regionala kostkomplexen 
behandlas av Febe Fjellström i studien »Nord- och mellansvenskt kosthåll i 
kulturekologisk belysning», där också samernas speciella förhållanden berörs. 
H. Hvarfner tar i »Östligt och västligt från söder till norr» upp gränszonernas 
problem och visar hur påverkningar från kontinenten på Sydsverige och sådana 
kommande österifrån i nordligaste Sverige åstadkommit likheter t. ex. i fråga 
om bruket av mjukt matbröd längst i söder och längst i norr, medan torrt bröd 
brukats i resten av landet. Alfa Olsson belyser i »Kostvanor bland fiskare i 
Bohuslän» också fisken som handelsvara och bytesobjekt samt principerna för 
dess beredning, för förvaring och tillredning. Hon redogör också för fiskmat av 
mera ålderdomlig karaktär med tillvaratagande av avfall som huvud och in-
älvor; fisklever förstod man att ta väl tillvara. 

Av speciellt regionala rätter behandlas Mårtens gås av Sigfrid Svensson, och 
Bring6us redogör för tillredning och geografisk förekomst av »syltad» fårmjölk 
i sydvästligaste Skåne, och likaså för det i en större del av sydligaste Sverige 
förekommande gräddandet av »stenkakor» samt det sydhalländskt-skånska sättet 
att bereda »långkål»; den metod som brukades för att fastställa den geografiska 
spridningen av sistnämnda bruk har visst intresse för tekniken att fastställa en 
företeelses spridning redan genom en intervjuserie begränsad till en enda ort, 
där man tog reda på varifrån bärarna av seden inflyttat. 

I avdelningen lån och arv i svenskt kosthåll bidrar Gösta Berg med artiklarna 
»Rökt skinka, torkade gäddor och surströmming», som behandlar äldre konser-
veringssätt, »Främmande inslag i gotländskt kosthåll», som bl. a. bygger på P. A. 
Säves samlingar, samt »Det svenska smörgåsbordet» och dess förebilder utanför 
vårt land. Sigfr. Svensson bidrar med en studie »Hur kaffet blev svensk 
nationaldryck» till belysning av denna dryckesseds spridning från herrskap och 
borgare till bönder och torpare. I bokens sista avdelning, »Föda, fördomar och 
folktro» behandlar Brita Egardt den folkliga motviljan mot att äta hästkött 
och visar att denna motvilja har äldre anor på kontinenten än den nordiska 



110 Litteratur 

missionstiden, med dess avsky för hästen som hedniskt offerdjur. Hon skriver 
också om svenskarna och svampmaten samt reglerna för rätta tiden att börja 
äta spicken skinka sedan göken börjat gala. Till slut följer Gustav Ränks 
undersökning »Tätörten, folktron och forskningen», som framhåller att det sam-
band som folklig föreställning velat finna mellan uppträdandet av »lång» mjölk 
och preparerandet av mjölksilen med tätört eller sileshår, eller kornas förtä-
rande av dessa örter vid betning på de mossmarker, där de växte, inte kan be-
kräftas av nutida vetenskapliga undersökningar. Boken innehåller också en 
fyllig bibliografi över verk, som behandlar detta ämnesområde. 

Manne Eriksson 

Resumé 
Le premier volurne d'une s6rie de manuels d'ethnologie projet6e par M. Nils-
Arvid Bringkus, Lund, intitul6 « Mat och miljö » (Nourriture et milieu) prksente 
quelques r6sultats des recherches sur des couturnes de la cuisine su6doise. 
L'6diteur lui-m6me a contribu6 par une introduction et pr6sente de plus quelques 
plats sp6ciaux (lait ferment6 de brebis, « pain cuit å la pierre » et « chou long »). 
lune Brita Egardt fait une esquisse historique des recherches dans ce domaine 
jusqu'å ce jour et donne dans des articles s6parks des faits concernant des 
coutumes pour la consommation de la viande de cheval, des champignons et du 
jambon sale et skch6. Me Febe Fjellströnn 6lucide les rapports entre la cuisine 
su6doise du nord et la centrale, et M. H. Hvarfner en fait de m6me pour les 
r6gions de l'est et de l'ouest. Le menu de la population des p8cheurs en Bohuslän 
est d6crit par Mil(' Alfa Olsson, et M. S. Svensson explique comnient le café est 
devenu la boisson nationale des Su6dois. Il y a aussi une 6tude par lui sur la 
coutume de manger de « l'oie de Saint Martin ». M. G. Berg traite des 616ments 
emprunt6s au menu d'autrefois dans l'ile de Gotland, la coutume de manger le 
« hareng baltique ferment6 » en Norrland et la consommation des « hors d'ceuvres 
sukdois » (smorgasbordet!). Finalement M. G. Ränk rend compte de l'avis de la 
recherche scientifique sur la croyance populaire de la grassette comrnune. — 
Quelques-uns de ces articles ont 6tk publiks ailleurs, mais il est tr6s important 
sp6cialement pour les 6tudiants d'ethnologie de les avoir ressenablkes lå. Pour 
les ktudiants il y a une bonne bibliographie et des informations detaillkes sur 
les sources utilis6es. 

Temenos. Studies in Convparative Religion. Presented by Seholars in Denmark, 
Finland, Norway and Sweden. Vols 4-5. Turku-Helsinki 1969. 
Av denna tidskrift, som 1965 startades av Religionsvetenskapliga sällskapet i 
Finland och som utges av Institutet för folklore och jämförande religion vid 
Åbo universitet, utkom under förra året volymerna 4 och 5. Liksom tidigare 
tre volymer omspänner de ett mycket vidsträckt fält, både i tid och rum, och 
»wer Vieles bringt, wird Manchem etwas bringen». Det är en publikation som 
torde vara svår att undvara för dem som sysslar med religionshistoria liksom 
med folklore och etnologi. 

Vol. 4, som utgavs såsom hyllning till prof. Martti Haavio på hans 70-årsdag 
den 22 jan. 1969, innehåller naturligt nog främst bidrag från finländska fors- 
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kare, enda undantaget är prof. H. Ringgren med en studie över religionens språk. 
Övriga ämnen som representeras är: synen på frälsningen hos Paulus (E. Haapa), 
spänningen inom Finlands kristliga studentrörelse (A. Haavio), schamanens 
rolltagande (L. Honko), polynesisk syn på mana i samband med välsignelse 
och förbannelse (A. A. Koskinen), en sydvästafrikansk myt om hackspetten (M. 
Kuusi), den israelitiska sabbatens karaktär (A. Lauha), det heliga bröllopet och 
gudalunden i dikt 64 av Catullus (P. Oksala), döda utan status (J. Pentikäinen), 
fornegyptisk religion (A. Salonen) samt den äldsta israelitiska berättartradi-
tionens karaktär (I. Soisalon-Soininen) och till sist Sämpsä och hans rituella 
funktion (K. Vilkuna). 

Av särskilt intresse för nordisk folklivsforskning är prof. Honkos artikel om 
schamanismen på nordeurasiskt område och dess samhällsbetydelse. Han pekar 
på motsvarigheter härtill inte bara med nåiderna hos samerna utan också med 
finska »vise män» (tietäjä) som Väinämöinen, av Martti Haavio tolkad som på 
samma gång schaman octi kulturheros. Likheter finns nog också på rent nordisk 
botten i »kloka gubbars» och »gummors» samhällsfunktion i äldre tid. Av sär-
nordiskt intresse är vidare Pentikäinens »The Dead without Status», som utgör 
hans inledningsföreläsning vid ventilerandet av hans avhandling »The Nordic 
Dead-Child Tradition» 1968, av vilken den ger en god sammanfattning. Forsk-
ningshistoriskt intressant är också prof. Kustaa Vilkunas »Sämpsä und s'eine 
rituelle Funktion», som klarlägger ursprunget till denna »mytiska» gestalt, som 
av finska folklorister har förts tillbaka till förhistorisk tid och gjorts till en 
hednisk fruktbarhetsgud och växtlighetsbefrämjare. Det var främst om-
nämnandet av Sämpsä i en 1833 från Ingermanland upptecknad variant av 
sången om Ukko, som bildade utgångspunkten för dessa spekulationer, men de 
har lämnat klent besked om den förmente gudens funktioner. Vilkuna visar, 
att Sämpsäs namn nämnes i samband med tiden för sädens blomning omkring 
midsommar, i stället för Ukko själv som befrämjare av pollineringen. Sämpsä 
skulle verka för att man inte skulle få tomma ax. Men nu är Sämpsä tydligen 
inte alls någon fornfinsk gudomlighet utan är identisk med ett på ryskt område 
dyrkat helgon, den helige Samson, den ortodoxa kyrkans Sampson Xenodochos, 
som hade sin minnesdag omkring midsommar, och han har naturligt nog blivit 
känd bland den ortodoxa befolkningen på östligt finskt område. 

Vol. 5 har bidrag från forskare i alla de skandinaviska länderna. Där finns 
utredningar om sufiska schejker i Egypten (J. Äro), om ett judiskt—persiskt ord 
för 'tält' (J. P. Asmussen), om tvivelaktiga germanska tvillinggudar (H. Biezais) 
och om den allmänt-etiska maximen »allt vad I viljen att andra skola göra eder, 
det skolen I göra mot dem» (P. Borgen). Vidare en utredning om den högste 
guden hos lapparna (M. Haavio), om den spanske inkvisitorn Alonso de Salazar 
Frias och hans förståndiga hållning i polemiken om häxväsendet i Spanien 
1610-14 (G. Henningsen), om Kassandra-gestalten i Aischylos' Agamemnon (H. 
Ludin-Jansen), om indianska element i tidig mormonism (Åke V. Ström) samt 
om den fornnordiska myten om striden mellan vanor och asar (T. östvold). I 
denna volym ingår också en diskussion om strukturalismen mellan U. Drobin 
och B. Nathorst samt en stor avdelning med recensioner av nyutkommen 
litteratur inom tidskriftens intresseområde. 

Som särskilt viktiga ur nordisk synpunkt framstår artiklarna av Biezais, 
Haavio och Östvold. I studien »Die vermeintlichen germanischen Zwillings-
götter» behandlar prof. Biezais frågan om de hos Tacitus 43 omtalade alces kan 
stödja teorien att vi där skulle ha att göra med en motsvarighet till de indoeuro-
peiska mytiska föreställningarna om dioskurerna och andra gudatvillingar. Hans 
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kritik visar för det första, att det i källorna inte finns något stöd för antagandet 
att det skulle ha funnits föreställningar om tvillinggudar under tidig germansk 
tid och att dessa skulle ha föreställts äga samband med älgar eller ridande på 
hjortdjur. För det andra visar han att sådana föreställningar ingalunda kan 
stödjas genom hänvisningar till de baltiska folkens religiösa traditioner. Han 
slutar med ett citat från H. Schneider 1938: »Av förlägenhet tillfogar vi här ett 
ord om ett gudapar, som religionshistorikerna vet mycket om men religions-
historien så gott som ingenting», sade denne ironiskt; »det är dessa Alces, tvil-
linggudarna hos Tacitus ... Det finns inga vittnesbörd om att dessa Alces skulle 
ha dyrkats annat än på någon enstaka ort och senare än romersk tid.» Och hos 
Tacitus sägs ingalunda att dessa är tvillingar, blott att de är fratres och iuvenes, 
unga bröder. Och inte heller är lit. elnis som etymologiskt motsv. älg (fhty. 
ölho) något lån från germanska språk till de baltiska utan de går tillbaka på en 
gemensam rot. 

Professor Haavios artikel »Der oberste Gott der skandinavischen Lappen» 
börjar med ett citat från religionshistorikern Ernest Renan, som på sin tid ve-
modigt talade om hur vetenskapens konstruktioner efter femtio år fick rivas 
ned och byggas upp på nytt. Haavio säger sig tänka på detta, när han läst Axel 
Olriks »Nordisk og lappisk Gudsdyrkelse» och »Irminsul og Gudestotter», båda 
viktiga grundstenar för kommande vetenskapares byggen. Han tror att tiden 
nu kommit att ompröva bärigheten av denna grund och att riva ned för att 
bygga på nytt. Haavio går inte systematiskt in på hela frågan om den lapska 
religionshistorien — den har ju nyligen behandlats av Thede Palm (1948) och 
Hans Mebius (1968); han håller sig enbart till frågan om »den högste guden» 
och »världspelaren». Haavio anger som resultat av sin förnyade källprövning 
att de tidigare forskarna i stort sett haft rätt, när de identifierat den samiske 
Veralden olmai med svearnas gamle Frö. Men däremot visar han upp, att 
varken det lp. Veralden olmai eller nord. Veraldar god är några hedersamma 
namn på fruktbarhetsguden, så som man med Olrik tidigare antagit. I stället 
rör det sig om smädenamn som Frö fick under missionstiden: han är djävulen 
själv, som ju i Joh. 16:11 kallas »denna världens furste». Även begreppet Maylrnen 
stytto måste omprövas och omvärderas. Man har i denna »stolpe» velat se en 
jordisk avbild, en symbol för den kosmiska himmelsbärande pelaren i myten. 
Haavio visar att termen i stället gäller en s. k. offerpåle med en mycket enkel 
men obetingat nödvändig uppgift vid offerhandlingen: offerdjuret bands vid 
den. I den samiska offergemenskapen hade man med kraftiga sanktioner säkrat 
resandet av pålen; försummelser hotade hela gruppen med svåra straff, eftersom 
de kunde störa världsordningen. Vid lösandet av problemet får man därför 
inte se det ur kosmisk-mytologisk synvinkel utan ur en rent sociologisk. Som 
en återspegling av vissa normer kan också vi tolka pålen, som offerdjuret bands 
vid, som det stöd som bär upp världen, men då rör vi oss med en jämförande 
bild, med en metafor. 

Torbjörg östvold, som specialiserat sig på fornnordisk religion, har i sin 
uppsats »The War of the Aesir and Vanir — a Myth of the Fall in Nordic Reli-
gion» sökt ge en nytolkning av uppgifterna om denna strid i föreliggande källor 
(Eddan: Vm, Vsp, Ls; Snorre: 11kr, Yt). Den ännu av vissa forskare företrädda 
historiska teorien, som i denna strid såg en återspegling i gudavärlden av de 
jordiska striderna mellan det fredliga urnordiska megalitfolket (repr. av Vaner-
na) och det invandrande indoeuropeiska stridsyxefolket (repr. av Asarna), 
således mellan ett odlar- och ett krigarfolk, avvisar hon med goda skäl. Den av 
G. Dumezil och J. de Vries framförda teorien, som i en antagen tredelning av 
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gudarnas värld ville se en projektion på denna av ett för de äldre indoeuropeiska 
folken gemensamt socialt mönster med kungar, krigare och odlare i tre bestämda 
skikt, som vi kan återfinna i fornindisk diktning (Mahåbhärata) och i romersk 
sagohistoria, finner hon behäftad med betydande svagheter. Enligt teorien 
skulle Oden representera kungadömet, Tor krigarståndet och vanagudarna 
Frö, Fröja och Njord odlarna. Men skillnaderna mellan dem är inte klara. Oden 
är lika mycket representant för krigarkasten som Tor, och Frö hade, åtminstone 
i Uppsala, nära förbindelser med den härskande klassen. Hörnstenen i denna 
teori, Tor som krigsgud, visar sig vara alltför svag, menar hon. I stället 
vill hon tolka striden mellan vaner och asar som en syndafallsmyt, och hon vill 
utgå från själva kriget i stället för från fredsslutet, som Dumezil gör. Hon 
frågar: Vad är stridens orsak? Dess resultat? Vilka grupper står mot varann? 
I Vsp finner hon nyckeln i berättelsen om Gullveig, begäret efter guld och 
rikedom, liksom Vergilii »auri sacra fames». Och gudarnas svek för guldets 
skull leder till en katastrofal förändring av världen — ett slut på den urtida 
guldåldern. Det är ett moraliskt fall enligt Vsp, och det för in döden i världen 
och kriget om guldet. Det är inte själva rikedomen utan hållningen till denna 
som ändrar världens gång. På modernt språk skulle vi säga att kapitalismen är 
det ondas rot. De sociala och ekonomiska förhållandena under vikingatiden 
har således bestämt mytens utformning. Den traditionella konflikten mellan 
krigets och fruktbarhetens gudar kan också ses som en kamp mellan Odenskulten 
och kulten av fruktbarhetsgudarna religiöst sett, och socialt mellan de krigiska 
vikingarna och de fredliga jordägarna. Vi kan också här ana en motsättning 
mellan en fornvästnordisk Odensteologi och en östnordisk Frösteologi kring 
fruktbarhetsguden i Uppsala, vars titel Veralclar go4 ju dock, enligt Haavios ovan 
nämnda tolkning är en kristen benämning på djävulen och inte något ärenamn. 
Och motivet med utbyte av gisslan vid fredsslutet anser förf. symbolisera en 
sammansmältning av två sätt att leva, odlarens och vikingens, socialt sett. 
Religionshistoriskt utgör tagandet av gisslan en partiell fusion av vad som 
ursprungligen var en fruktbarhetsgud och en krigsgud. 

Torbjörg östvolds slutsatser torde nog också behöva en efterprövning efter-
som mycket av det stora material hon drar in i sin bevisföring säkerligen kan 
tolkas också på annat sätt. Men hennes framställning visar att gamla myter 
kan få ny belysning också utifrån dagens sociologiska och politiska ideer. 

Manne Eriksson 

Resume 
Les volumes 4 et 5 de « Temenos », la revue distinguee de science des religions, 
publiee en Finlande depuis 1965 par des savants nonliques, sont parus en 1969. 
Ils contiennent plusieurs traites qui se rapportent aux conditions de vie dans 
les pays nordiques. Dans le 4e volunie on peut mentionner une etude sur la 
situation sociale du chamane asiatique et ses analogies dans la tradition firmoise 
et lapone ecrite par M. L. Honko; le compte rendu de M. J. Pentikäinen du 
contenu principal de sa thåse « The Nordic Dead-Child Tradition », et enfin 
un exposé de M. K. Vilkuna sur les liens particuliers entre le heros mythique 
firmois Sänvpsä et le saint russe Samson (grec Sampson Xenodochos). 

Dans le 50  volume on peut mentionner la eritique, que M. M. Biezais fait å 
l'egard des hypothåses sur l'existence des dieux jumeaux germaniques, qui 
se basent sur la notice chez Tacite 43 relative au nom Alcis. Il y a lå aussi un. 
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essai de M. M. Haavio concernant l'appellation Veraklen olmai pour le dieu le 
plus haut des Lapons. Ce nom n'est pas flatteur, au contraire c'est le nom donne 
par les missionaires chretiens au dieu Frö dans la nnythologie nordique, comme 
representant le diable, c'est dire « le prince de ce monde » selon Jean 16: 11. 
De plus on doit mentionner l'article de Mlle  Torbjörg östvold, qui critique les 
theories de Georges Dumezil et autres, qui ont maintenu que la guerre entre 
Ases et Vanes dans la mythologie scandinave devrait refleter une societe indo-
europeerme sectionnee en trois classes, le roi, les guerriers et les agriculteurs, 
peu pres analogue å l'etat vedique. Elle veut y voir au contraire des traces 
d'une fusion entre des dieux de fecondite et les dieux de la guerre indiquant une 
amalgarnation nordique entre la maniere de vivre du paysan et du « viking ». 
Ce n'est certainement pas la derniere tentative d'interpretation de ces obscurites 
mythologiques. 

Einar Haugen, Riksspråk og folkemål. Norsk språkpolitikk i det 20. århundre. 
Oversatt av Dag Gundersen. Universitets forlaget. (Oslo. Utan tryckort och tryckår.) 
8 + 362 s. 
Det engelska originalet till denna bok, »Language Conflict and Language Plan-
ning. The Case of Modern Norwegian», utkom i Amerika sommaren 1966 
(Harvard University Press). översättningen är kontrollerad, reviderad och 
kompletterad av författaren enligt vad han meddelar i sitt förord, daterat i 
juli 1968. 

Einar Haugen är professor i nordisk och allmän språkvetenskap vid Harvard 
University. Som infödd amerikan men med många barndoms- och läroår i sina 
föräldrars hemland, med en doktorsavhandling (vid University of Illinois) om 
Ivar Aasens nynorska språkform samt med ställningen som en av världens le-
dande tvåspråkighetsforskare har han unika förutsättningar för den svåra och 
grannlaga uppgift han tagit sig före. »Et emne som dette må en nuerme seg 
med frykt og beven, ikke bare fordi det er folelsebetont, men også fordi det er 
voldsomt komplisert.» På ett lyckligt sätt förenar Haugen den utomståendes 
neutrala position med den inföddes djupa inlevelse i ämnet. 

Källorna och litteraturen på området är överrika, men med suverän behärsk-
ning av dem ger förf. både huvuddrag och karakteristiska detaljer i denna mer 
än hundraåriga strid. Dennas mål är att ge Norge ett eget riksspråk, och dess 
kärna är att bestämma den roll som »folkemålet» därvid skall spela. Sedda ur 
ett vidare perspektiv är, understryker Haugen, de flesta meningar och stånd-
punkter som har hävdats i Norge desamma som man finner i andra länder inom vår 
kulturkrets där liknande problem har uppstått. »Language planning», språklig 
normering, är därför en gren av den internationella lingvistiken. Arbetet kan 
emellertid inte klaras av språkforskarna ensamma. Här är det fråga om till-
lämpad språkvetenskap och den kräver 'språkingeniörer'. »Vi ber ikke experter 
i teoretisk fysikk å bygge bruer» (s. 257). 

Det nyväckta dialektintresset under senare 1800-talet gav aktualitet åt ord 
som »landsmål»' och »folkmål». Ordens i början oklara betydelse differenti-
erades snart så, att de i Sverige blev liktydiga med »dialekt» men i Norge blev 

1  Om Aasens bruk av ordet se Haugen s. 27 f. Se äv. J. Götlind, Västergötlands 
folkmål 1 (1940-41) s. Il ff. 



Litteratur 115 

beteckningar för respektive det av Ivar Aasen skapade nya riksspråket, »lands-
målet», och för folkligt talspråk i allmänhet i stad och på landsbygd, »folkemål», 
alltså det som i engelsk terminologi kallas »sub-standard». I Sverige blev studiet 
av »landsmålen» alltifrån 1870-talet en vetenskaplig uppgift, i Norge däremot 
en politisk. Den satte sinnena i brand och kom att prägla kulturutvecklingen 
i landet under mer än ett århundrade. 

Detta intensiva intresse för landets dialekter och den i alla kretsar väckta 
medvetenheten om det egna språket borde — utifrån sett — ha kunnat resultera 
i en blomstringstid för dialektforskningen och i upprättandet av vetenskapliga 
forskningsinstitut med stora resurser, men så blev inte fallet. Man fick visser-
ligen redan 1899 en professur i landsmål i Oslo med Marius Hnstad som förste 
innehavare (Sverige har fortfarande ingen!) och en imponerande avhandlings-
litteratur, men den noggranna kartläggning av landets dialekter efter kontinen-
tala mönster som skulle ha kunnat ge fasta grunder för argumenten uteblev. 
När man t. ex. 1934 tillsatte en kommitté för sammanjämkning av riksmål 
och landsmål med professor Ragnvald Iversen som ordförande var det meningen 
att man främst skulle bygga på östlandets mål, men det fanns ingen represen-
tant därifrån i kommittén. Några vetenskapliga undersökningar gjorde man 
inte utan litade på sina egna kunskaper. Inga kartor över språkdragens utbred-
ning i de lokala dialekterna eller i talat riksmål och ingen statistik över hur 
många som talade varje dialekt utarbetades. Man opererade i stället med det 
diffusa begreppet »folkemål», som i regel innebar ett godtyckligt urval av former 
från olika dialekter. Det motstånd som själva språkstrukturen därvid måste 
erbjuda hade man då inga klara begrepp om. 

Språkfrågan blev med åren allt trassligare. Den blev ett dominerande poli-
tiskt stridsämne och dess lösning en fråga om »det möjligas konst». I en kort 
anmälan finns det inte utrymme för något referat rörande det otal meningar, 
aktörer, kommittéer, stavningsändringar etc. och allt gräl i tidningar, tid-
skrifter, pamfletter osv, som passerar revy i Haugens framställning alltifrån 
Aasens tid och fram till 1967. Författarens behärskning av det enorma stoffet 
och hans förmåga att hålla greppet om de stora linjerna i utvecklingen är 
beundransvärd. 

»Hva har planleggingen gitt?» frågar han sig till slut. Svaret är främst att vi 
har fått två norska skriftspråk och en förvirrande mängd valfria variantformer 
som ett resultat av »det norske folks söken etter sin egen identitet». Kompro-
missandet har dock givit båda språken en ortografi som är »umiskjennelig og 
tillstrekkelig norsk». Men under det senaste årtiondet har hela läget hastigt 
förändrats. Den moderna samhällsutvecklingen, med landsbygdens avfolkning, 
industrialisering och masskultur, för oemotståndligt med sig en standardisering 
också på det språkliga området och denna gynnar i stort sett riksmålet, de flesta 
stadsbornas språk. »I et land hvor velstandsokingen dor småborgere av både 
bygdefolk og proletarer kan en ikke vente at appeller om å berge folkekulturen 
skal ha altfor stor virkning. Argumenter som bygger enten på nasjonal- eller 
klassebevissthet har liten slagkraft i et velstandssamfunn.» Att detta förvisso 
också gäller grannlandet vet de som där har att svara för folkkulturens veten-
skapliga utforskande! 

Statistiska tabeller och en utförlig bibliografi bidrar till att göra boken till ett 
oumbärligt standardverk för allt studium av norskt språk under det senaste 
århundradet. 

Folke Hedblom 
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Summary 

Dr. F. Hedblom reviews professor Einar Haugen's book "Language Conflict and 
Language Planning. The Cass of Modern Norwegian" (Harvard University Press 
1966) in its edition in Norwegian language. This edition has been revised and 
amplified for Scandinavian readers. On the basis of a very comprehensive body 
of material the author makes a thorough analysis of this complicated subject, 
a subject of universal interest. The century-long language struggle in Norway 
has its counterparts in many countries. This book is indispensable for every 
study of the Norwegian language during the last 100 years and makes an im-
portant contribution to the literature of language planning in general. 

Harry Ståhl, Ortnamn och ortnamnsforskning. Uppsala 1970. 203 s. Almqvist 
och Wiksells Förlag, Stockholm. 
När en forskningsgren under relativt kort tid uppvisar en kraftig blomstring 
och drar till sig många forskares aktiva intresse blir litteraturen snart oöver-
skådlig och framförda meningar i enskilda frågor allt svårare att leta rätt på. 
Vår svenska ortnamnsforskning är ett typiskt fall. De enda översikter som under 
årtionden stått till buds, av Lindroth 1923 och Sahlgren 1932, är för länge 
sedan föråldrade. Jöran Sahlgren är den egentlige grundaren av den moderna 
svenska ortnamnsforskningen i Sverige, både som vetenskaplig banbrytare och 
som organisatör i stor skala. Genom att 1928 upprätta Svenska ortnamnsarkivet 
i Uppsala, en troligen unik centralinstitution, som systematiskt insamlat fält-
material över så gott som hela landet och som metodiskt genomfört impo-
nerande registerarbeten, lade han en fast grund för all kommande forskning. 
Hans närmaste medarbetare var åren igenom Harry Ståhl, sedermera chef för 
arkivet och sedan 1963 innehavare av den sahlgrenska professuren. 

Ingen nu aktiv forskare har såsom Stal under mer än fyra årtionden befun-
nit sig i själva centrum av vår ortnamnsforskning och vunnit förstahands-
erfarenhet av praktiskt taget allt som skett i fältet, vid forskarborden och i 
seminarierna. När han nu presenterar en samlad framställning av vår forsk-
ning och dess resultat är han förvisso därtill bättre skickad än någon annan. 

Reda och klarhet utmärker både dispositionen av ämnet och framställningen 
i de enskilda kapitlen. Efter en redogörelse för ortnamnsforskningens många-
handa material och hjälpmedel, namntolkningens metodik och namnens bild-
ningssätt följer det stora kapitlet om bebyggelsenamnen och deras huvudtyper 
som — med all rätt — upptar ca en fjärdedel av hela boken. Därefter följer 
naturnamn och namn på »indelningar», landsdels-, landskaps-, socken- m. fl. 
namn. 

I sitt framställningssätt balanserar förf. lyckligt mellan vetenskaplig exakt-
het och populär enkelhet i en alltid vårdad och lättflytande stil. Boken bör 
kunna vara lika tillgänglig för den intresserade allmänheten och den akademiske 
nybörjaren som för forskaren som söker både översikt och detaljerade littera-
turhänvisningar. Sådana bestås rikligen både i noter efter texten och i land-
skapsvisa förteckningar. En kort anmälan är inte platsen att närmare referera 
eller diskutera de enskilda namnproblemen. Vare nog sagt att Ståhls omdömen 
och värderingar beträffande skilda forskares meningar genomgående är väl 
avvägda och framförda med den lugna saklighet och försiktighet som är hans 
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personliga signum. Här och var finner man intressanta förslag till nya tolk-
ningar, såsom t. ex. rörande det dunkla ursprunget till namnet Hälsingland. 

De bilder som belyser framställningen är också av hög kvalitet, inte minst 
de sällsynt klara reproduktionerna ur topografiska kartan. Vad en läsare 
utanför fackkretsen dessutom gärna ville ha med, vore några helsidesbilder med 
utbredningskartor av de viktigare bebyggelsenamnstyperna. Om författare och 
förlag kostat på sig detta skulle framställningen tvivelsutan ha vunnit i åskåd-
lighet. 

Man är Harry Ståhl tacksam för den ypperliga översikt i koncentrerad och 
lättillgänglig form som han givit av sitt livs scientia amabilis. 

Folke Hedblom 

Summary 

In his book "Place-Names and Place-Name Research" Dr. Harry Ståhl has 
given a concentrated survey of these studies in Sweden. He has himself held a 
central position in this field for more than 40 years. Ho started as assistant to 
Jöran Sahlgren, founder of modern Swedish place-name research, and later he 
becanie Director of the central research institute, The Swedish Place-Name 
Archives at Uppsala. Since 1963 ho has been Professor of Scandinavian lan-
guages, especially Place-Name Research, at the Royal University of Uppsala. In 
his review Dr. Hedblom states that this book is an excellent introduction to the 
material, methods, and problems of Swedish place-name research and to the 
results yielded so far. 

Bengt Pamp, Ortnamnen i Sverige. Andra upplagan. Malmö 1970. 1408. Student-
litteratur. 
Ungefär samtidigt med Ståhls ovannämnda arbete har en ny och något utökad 
upplaga av Bengt Pamps 1967 utgivna ortnamnsbok kommit ut. Den är en 
s. k. pocket-book, den är kortare och oftast mer populärt anlagd än Ståhls. 
Även denna bok är skriven med kunnighet, beläsenhet och en viss rapphet i 
framställningen. Här finner man de utbredningskartor över namntyper som 
-sta, -by, -torp etc. som saknas hos Ståhl. Inte är de så vackra i trycket — det 
förbjuder väl billighetsbokens papperskvalitet — men de är onekligen upply-
sande. Hos de båda författarna finner man vissa skillnader i intressedomi-
nansen; namntyper med företrädesvis sydsvensk och götisk utbredning behand-
las utförligare hos Pamp. Ett exempel är namnen på -tomt och -toft som Stal 
endast nämner i förbigående. I viss mån kompletterar därför de båda böckerna 
varandra. Detta gäller också litteraturanvisningarna, som även hos Pamp är 
tacknämligt utförliga. 

Folke Hedblom 

Summary 

Dr. Hedblom reviews the second edition of another introductory book, "The 
Place-Names of Sweden" by Dr. Bengt Pamp of Lund University. This paper-
back is a shorter treatise on the subject than the book by Harry Ståhl and the 
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author deals to a greater extent with names of South Swedish distribution. 
There is a certain advantage in the maps showing distribution of the main 
types of habitation-names, e.g. names ending in -sta, -by, -torp etc. They look 
poor in print but are nevertheless visual and elucidating. 

Niels Ägs Nielsen, Dansk etymologisk ordbog. 2. reviderede udgave med et til-
lceg. Kbhvn 1969. 
Detta pionjärarbete, som anmäldes i årgång 1968 (s. 173 ff) av SvLm, har redan 
hunnit komma ut i sin andra upplaga, ett vittnesbörd om att boken förvisso 
fyller ett stort och länge känt behov i Norden. Den nya upplagan är i stort sett 
lika den första. Revisionen, som gjorts i stående sats, har främst resulterat i en 
avdelning tillägg om 9 sidor vid bokens slut med hänvisningar till nyare eller 
förbisedd litteratur. Referens från artiklarna till tilläggen har åstadkommits 
genom att man fogat till en liten ring i marginalen, en enkel och praktisk utväg. 

F. H. 

SuMMary 

Professor Niels Åge Nielsen's important Dansk etymologisk ordbog (Danish 
Etymological Dictionary), published in 1966 and reviewed in the 1968 volume of 
this perioclical (pp. 173), has already been published in a new edition (1969) 
with valuable additions and references to literature on the subject which appeared 
after the publication of the first edition. 

011e Wingborg, Litteratur om Dalarna, del 1. Artiklar och ~satser i periodiska 
publikationer. Uppsala 1969. 279 8. (Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds 
skrifter. 15.) 
En i dagarna offentliggjord beräkning över nyutkommen litteratur visar att den 
svenska bokproduktionen under 1969 för tredje året i följd uppnått den mycket 
höga årsvolymen av 8 200 titlar. Denna mäktiga bokflod består till nära två 
tredjedelar av facklitteratur. Resten utgör skönlitteratur. Härtill kommer ett 
årligt tillskott av cirka 1 500 tidskrifter, rymmande flera större och smärre 
uppsatsbidrag i olika ämnen. 

Det säger sig självt att denna snabbt växande bok- och tidskriffsproduktion 
under tidernas lopp tillfört våra bibliotek enorma samlingar tryckalster. Till-
växten fortsätter i oförminskad takt. ökade utrymmen krävs för en lämplig 
förvaring. För en någorlunda god överblick fordras dessutom en alltmer detal-
jerad, efter ämnen och geografisk tillhörighet systematiskt ordnad uppställning, 
så att de höga krav på en snabb och mångsidig orientering kan fyllas som fack-
folk och en utbildningstörstande allmänhet ställer. 

En betydande del av vår litteratur är koncentrerad till ämnen rörande vissa 
landskap, delar av landskap, socknar eller kommuner. Så är bl. a. och i hög grad 
fallet med Dalarna, varom under årens lopp loändligt mycket har skrivits». Att 
hjälpligt orientera sig i dess rikhaltiga flora av tryckalster har hittills för många 
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varit mycket svårt. För en lösning av dessa svårigheter har försök gjorts att samla 
och redovisa Dalarnas viktigaste historiska och topografiska litteratur i en 
landskapsbibliografi. Redan 1936 utgav Karl Hedlund sin kortfattade, men sak-
kunnigt värderika första del av »anteckningar» till Litteraturen om Dalarna med 
här och var vid titlarna inskjutna resonerande kommentarer. Tyvärr stannade 
samlingen emellertid vid en löftesrik ansats som ej kom att fullföljas. 

Samlingsarbetet på en större, mera detaljerad och fullständig bibliografi 
för Dalarna har dock sedan dess oförtrutet gått vidare. Viktiga komplement har 
erhållits från speciella med gammalt och nytt ständigt kompletterade »dala-
samlingar» vid de större biblioteken inom Kopparbergs län, av vilka de mest 
betydande är inrymda i stads- och länsbiblioteket i Falun och stadsbiblioteket 
i Borlänge. Till dessa har fortlöpande orientering om nyutkommen dalalittera-
tur kunnat föras genom recensioner i Dalarnas fornminnes och hembygds-
förbunds publikationer, de flesta skrivna av Karl-Erik Forsslund och Gerda 
Boöthius. Efter 1959 har i Dalarnas hembygdsbok en årlig bibliografi införts i 
samråd med Falubiblioteket. Till stöd för arbetet har också lagts en omfat-
tande privat dalasamling, skapad av bruksläkaren och hembygdsvårdaren Karl-
Edvard Hällsjö och sedermera donerad till Borlänge stadsbibliotek. 

Nu har omkring årsskiftet (1970) första delen av den efterlängtade stora 
dalabibliografien utkommit, sammanställd av länsbibliotekarien 011e Wingborg 
i Falun. Verket som i denna första del i huvudsak endast redovisar »artiklar 
och uppsatser ingående i periodiska publikationer», rymmer hela 5 439 titlar — 
en imponerande samling. I bokens egen titel, Litteratur om Dalarna, tycker man 
sig se ett traditionellt band till Karl Hedlunds första lilla dalska litteratur-
samling på 30-talet. Man erinras också om föregångarens arbete genom att 
uppsatstitlarna här och var interfolierats med kortfattade kommentarer och 
anvisningar. 

Materialet är för övrigt lättillgängligt och överskådligt uppställt på tvåspal-
tade textsidor och har enligt vanliga biblioteksmässiga grunder fördelats efter 
huvudämnen, vars rubriker bokstavsnumrerats. Sålunda börjar redovisningen 
med »A. Bok- och biblioteksväsen nr 1-96, B. Allmänt och blandat nr 97-180, 
C. Religion nr 181-267, (D. har utelämnats.) E. Uppfostran, undervisning och 
folkbildning nr 268-482, F. Språkvetenskap nr 483-639» etc. 

Under dessa huvudtitlar finner man ytterligare smärre specialrubriker med 
halvfet stil såsom exempelvis under F: »Folkmål (nr 486-518) — Folkmål i 
särskilda kommuner (nr 519-541) — Namnforskning (nr 542-575) — Namnforsk-
ning: särskilda kommuner (nr 576-630) — Runologi (nr 631-639)». (Kolon efter 
titeln »Namnforskning» torde såväl i innehållsförteckningen som texten avse 

Såsom framgår av specialrubrikerna har materialet i vissa fall fördelats 
geografiskt, vilket ger en värdefull hjälp åt bygdeforskaren, som söker sådana 
framställningar, vars innehåll koncentrerats till en viss socken eller kommun. 
Denna geografiska uppdelning har dock medfört vissa framtida problem under 
den fortgående kommunsamnaanläggningen. Problemet har nöjaktigt lösts så, 
att de 38 socken- eller kommunnamn man i nuläget valt att uppmärksamma, 
räknas upp i inledningen. Följden har emellertid blivit att vad som i delrubriker 
kallas kommun kan vara lika med (gammal) socken och vice versa och därför än 
avse det ena, än det andra i texten. 

Materialets fördelning vittnar emellertid i allt väsentligt om den kunnige och 
organisatoriskt skicklige biblioteksmannen med erfarenhet från tidigare arbete 
med bibliografisk uppställning och utgivning. 011e Wingborg har 1965 redigerat 
och utgivit verket 'Litteratur om Borlänge och Stora Tuna. En bibliografi över 
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ett kommunblock'. Malung 1965. (Dalarnas fornminnes och hembygdsförbunds 
skrifter. 14.) Jämsides med den nu aktuella landskapsbibliografien har han 
också hunnit utge en liten skriftserie 'Böcker om Dalarna', där ett urval av 
olika socknars litteratur presenteras och kommenteras. 

Utgivaren svarar dock ingalunda ensam för tillkomsten av den omfattande 
dalabibliografiens första del liksom inte heller för dess fortsättning. Redan i 
inledningen framhåller 011e Wingbo.rg att »många har på olika sätt bidragit till 
detta arbete». Förutom anslagsgivande myndigheter nämner han särskilt alla 
intresserade bibliotekstjänstemän och hembygdsforskare. Speciellt framhålles 
det ständiga stöd han fått av f. länsbibliotekarien fru Tora Olsoni — hon väckte 
en gång tanken på en särskild dalabibliografi — och bibliotekarien Uno Hedlund 
som betecknas som »nyckelperson» i arbetet. I detta har även en rad studenter i 
Uppsala varit engagerade. 

Bland andra viktiga källor och bidragsgivare till arbetet än de förut åberopade 
inomdalska finner man Stora Kopparbergs bibliotek i Falun, Kungliga Biblio-
teket i Stockholm och Universitetsbiblioteket i Uppsala. Det sistnämnda har i 
särskilt stor omfattning nyttjats. Dessutom har man genomgått fackbiblio-
grafier. Men huvuddelen av materialet säges ha uppspårats genom »systematisk 
granskning» av olika årspublikationer, varvid speciell uppmärksamhet ägnats 
tidskrifter och årsböcker med direkt anknytning till Dalarna, såsom Gammalt 
och nytt (klipp ur Falukuriren), Skansvakten (Älvdalens midsommartidning) 
och Orsa skoltidning, en litet väl snäv begränsning av litteraturen om detta 
landskap. Härtill kommer så ett »begränsat urval tidningsartiklar», varav en 
stor del erhållits ur Dalarnas museums klippsamling. 

Detta insamlingsarbete avslutades i juni 1967, supplementet ett år senare. 
Det har resulterat i att man i många olika ämnen har lyckats dra fram i ljuset 
en imponerande samling titlar av högst svårfunna uppsatser ur tidskrifter och 
periodiska serier, behandlande Dalarna. Likväl har en del förbiseenden inträffat 
som i detta sammanhang dock måste anses lika oundvikliga som förlåtliga då 
det gäller ett landskap, vilket genom tiderna haft blickarna och intresset riktade 
mot sig från rikets alla vinklar och vrår. 

Man kan glädja sig åt sådana fynd utanför rent dalska publikationer som 
Erik Nylkns uppsats (i arkeologi, nr 1467) 'Ett gotländskt spänne i Dalarna' i 
serien Gotländskt arkiv 28 (1956), s. 39-48, eller Isak Georg Stenmans beskriv-
ning från 1800-talets mitt (under etnografi och folklivsforskning, nr 2618) av 
'Hemseder i Dalom. Ett bondbröllop', vilken läses i Svea. Folk-kalender. Årg. 
4 (1848), s. 108-127, eller slutligen Anders Pers fina artikel (inom geografi, nr 
3483) om 'Byn mellan flygsandsfältet och Orsasjön. Om byn Bonäs i Mora 
socken', publicerad i Vestmanlands läns tidnings julnummer 1940. Andra än 
dessa uppsatser kan ju alltid vara mera lättfunna, då de ingår i större, välkända 
serier, som periodvis försetts med (geografiska) ämnesregister. 

Trots dessa exempel, som visar mycket vidsträckt och djupgående kringsyn, 
vågar man likväl inte helt förlita sig på att materialet i dalabibliografien grundar 
sig på strängt systematiskt spårande av dalska uppsatsbidrag i »olika publika-
tioners årgångar». Av utrymmesskäl kan jag här bara anföra några få snabbt 
uppfångade exempel från mitt eget verksamhetsområde, som visar att det 
hittills publicerade materialet om Dalarna ur periodisk litteratur knappast 
ännu kan vara fullständigt redovisat. Utrymme för tillägg har också av redak-
tören aviserats för framtida delar. 

Under avdelningen konst, särskilt textil konst, alternativt språkveten-
skap, söker man förgäves Ella Odstedts principiellt viktiga uppsats om 'Vepa, 
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vässel och åkläde, några textilterrner' (i övre Dalarna), publicerad i årg. 1941 (s. 
119-124) av Dalarnas Hembygdsbok, som eljest ofta citeras av bibliografien. 
Denna nämner dock en annan betydande uppsats av Odstedt, nämligen 'Namn-
givningen och dess principer i dalska textilier', uppspårad i Rig, årg. 25, 1942. 
Med hänsyn till ämnets terminologiskt-språkliga innehåll kunde diskuteras om 
rätt placering är under konst. I samband härmed kan nämnas att osäkerhet i 
fråga om andra uppsatsers ämnesplacering även råder. Då Mats Rehnbergs 
framställning om 'Bomärken som hjälpmedel i forskningen' (Fataburen 1951, 
s. 205-218) råkat hamna under Bok- och biblioteksväsen, måste ett olycksfall 
ha skett i arbetet. Den bifogade kommentaren vid titeln ifråga visar att man 
dock tagit del av innehållet. Detta handlar ju inte om bok- utan b o-mär k en , 
dvs. de runorna närstående tecknen för vad som tillhör viss person eller gård. 
Rehnbergs uppsats faller närmast under ämnet etnografi etc. 

Andra exempel på vissa brister i den 'systematiska' granskningen av periodika 
berör exempelvis Svenska landsmål. Mycket har därur hämtats men långtifrån 
allt, trots att denna skriftserie har försetts med utmärkta författar- och land-
s k ap sr e gis ter. Avsnittet språkvetenskap kunde i bibliografien enkelt ha 
fått ett fylligare innehåll om exempelvis Levanders, Strömbäcks m. fl. studier 
av märkliga och svårtolkade dalmålsord refererats, vilka fr. o. m. 1942 publi-
cerats i några årgångar i följd av Svenska landsmål under rubriken Meddelanden 
och aktstycken. Författarna och deras uppsatstitlar finns lättåtkomligt angivna 
i respektive årgångars innehållsförteckning. Ur samma serie citeras dock Levan-
ders akad. avhandling från 1909 om Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och 
syntax. Den är upptagen under delrubriken 'folkmål i särskilda kommuner'. 
Däremot saknas hans samtidigt på grundval av samma sockenmål skrivna lilla 
klassiska, ofta citerade uppsats I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt? Den 
ingår i serien Språk och Stil, årg. 9, s. 39-59. Denna serie, som inleddes 1901 • 
uppgick efter 20 år (1921) i serien Nysvenska studier, som alltjämt utkommer 
med cirka ett häfte per år. I årgång 1940 av denna finns ett fullständigt alfa-
betiskt författarregister infört (s. 166-189) över uppsatstitlar i serien Språk och 
Stil. 

Ett betydande tillskott till avdelningen etnografi och folklivsforskning kunde 
ha tillförts dalabibliografien från vissa större tidskrifter, utkomna i grannland-
skapet Värmland. Låt mig bara ge några strödda exempel på uppsatser som 
däri berör Dalarna (enligt meddelande av förste arkivarien Richard Broberg). 

I den värmlänglska Bergslagen i ord och bild, redigerad av Albert Palmqvist, 
förekommer exempelvis i Vinternummer 1947-1948 (s. 6) en artikel 'Om finnarna 
på Äppelboskogen', och i Vinternummer 1948-1949 berättas (s. 34-36) 'Om 
Tyngsjö' och dess finnmarker etc. En längre framställning med titeln 'Från 
Äppelbo- och Malungskogen' anträffas i nummer 12 (1948) med citat bl. a. ur 
Maximilian Axelssons färdemirmen 1853. Går vi så till en annan värmländsk 
tidskrift, Finnbygden, kan vi göra följande axplock efter Olof Hampus, som 
berör Malung och övre Västerdalarna: 'Fäbodliv i Malung förr och nu' (nr 2, 
1953, s. 12-16), 'Om postkörning Malung-Transtrand under 1800-talets senare 
hälft' (nr 3, 1953, s. 6-8), 'Strejkleken — Malungspolskan som föddes under en 
märklig strejk på 1890-talet' (nr 3, 1953, s. 12-13) och 'Om ting och tingsplatser 
i äldre tiders Malung' (nr 1, 1954, s. 12-14). Ett annat bidrag från samma trakt 
är (i nr 3, 1956, s. 13 f.) Per I. Kårbergers uppsats om 'Lejsme-Per, en Finn-
skogens Ole Bull'. 

Uppgiften att till en bibliografi söka uppspåra all den litteratur som rör 
Dalarna måste betecknas som ett enormt företag och ett vågspel. Även om man 
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prövar att snävt begränsa materialet (såsom uppenbart har skett i denna första 
del) till att enbart omfatta »periodiska publikationer», ter sig uppgiften likväl 
oerhörd. Kanske grundar sig en del av de brister som här berörts på medvetna 
uteslutningar, som utgivaren i ett visst läge tvingats att göra, pressad av de 
praktiska skäl han i inledningen uttrycker, att »på något vis begränsa det om-
fattande projektet». Han är också angelägen att framhålla, att möjligheten 
till fortsatt komplettering hålls öppen för såväl äldre, här förbigångna som 
nytillkommande uppsatser ur vår snabbt växande periodiska litteratur. 

Man vill gärna hoppas att en sådan fortlöpande på många håll uppmärksamt 
och villigt bedriven kompletteringsverksamhet skall kunna komma det värde-
fulla dalabibliografiska verket till godo, så att löftena om en fortsättning och 
en lycklig fullbordan en dag skall kunna infrias. 

Stig Björklund 

Summary 

Stig Björklund has reviewed a bibliography entitled Litteratur om Dalarna, 
published at the beginning of 1970. It forms the first part of a series and by 
way of introduetion is linaited to an account of the literature on the province 
that is difficult to find, being in the form of short articles and essays in various 
journals and periodicals. The valuable introductory work contains all in all 
5439 titles, an impressive collection compiled and published by the County 
Librarian, 011e Wingborg, with the help of a number of people working above 
all in the main libraries of the province. The material is collected and classified 
according to subject in the usual way. Articles whose contents coneentrate 
particularly on certain districts of the province have been put under the name 
of the particular district or parish in alphabetical order. This is, among other 
things, of practical value as regards the great interest in local geography and 
history to be found in Dalarna (Dalecarlia). The material is said to be based on 
a systematic study of journals and periodicals. However, in spite of the wealth 
of important, in some cases quite unique, titles, there are certain unfortunate 
oversights. This is of course almost unavoidable in connection with a province 
like Dalarna, which has for centuries attracted the attention of scholars and 
travellers both at home and from abroad. The editor has promised space for 
supplementary material in later volumes though, and there is every reason to 
suppose that the gaps will then be filled. With an index of authors at the end 
of the book, it is easy to find through reference nurabers the essays of a particular 
author under the various subject groups in the bibliography. 

Adam (de) Heymowski: Swedish Traivellers and their Ancestry. A Social Isolate 
or an Ethnic Minority. Studia Sociologica Upsaliensia, 5. 1969, Uppsala 1969. 
277 sidor +2 utvikbara släkttavlor. 
I Sverige ha vi en halvt social, halvt etnisk pariagrupp av s. k. tattare. Grund-
stommen är ättlingar av hit under 1500- till tidigt 1700-tal invandrade zigenare. 
Dessa ha sedan som en svamp upptagit allehanda för psykiska (och även ibland 
fysiska) defekter utstötta svenskar och i någon mån även från kontinenten 
inkomna »Fahrende Leute» — de senare av mycket blandat, väl dock i huvudsak 
(syd)mellaneuropeiskt ursprung — ehuru även de med vissa inslag av zigenare 
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m. fl. Rasundersökningar på dessa svenska tattare ha företagits av professor 
Gunnar Dahlberg (grundläggande) och även av ref. De visa bl. a. (de manliga) 
tattarnas till stor del mycket mörka typ, så omkring 40 % helmörka ögon 
(enligt båda undersökningarna) — mot knappt 5 % bland (manliga) svenskar och 
omkring 20 % hos (manliga) sydtyskar. Bl. a. professor 0. Gjerdman har fram-
hållit deras ännu med zigenarspråket ytterst starkt blandade jargong som i äldre 
tider rent av varit en dialekt av detta, vilket redan tidigare A. Thesleff evident 
visat. A. Etzler har i sin banbrytande doktorsavhandling undersökt dessa 
tattares förekomst, utdifferentiering och utblandning genom tiderna. Både 
Thesleff och Etzler ha även framhållit, att, vad som i Finland kallas för zigenare, 
är detsamma som våra tattare — delvis t. o. m. samma släkter. Europas för när-
varande mest betydande forskare beträffande zigenare och liknande grupper 
och framför allt deras sociologi, sociologen professor Hermann Arnold har också 
efter en resa i vårt land helt anslutit sig till dessa nu allmänt antagna åsikter. 
M. Ohlander har vidare visat tattarnas i regel låga intelligens och talrika rent 
patologiska drag. T. Jacobsson har framhållit deras starka särprägel gent emot 
andra socialklientel. 

Heymowski är en polsk adelsman, som genom krig, revolution och svenskt 
gifte naturaliserats här. Han söker nu, framför allt genealogiskt, närmare 
utreda frågan. Materialet har utgjorts av ett trettiotal stora tattarsläkter. 
H. utgår därvid från enstaka individer, som av polis- och socialmyndigheter 
för honom angivits som otvetydiga sådana. (Utom dessa ha ett mindre antal 
personer tydligen felaktigt på så sätt angivits för H. och därför evident kunnat 
avskiljas som genetiskt sett av rent svenskt ursprung.) 

Dessa undersökningar, utförda med stor flit och ofta gott omdöme, ha bragt 
i dagen ett väldigt material, över ettusen personer, från slutet av 1600-talet 
intill omkring 1950. Detta visar nu att dessa tattarsläkter varit ett utpräglat, 
socialt isolat med starka ingiften och utpräglade sysselsättningar, lika från släkt-
led till släktled, åtminstone sedan tidigt 1700-tal. 

Tyvärr har H. ej nämnvärt använt dessa ovärderliga uppgifter etnologiskt — 
ehuru naturligtvis i hans stam- och släkttavlor finnas en mängd uppgifter. 
Intressant är, att musiker, akrobater och dylika här (nästan) helt saknas — även-
så klensnneder i de tidigare släktleden. Knivslipare finns nästan blott i en enda 
släkt. Mässings/nide och musicerande äro annars zigenarnas uräldsta icke-
kriminella näringsfång — vilket visar på att de dock ej rätt och slätt kunna 
betraktas som en tjuv- eller tiggarkast. (Obs. att redan första Mosebok kap. 4 
betraktar vandrande musikanter och smeder som »halvbröder».) Heymowski 
har ock en del uppgifter om vandrande försäljare av glas (»glasförare») och även 
av lerkärl samt salpetersjudarb för krigsmakten — jämte naturligtvis de själv-
klara sysselsättningarna som vallackare, hästslaktare och -handlare (det sist-
nämnda med max. 1870), gårdfarihandlare samt lump- och skrothandlare, vartill 
kan läggas tjänst vid värvade regementen (utförligt behandlat av Etzler), mindre 
som indelta soldater. 

Naturligtvis ha fluktuationer förekommit — individer ha genom köns-
förbindelser inträtt däri eller fö/ mått bryta sig ut ur tattarkasten — men distan-
sen och isoleringen från övriga svenskar är även för H. rent häpnadsväckande 
— alltså en tydlig pariakast, men i ljuset av alla de föregående undersökningarna, 
med sina dock så skilda utgångspunkter, ej något nytt och oväntat. 

Nytt är däremot, att H. nästan helt förnekar tattarnas ursprung från zigenare. 
De fall av zigenarhärstamning han funnit räcka enligt honom ej till att anse 
små ursprungliga zigenargrupper som de äldsta utkristalliseringspunktema för 
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tattarna. H. följer därvid ensidigt vår tids sociologi, som ensidigt och obiolo-
giskt — ofta i oförsvarligt fränt samhällskritiskt syfte — vill låta miljön be-
tyda allt. Detta är här fullkomligt omöjligt, dels genom tattarnas åtminstone 
förr så klara, om än småningom uppblandade zigenardialekt och än mer genom 
deras rastyp, som ju t. o. m. är mycket mörkare än sydtyskarnas! Ty huru skulle 
denna då uppkommit? Säkert inte genom ett diskriminerande urval av mörka, 
utfattiga svenskar, så rasistiska ha aldrig svenskarna varit. 

Sedan tillkomma tydligt arvpatologiska drag hos synnerligen många tattare 
— om än skenbart förstärkta av miljöskador, dessa senare dock delvis uppkomna 
genom kontakter med arvsskadade individer, det hela m. a. o. en tydlig grupp-
karaktär på till stor del genetisk bas. Orsaken till denna »bas» beror som redan 
sagts till större delen på inblandningen av ur vårt gamla hårda stabila bonde-
samhälle för diverse fysiska och framförallt psykiska defekter utstötta rena 
svenskar. H. har ej alls berört dessa, till stor del alltså sociala arvsbeteende-
mönster, något, som annars borde legat sociologen-författaren närmare än 
avlägsna rassammanhang. Bl. a. borde samarbete skett med psykiater och andra 
läkare. Heymowskis arbete med all sin flit, noggrannhet och vederhäftighet i 
detaljer är alltså till sina slutsatser till stor del förhastat och otillräckligt. 
Bevisföringen är högst ensidigt sociologisk, besvärande fakta omtydas, ja 
negligeras delvis, så framför allt de patologiska dragen. Och genealogierna tala 
ju direkt mot hans milj ötes. Att dessa ej uppvisa flera äkta zigenare beror på att 
de i regel ej kunnat följas längre ned än till något före mitten av 1700-talet (då 
alla för övrigt redan bära svenska namn) — det vill säga ett par mansåldrar 
efter de stora zigenarinvandringarna. 

Man talar numera så ofta om tvärvetenskapliga undersökningar åtminstone 
för att ge synpunkter. Här hade sådana i högsta grad varit av nöden. Men socio-
logien anser sig segla i välfärdspolitikens medvind och ej behöva hämta råd av 
annan forskning. Detta hämnar sig nog i längden — särskilt inför den ofta hårda 
kritiken av mycket inom sociologien från äldre, mer anspråkslösa och kritiska 
vetenskaper. Särskilt svårt ha även många humanister att beakta nödvändiga 
biologiska frågeställningar (och omvänt). 

Framställningen är klar, litteraturen rikligt och i allmänhet fullständigt an-
given. Tabeller, släkt- och stamtavlor och ej minst de synnerligen vackra gra-
fiska framställningarna äro utmärkta. 

Bertil Lundman 

Resumé 
M. Bertil Lundman fait la critique de l'ouvrage .« Swedish Travellers and their 
Ancestry » par M. Adam de Heymowski (1969). C'est une enquete qui englobe 
plus de mine personnes appartenant å un groupe de familles socialement isole. 
En suedois ils sont appelle tattare, c'est å dire bohemiens, et il les a suivi durant 
la periode de 1700 å 1900. M. Lundman regrette que l'auteur de cet ouvrage 
n'ait pas suffisarnent exploite ces donnees detaillees pour des conclusions ethnolo-
giques. Malgre d'evidentes ressemblances corporelles et une connexion directe 
entre l'idiome des bohemiens et celui des tziganes M. de Heymowski nie presque 
totalement qu'aucun des bohemiens soit descendu des tziganes. Quand å la 
question de l'origine de cette population il en attribue presque exclusivement 
l'importance au milieu. La demonstration qu'il en fait est exclusivement 
sociologique et il passe totalement sous silence les faits pathologiques qui se 
trouvent dans ce groupe. Dans un cas pareil il aurait fallu que des biologues et 
des sociologues travaillent en commun pour obtenir un resultat plus correct. 
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Av Folke Hedblom 

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal 

Arkivets stat för budgetåret 1968/69 fastställdes genom k. brev den 6/6 1968. 
Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgår av statsliggaren för 
nämnda år del I: 2 s. 15. 

Anslaget till avlöningar har höjts med 46 000 kronor, anslaget till omkost-
nader med 3 100 kronor. Anslaget till insamling och bearbetning av 
vetenskapligt material var oförändrat från föregående år. 

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 har varit professorerna L. MOBERG, Bo WICKMAN, 
H. STÅHL, GERD ENEoursur och L. HERMODSSON. Suppleanter: professorerna 
S. CARLSSON och G. TIDESTRÖM. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 

Arkivehef 
Docenten fil. dr FOLKE HEDBLOM, förordnades av K. Maj:t den 28/5 1968 att 
från och med den 1 juli 1968 tills vidare intill utgången av juni 1969 vara arkiv-
chef i lönegrad Ag 30. 

Ordinarie tjänsteman 
Fröken A.-L. BORG förordnad som första arkivassistent, se nedan. 

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-
minnesavdelningen och expeditionen; docenten fil. dr STIG BJÖRKLUND; docen-
ten fil. dr SIGURD FRIES (t. 0. m. 31/12-68. Tjänsten vakant intill 1/7-69). 
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2. Arkivarier i lönegrad Ae 24: fil. lic. ASA NYMAN och fil. lic. GESTEN WID-

MARK. 

D. övrig icke-ordinarie personal. 
1. Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. kand. RUNE VÄSTERLUND, biträdande före-
ståndare för expeditionen. 

Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. lic. WOLTER Barr. 
Teknisk assistent och arkivarie i lönegrad Ae 22: ingenjör TORSTEN OR-

DUS. 
Förste arkivassistent i lönegrad Ae 13: fröken ANNA-LISA BORG. 
Kontorsskrivare i lönegrad Ae 13: fröken HELEN EBRELL fr. o. m. 16/9-68. 
Kansliskrivare i lönegrad Ae 11: fru INGALILL DRUVASKALNS. 
Kontorist i lönegrad Ae 9: gymnasieekonom NILS ÖSTLUND. 

E. Extra medarbetare 
Såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönade arkivarbetare har tjänstgjort 
fru MARGARETHE NORMAK, fru KARIN BENTEMARK (intill 30/9), fru SOFIA 

FRIDENSON (fr. o. m. 11/11) och herr JEAN KROUTHEN (fr. o. m. 3/3). Pensio-
nerade förste arkivarierna docent MANNE ERIKSSON, fil. dr HERBERT GUSTAV-

SON, fil. dr Nins TIBERG och fru DAGMAR HOLMXVIST har i betydande omfatt-
ning 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 60 blad fol. och A4, 206 blad 4:o (därav 
excerpter 200 blad 4:o), 35 712 blad 16:o (därav excerpter 15 558 blad 16:0) 
samt 7 band och häften. 

texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminn.esupp-
teckningar 1 813 blad fol. och A4, 5 048 blad 4:o samt 18 band och häften. 

grammatiska anteckningar 39 blad A4 och 1 häfte. 
primäranteckningar 12 häften. 
melodier 61 st. 
teckningar och skisser 13 st. och 4 kartor. 
fotografier 707 st. 

F onogramarkiv et har under året tillförts 292 nyinspelade originalband (i 
tim.). För utomstående institutioner och personer har 114 kopieband framställts. 
Härtill kommer kortare utdrag ur inspelningar samt de arbetskopior som fram-
ställts för bruk inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under året ökat med 697 nummer jämte oacce-
derade leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har såsom 
tidigare i stor utsträckning skett genom gåvor från institutioner och enskilda 
samt genom byten med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets skriftserier. 
22 band har nybundits eller reparerats jämte 3 band tillhörande handskrifts-
samlingarna och tjänstearkivet. 
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Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har varit 
4 479 (därav i Fonogramavdelningen 805). 

Lån av handskrifter och böcker har beviljats i 23 fall varvid 271 nr utlånats. 
Inom institutionen har ca 1 300 lån av handskrifter beviljats. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 
Expedition och kansli. BROBERG har varit föreståndare för expeditionen 
med VÄSTERLUND som närmaste medarbetare. Fröken EBRELL har i samarbete 
med sin företrädare fru HOLMKVIST övertagit det centrala accessions- och kata-
logarbetet. Under året har 436 enheter införts i accessionskatalogen. Fru 
DRUVASKALNS har varit arkivchefens sekreterare, utfört maskinskrivning, fört 
register, svarat för utlåning av handskrifter samt lager och distribution av 
arkivets publikationer. ÖSTLUND har utfört allmänna expeditions- och arkiv-
göromål samt deltagit i skilda arbeten i biblioteket och fonogramavdelningen. 
Fröken BORGS arbete har liksom tidigare främst gällt arkivets administration: 
bokföring, kassa, medelsrekvisitioner, redovisningar, löne-, skatte-, sjukvårds-
och övriga personalärenden. Länsassessor I. ROSENFELD har varit sakkunnig 
medhjälpare vid handläggningen av personal-, löne- och bokföringsfrågor. För-
utvarande kontorsbiträdet fru CARIN HEDBLOM har tidvis utfört vissa ad-
ministrativa m. fl. uppgifter. 

Referensbiblioteket har föreståtts av VÄSTERLUND som svarat för in-
köp, byten, katalogisering och bindning. Vid katalogiseringen har han assiste-
rats av ÖSTLUND och EBRELL. Fru NORMAK har fortsatt sin genomgående 
revision av kataloger och bokbestånd. 

Under året har 1 950 brev och 1 155 andra försändelser avsänts från expedi-
tionen, arkivchefens kori-espondens delvis oräknad. 

Om sak- och ordregisterarbetena se nedan under Fo1kminnesavdel-
ningen och landskapsundersökningarna. Arbetet med de tidigare påbörjade 
särskilda registren över växtnamn och fågelnamn har under året återupptagits 
under ledning av FRIES. Han har assisterats av fil. stud. INGER LINDELL som 
excerpist. 

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

Dalarna. Under ledning av BJÖRKLUND har arbetet med publicering av 
Dalmålsordboken fortsatts. Vid nyåret 1969 färeligtrycktes och distribuerades 
åttonde häftet varigenom första bandet av ordboken, partiet A—F, fullbordades. 
Det omfattar 629 sidor i dubbelspalt. Bandet kommer närmast att åtföljas av 
ett illustrationshäfte som är under tryckning och som innehåller fotografier och 
teckningar avsedda att belysa tekniska termers och sakords definiering. Manu-
skriptet till häfte 10, omfattande ord på bokstaven G, är vid årets utgång under 
sättning. 

Jämsides med redaktörens manuskriptarbete har omfattande komplette-
ringar tillförts ordbokens sekundärregister. Excerperingen ur A. Nygårds 
innehållsrika men svårlästa primäranteckningar från Ovansiljan, ur Niss Hj. 
Matssons tillägg från Västerdalarna till ordbokens manuskriptartiklar samt ur 
Björklunds fältanteckningar har fortsatts med biträde av fru GuN BJÖRKLUND, 
fil. mag. GERD EKLUND och fil. stud. RUT Bosrsöm. 1 korrekturarbetet har 
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redaktören biträtts av FRIES och doc. E. 0. BERGFORS. Ett korrektur har lästs 
av doc. B. LINDÅN. Bergfors har vid slutet av året inträtt i redaktionen som 
biträdande redaktör. översättningen till engelska av huvudbetydelserna i ord-
artiklarna har liksom förut utförts av universitetslektor TINA PIERCE, Stock-
holm. — Genom excerperingarna har ordbokens oktavregister tillförts nya 
ordbelägg, fraser och betydelser från skilda socknar och ökat till ca 47 000 kort. 
Sedessamlingarna har tillförts inalles 4 665 blad. Därtill kommer excerpterna 
ur Nygårds anteckningar, som nu uppgår till 4 363 blad 16:0. 

Fil. stud. ELISABETH -RFNRIKSSON-LARSSON har utskrivit fonogram från Mal-
ungs sn. Mag. E. SPÄRR har fortsatt sin utskrivning av fonogram inspelade i 
Amerika av Anders Diös-expeditionen (se föreg. årsberättelse) och fil. lic. G. 
NYSTRÖM har utskrivit egna inspelningar från Älvdalens sn. Under överinseende 
av FRIES och WIDMARK har hr OTTO BLIXT, Grangärde, börjat att för arkivets 
räkning utredigera sin stora ordsamling från socknen. Till årets slut har 3 997 
blad 16:o insänts till arkivet. 

Dalsland. Redaktör T. HEIMER har fortsatt utredigeringen av sina äldre 
folkminnesuppteckningar från nordvästra Dalsland. Detta material har grans-
kats av BROBERG. Denne har även övervakat den excerpering för ordregistret 
SOM utförts av fil. stud. MARTA GISLASON. 

Gotland. Med stöd av Statens Humanistiska Forskningsråd har GUSTAVSON 
fortsatt sitt arbete med Laumålsordboken och under året färdigställt partiet 
tylft-vända (v.) i det handskrivna manuskriptet. Renskriften har framförts till 
runa. 

Gästrikland. Fil. stud. U. LÖFVENHAMN har under vårterminen excerperat 
frågelistsvar från Torsåkers sn under ledning av VÄSTERLUND. Denne har 
också granskat inkommande uppteckningar. Musikdirektör G. THYRESTAM, 
Gävle, har i samarbete med HEDBLOM fortsatt sin samling av äldre dialektord 
från Hedesunda an. 

Hälsingland. Inkommande uppteckningar har granskats av HEDBLOM 
och VÄSTERLUND. 

Här j e dalen. VÄSTERLUND har instruerat upptecknare och granskat deras 
arbete. 

Jämtland. Fil. dr BUCHTS fortsatta utredigering av äldre uppteckningar 
frän Lockne m. fl. sur avbröts under året på grund av sjukdom. Dr Bucht avled 
den 24/6. WIDMARK har genomgått äldre ordsamlingar för kontroll av uppslags-
ord och utskrivning av efterledshänvisningar. VÄSTERLUND har svarat för 
granskning av uppteckningar och instruktion av ortsmeddelare. 

Lappland och Medelpad. VÄSTERLUND har lett ortsmeddelarnas verk-
samhet och granskat deras arbete. 

Norrbotten. Doc. CARIN PIHL, Bromma, fortsatte bearbetning och kontroll 
av sitt manuskript till en avhandling om adverb och prepositioner i överkalix-
målet intill sin död den 9 maj. Hon hade då hunnit alutkontrollera den renskrift 
på landsmålsskrivmaskin som utförts av fil. stud. MARGARETA JOHANSSON och 
som är avsedd att tryckas i offset. Författarinnan ANNA RÖNNQVIST har fort-
satt sin utskrivning av fonogram från Nederkalix an och fil. mag. R. ENGSTRÖM 
samt fil. stud. ANITA OLOFSSON har transkriberat inspelningar frän överkalix 
sn för 3-betygsuppsatser. Inkommet material har granskats av WIDMARK och 
VÄSTERLUND. 

Närke. Den med stöd av särskilda medel bedrivna undersökningen av land-
skapets folkmål fortsatte under ledning av FRIES intill den 1/1 1969, då han 
tillträdde professur vid Umeå universitet. Excerperingen av i arkivet befintligt 
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material har i det närmaste slutförts med biträde av fil. stud. KARIN HOLMB ÄCK. 
Fru ULLA BROBERG har påbörjat utskrivning av G. Djurklous omfattande ord-
listor i Örebro läns museums arkiv. 

Småland. Fil. stud. MARGARETA ANDER och fil. stud. EVAR IGNESTAM har 
under ledning och kontroll av FRIES och WiumAnK utskrivit uppslagsord på 
äldre ordsamlingar. Ca 24 000 ord har granskats. 

S ö dermanland. Fil. stud. M. JOHANSSON har för ordregistret excerperat 
vissa äldre samlingar, bl. a. landsmålsföreningens. Hans arbete har övervakats 
av WIDMARK. De omfattande utskrifter av inspelningar i Eskilstuna som gjorts 
av Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska i samverkan med Fono-
gramavdelningen har i ett exemplar aceederats av arkivet. 

Uppland. ERIKSSON har fortsatt sin utredigering av egna äldre samlingar 
och har handlett upptecknaren Sarah Ohlsson i hennes insamling av ordförrådet 
i Nora sn. EECN har hållit kontakt med ortsmeddelare på skilda håll i landskapet 
och lämnat instruktion, ofta vid deras besök i arkivet. Både Eriksson och Ehn 
har nedlagt ett omfattande arbete vid redigeringen av det av fil. dr A. Isaacsson 
publicerade manuskriptet »En vittingebondes dagboksanteckningar 1795-
1830» i Svenska Landsmål 1968. 

Värmland. Kand. J. JACOBSSON har under året granskat och registrerat 
uppslagsorden i en betydande del av de värmländska ordsamlingarna. Inkom-
mande uppteckningar har granskats av BROBERG. 

Västerbotten. Under WIDMARKS ledning har fil. stud. EBBA BORG och 
fil. stud. EVA GRASS excerperat frågelistsvar för ordregistret. Widmark har 
dessutom skrivit ut fonogram från Degerfors sn. 

Med den vid Länsmuseet i Umeå verksamma stiftelsen Folkmåls- och 
folkminnesinstitutet för övre Norrland (FFÖN) har samarbetet fort-
satts efter samma linjer som tidigare. Institutet har föreståtts av antikvarie 
PER UNO ÅGB.EN med fil. kand. GUNNEL WESTERSTRÖM SOM amanuens. Prof. 
K.-H. DAHLSTEDT har tjänstgjort som institutets vetenskaplige rådgivare. In-
spelningar har gjorts bl. a. av folkmusik i Norrbotten och av dialekt och folkliv 
i Lycksele stad, i Nysätra, Bureå och Malå snr samt i Skellefteå, Jörns och 
Norsjö socknar i samarbete med Uppsala-arkivet (se nedan under Resor). I 
arkivarbetet har ingått bl. a. utskrivning av bandinspelningar och framställning 
av demonstrationsmaterial för skolornas dialektundervisning. 

Västergötland. Folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, har som frivillig 
medarbetare fortsatt sin utskrivning av fonogram som tidigare inspelats i land-
skapet under hans medverkan. Under året har ytterligare 231 sidor A4 ut-
skrivits. Den detaljerade tolkningen har liksom tidigare medfört resor till skilda 
orter i landskapet. Arbetet har utförts i samverkan med HEDBLOM, som kontrol-
lerat samtliga utskrifter. 

Västmanland. Under överinseende av FRIES m. fl. tjänstemän har folkskol-
lärare R. SVEDSKOG transkriberat inspelade texter från Medåkers sn samt på-
börjat en ordsamling från socknen. 

Ångermanland. Inkomna uppteckningar har granskats av VÄSTERLUND. 
Östergötland. Fil. dr F. TYntx har i samverkan med GUSTAVSON fortsatt 

sin utredigering av egna äldre ordsamlingar. Excerpering för ordregistret har 
utförts av fil. stud. EVA HJALMARSSON under ledning av FRIES. 

Estland och Gammalsvenskby. TIBERG har fortsatt sitt arbete som 
föreståndare för den estlandssvenska undersökningen, delvis med stöd av 
Humanistiska forskningsrådet. Han har därvid till kortordboken excerperat 
ord ur egna primäranteckningsböcker, översatt inkomna dialekttexter och 
9 — 704523 Sv. Landsmål 1970 
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börjat utarbeta en framställning om estlandssvenska husdjursnamn. — Om 
Tibergs resor se nedan under Resor. Som excerpister har fil. kand. ANNE-MARIE 
CRONSTRÖM, fru INGRID TIBERG och fil. stud. TH. BORGSTRÖM medverkat. 

Svenska Finland. Fil. stud. ULLA AXELQVIST har på grundval av en in-
spelning utarbetat en 3-betygsuppsats om Neristadsmålet i Gamla Karleby, 
Österbotten. — Om inspelningar i samverkan med finlandssvenska institutioner 
se nedan under Resor. 

S vensk -Amerika. En i Minnesota inspelad dialekttext har av HEDBLOM 
bearbetats och kommenterats för tryckning, och fil. lic. G. NYSTRÖM har ut-
skrivit text på Älvdalsmål (Dal.) inspelad i Minnesota 1962. Mag. E. SPÄRR har 
under hela året fortsatt sin utskrivning av de vid Anders Diös' expedition in-
spelade texterna. Prof. N. HASSELMO har under vistelse i Sverige bl. a. utarbetat 
en framställning rörande vissa amerikasvenska språkkontaktfrågor avsedd att 
tryckas i Svenska Landsmål. 

Sydamerika. De i fjolårets berättelse omnämnda inspelningarna bland 
svenska emigranter och deras ättlingar i provinsen Misiones, Argentina, har nu 
fortsatts av pastor S. A. FLODELL och hans maka fil.mag. GUNVOR FLODELL, 
Oberå. En argentinasvensk, Matts Holmgren, har inspelats vid besök i Uppsala. 

Folkminnesavdelningen har föreståtts av BROBERG. Hans möjligheter 
till mera omfattande insatser i avdelningens arbete har dock begränsats av hans 
uppgifter som arkivchefens ställföreträdare m. m. NYMAN har varit tjänstledig 
för arbete med gradualavhandling under största delen av året. Som vikarie för 
henne fr. o. m. 1/11 har DIN ombesörjt en stor del av avdelningens löpande 
göromål. Dessa har bl. a. utgjorts av insamlingsarbete, granskning och kor-
respondens med ortsmeddelare, handledning av besökande forskare och stude-
rande i Nordisk folklivsforskning. Utlåningen av folkmirmesmaterial till andra 
institutioner har varit betydande men har i allt större utsträckning ersatts av 
xeroxkopiering av större lån och ömtåligare samlingar. Nymans arbete har 
främst gällt realkatalogen, varvid avdelningarna för sagor, gåtor m. fl. revi-
derats. Vid katalogen har fil. stud. ELISABETH JONSSON medverkat med re-
gistreringsarbeten under juni månad. 

Trots personalsvårigheterna har insamlingsverksamheten detta år haft en 
mycket stor omfattning. 18 ortsmeddelare har arbetat regelbundet. Det under 
året inlämnade och accederade folkminnesmaterialet uppgick till 4 342 blad 
(till största delen i 4:0), 16 häften eller band i A4, 240 st. foton, 61 melodier 
m. m. I materialet ingår 19 st. svar på frågelistor, resten utgör fria, mono-
grafiska uppteckningar. Däri ingår bl. a. T. Heimers utskrifter av egna upp-
teckningar i Dalsland på 1920-talet. 

Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM vid sidan av hans 
tjänst som arkivchef. Huvudparten av göromålen har åvilat ORDEUS. Även 
andra tjänstemän, främst VÄSTERLUND och EHN samt COSTLITND har medverkat 
vid avdelningen, Ehn särskilt i fältarbetet. Resorna med inspelningsbilen, som 
alla gjorts av OrdoSus med skiftande medhjälpare, har främst gällt landskapen 
Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, Uppland och Västergötland samt dessutom 
Åland och Svenska Finlands fastland. Se nedan under Resor. 

Ordhus har under vintermånaderna accederat och katalogiserat de nyinspe-
lade banden (292 st.), framställt arbetskopior för forskare och institutioner 
(114 band vartill kommer kopior till de forskare som själva tillhandahållit 
band), handlett besökande forskare och studerande och lämnat instruktion be-
träffande inspelningens teknik och metoder. 805 besök har antecknats. Han har 
vidare svarat för inspelningsbilens och apparaturens värd, utlåning och juste- 
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ring av bandspelare m. m. Ord6us och Ehn har vidare demonstrerat avdelningen 
för grupper av studerande i Nordiska språk och Folklivsforskning. Avdel-
ningens lokal och utrustning har ställts till förfogande för fonetiker och nordister 
för vissa tekniskt krävande undersökningar. — Hedblom har bl. a. handlett 
studerande och andra som utskrivit fonogram. Utskrifter av fonogram har 
gjorts av bl. a. ANNA RöNNQVIST (Norrb.), ANITA OLOFSSON (Norrb.), WID-
MARK (Västerb.), Cr. NYSTRÖM (Dal.), ELISABETH HENRIKSSON (Dal.), R. SVEP-
SKOG (VäStM.), KERSTIN PETTERSSON (Närke), S. BENGTSSON (VäSterg.), 
HEDBLOM, G. NYSTRÖM och ERIK SPARR (Sv.-Amerika), samt ULLA AXELQVIST 
(Österbotten, Finl.). Härtill kommer utskrifter av Eskilstunamål (437 s. A4) 
och Uppsalamål (72 s. A4). 

Lapska avdelningen. Fil.dr Gr. HASSELBRINK har med stöd av Statens 
Humanistiska Forskningsråd fortsatt sitt förarbete för en ordbok över de syd-
lapska dialekterna. Genom excerpering och xeroxkopiering har primärmateria-
let under året överförts till ca 30 000 ordkort. Kortsamlingen uppgick vid årets 
slut till ca 80 000. I materialet ingår även de uppteckningar från Rörosvidda 
som av prof. K. Bergsland i Oslo ställts till förfogande. 

Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt 
Folkliv har utgivits årsh. för 1967 (h. 289 fr. början, Upps. 1968, viii, 164 s.) 
samt årsh. 1968 (h. 290 fr. början, Upps. 1969, vii, 211 s.) och bil. »Register till 
tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1953-1967» (h. 291 fr. början, 
Upps. 1969, 56 s.). Av arkivets skriftserie B har utgivits nr 122  Arvid Ernvik, 
Folkminnen från Glaskogen II, Lund 1968, 227 s. 

Av serien D »Ordbok över folkmålen i övre Dalarna* har utgivits häfte 8 
(fubbla-föttling), Upps. 1968, s. 561-629, varmed ordbokens första band före-
ligger avslutat. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 
HEDBLOM har i samråd med medarbetarna planlagt och lett verksamheten 
under året. Han har haft daglig mottagning och har bl. a. handlagt ärenden 
rörande personal och tillfälliga medarbetare både i Uppsala och i bygderna, 
utarbetat petitum, ansökningar, redogörelser, remissvar m. m. och fört en om-
fattande inrikes- och utrikeskorrespondens. Om hans verksamhet vid Fono-
gramavdelningen och landskapsundersökningarna se ovan. Han har varit 
ledamot av Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska (FUMS), som 
nära samverkar med arkivet. 

Vid sidan av tjänsten har Hedblom under höst- och vårterminerna vid 
Uppsala universitet givit en kurs i landsmåls- och folkminneskännedom (45 
tim.) samt vid Stockholms universitet hållit föreläsningar över »Fonetiskt fält-
arbete» inom ämnet Fonetik (8 tim.). — Av trycket har han under året utgivit 
»Om avlyssning och utskrivning av fonogram. Några erfarenheter och problem». 
(I Nysvenska Studier 47, 1967), »Ella Odstedt 1892-1967» och »Landsmåls- och 
folkminnesarkivets nya lokaler» (I Sv. Lm. 1967) samt (tillsammans med D. 
Strömbäck) »Landsmåls- och folkminnesarkivets årsberättelse» 1965/66 (I Sv. 
Lm. 1967) och d:o för 1966/67 (I: Sv. Lm. 1968). 

BROBERG har varit föreståndare för folkrninnesavdelningen och expeditionen 
(se ovan) samt tjänstgjort som kassaförvaltare och arkivchefens ställföreträ-
dare. Han har deltagit i handläggningen av personal- och förvaltningsärenden, 
utarbetandet av petitum m. m. Han har svarat för samlingarnas vård, över-
vakat utlåningsverksamheten, slutfört arbetet på ny inventarieförteckning 
m. m. Under året har han färdigredigerat A. Ernviks bok »Folkminnen från 
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Glaskogen», som utgivits som nr B: 122  i arkivets skriftserie. — Av trycket har 
han under året utgivit »Invandringar från Finland till mellersta Skandinavien 
före 1700» (I: Svenska Landsmål 1967), »Suomalainen muuttoliike Ruotsin 
keskiosiin keskiajalta 1600-luvun loppuun» (I: Historiallinen Aikakauskirja 
n:o 4, 1968, Helsinki 1969) samt »Värmlandsfinnarnas fälttåg till Norge vintern 
1659» (I: Solör-Odal, h. 2, Kongsvinger 1968). 

Om BJÖRKLUNDS verksamhet vid Dalrnålsundersökningen se ovan. Vid sidan 
av tjänsten har han bl. a. lett programmet vid de av K. Gustav Adolfs Akade-
mien anordnade kulturdagarna i Bonäs, Mora, i juni 1968 och redigerat de där 
hållna föredragen för tryckning i akademiens serie Hembygdsskildringar, IV, 
h. 2, Upps. 1969. Under året har han vidare publicerat en nekrolog över Johan 
Eriksson Term (I: Sv. Lm. 1968) och »Genmäle angående bynamnet Indor» (I: 
Sv. ortnamnssällsk. Årsskr. 1968). 

Om FRrEs' arbete vid landskapsundersökningarna, särskilt Närke, samt vid 
växt- och fågelnamnsregistren se ovan. Han har dessutom vidarefört registre-
ringarna av växtnamn och fågelnamn. Den 1/1 tillträdde han professuren i 
svenska vid universitetet i Umeå. 

Om NYMANS tjänstgöring vid Folkminnesavdelningen se ovan. För arbete 
med doktorsavhandling har hon varit tjänstledig med C-avdrag tiderna 5/8-
20/12, 7/1-21/2, 3/3-28/3. 

Om WrnmAnKs arbete se ovan under landskapsundersökningarna. Han har 
vidare demonstrerat arkivet för grupper av studerande. För studier har han 
varit tjänstledig med B-avdrag tiden 16/9-16/10. 

Om VÄSTERLUNDS arbete vid skilda landskapsundersökningar, Fonogram-
avdelningen m. fl. områden av arkivets verksamhet se ovan. Han har fört en 
omfattande korrespondens, bl. a. vid utsändning och granskning av special-
frågelistor för vid arkivet arbetande forskare. För årsberättelsen har han ut-
arbetat kap. Resor m. m. Han har varit institutionens bibliotekarie och ledare 
för arkivarbetarna och svarat för förbindelserna med K. Arbetsmarknadssty-
relsen. Han har handlett besökande forskare från in- och utlandet samt de-
monstrerat arkivet för ett antal grupper av studerande. — Vid sidan av tjänsten 
har han utarbetat transkription för dialekttexterna i Frans Bergvalls tryck-
manuskript »Sagor från Edsele». — Av trycket har han under året utgivit 
»Insänd litteratur 1/2 1967-21/1 1968» (I: Sv. Lm. 1967) och »Insänd litteratur 
22/2-31/12 1968» (I: Sv. Lm. 1968). 

MIN har främst medarbetat vid Upplandsundersökningen och Folkminnes-
avdelningen, se ovan. Han har bistått forskare inom arkivet och pr korrespon-
dens. Hans verksamhet i fältet särskilt vid inspelningarna, har varit omfattande 
(se nedan under Resor) och han har därvid tagit talrika fotografier av miljöer, 
redskap m. m. som tillförts arkivets samlingar. Ehn har vidare uppordnat och 
för arkivering redigerat en samling äldre kinofilmer. — Vid sidan av tjänsten 
har han vid universitetet inom ämnet Nordisk folklivsforskning givit en kurs i 
etnologi och en kurs i handskriftsläsning. 

Om EnnIssoNs arbete vid Upplandsundersökningen se ovan. Som redaktions-
sekreterare för tidskriften Svenska Landsmål har han färdigställt årg. 1967 och 
1968 och fungerat som rådgivare i tryckningsfrågor åt arkivets medarbetare. 
Han har liksom tidigare besvarat frågor från red. av Svenska Akademiens ord-
boksredaktion i Lund rörande förekomst och betydelser av ord i dialekterna. — 
Av trycket har han utgivit »Tallen och det farliga torpet» (i Sv. Lm. 1967, 
s. 28-50) och »Erik Holmkvist 1895-1966» (ibid. s. 172-175), litteraturre-
censioner i årg. 1967 och 1968 av Sv. Lm. samt »Register till tidskriften Svenska 
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Landsmål och Svenskt Folkliv 1953-1967» (Sv. Lm. h. 291). Slutligen har han i 
årsboken Uppland 1967-1968 publicerat en minnesteckning över Sigurd Erixon 
(s. 98-102). 

Om GUSTAVSONS ordboksarbete se ovan under Gotland. — Av trycket har 
han utgivit två artiklar, om sockennamnen Stånga och Hemse, i verket Sveriges 
kyrkor, Gotland. 

Om TIBERGS verksamhet se ovan under Estland och Gammalsvenskby. — 
Av trycket har han utgivit »Estlandssvenska Upsalaundersökningen» (I: Est-
lands svenskar 25 år i Sverige [Kustbon 1968: 4]). 

IV. Resor och uppteckningsarbeten 
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 

Dalarna. Den 24/6-26/6 1968 besökte BJÖRKLUND Mora och Älvdalens snr 
för dialektundersökningar för Dalmålsordboken samt för deltagande i K. Gustav 
Adolfs Akademiens kulturdagar i Bonäs Bygdegård. Under 2/7-14/7  gjorde 
han uppteckningar i Leksands, Mora, Orsa, Solleröns, Våmhus och Als sur, och 
den 7/9-9/9 företog han en resa till övre Västerdalarna och Ovansiljan för 
undersökningar inom Lima, Malungs och Våmhus sur. FRIES överlade den 13/9 
med hr 0. Blixt i Grangärde sn om inlösen av ordsamlingar och om planerade 
utgivningsarbeten. ORDAUS reste den 1/7  till By och Folkärna sur samt Ludvika 
för att anskaffa sagesmän för inspelningar, och den 3/7-18/7 gjorde han till-
sammans med EHN en inspelningsresa i dessa socknar samt i Norrbärke och 
Söderbärke. Dagarna 2/9-5/9 gjorde Ord<Sus inspelningar i Bingsjö, Envikens 
och Sundborns sur och den 19/10-22/10 inspelade han med biträde av fru 
ANNA ASPLUND, Avesta, dialekter och folktraditioner i Svärdsjö sn och Svartnäs 
kapellförsamling samt besökte sagesmän i Falun och Sundborn. Herr I. NOR-
MAN har fortsatt sina dialektuppteckningar från Säters sn. Fil.stud. S. OLssox 
har gjort uppteckningar för en proseminarieuppsats betitlad »En byhandel i 
Rättviks socken». 

Dalsland. I samband med en resa till Västmanland och Värmland besökte 
BROBERG Dals-Eds sn den 11/5-12/5  för instruktion av ortsmeddelaren, redak-
tör T. HEIMER i Ed. 

Gotland. GUSTAVSON har upptecknat dialekt i Fide m. fl. sur, och herr 
J. HJORTER har fortsatt sina folkminnesuppteekningar i Fide. 

Gästrikland. HEDBLOM förberedde dialektupptagningar vid besök i Ham-
rånge sn den 21/3, och de genomfördes av DIN och Ountus med inspelningsbilen 
den 8/5 under medverkan av folkskollärare P. ScHELrx. Fotograf W. EffixssoN 
har fortsatt sina omfattande dialektuppteckningar från Torsåkers sn. 

Hälsingland. HEDBLOM besökte landskapet den 16/7-19/7 för instruktion 
av ortsmeddelare, uppteckningar m. m. i Bergsjö, Hassela och Delsbo sur. 
ORDUS gjorde den 23/7-26/7 tillsammans med fil.stud. EVA BRINK-ROBERTS-
SON dialektinspelningar i Färila sn och med hjälp av hr P. FRANC% i Forsa sn. 
Under veckan 6/9-13/9 fortsatte han upptagningarna i Bergsjö, Delsbo, Mo, 
Rengsjö och Skogs sur. Fru SIGNE WIDHOLM har gjort uppteckningar rörande 
dialekt och folktraditioner i Bergsjö sn, och herr P. NORDIN har fortsatt att 
besvara frågelistor i Arbrå sn. 

Jämtland. Fil. lie. V. REINHAMMAR har i juli och december fortsatt sina 
dialektuppteckningar i Ströms sn samt gjort en inspelning där. Herr E. J. LIND- 
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BERG har fortsatt sina omfattande samlingar av folkmål och folkminnen från 
Ragunda sn. 

Lappland. VÄSTERLUND har den 12/8-16/8 i samband med semester gjort 
inspelningar och uppteckningar av språk och folkminnen i Vilhelmina sn. Herr 
A. NILSSON har kraftigt utökat sina redan tidigare stora samlingar av dialekt 
och folkminnen i Fredrika m. fl. snr i Åsele lappmark. 

Norrbotten. Folkskollärare E. LUNDBERG har gjort språkliga och etno-
logiska uppteckningar i Norrfjärdens sn, och rektor A. LUNDBERG har fortsatt 
arbetet på en ordsamling för Nederlule sn. 

Småland. Herr G. SKOGSMARK har fortsatt sina språkliga uppteckningar 
från Misterhults sn. 

Södermanland. Vid en resa till Nyköping den 19/9 hade BROBERG över-
läggningar i Nyköpingshus med representanter för Södermanlands hembygds-
förbund och Arbetsmarknadsstyrelsen angående en planerad inventering av 
kvarnar i landskapet. Fil.stud. LENA SUNDSTRÖM har gjort uppteckningar i 
Bälinge m. fl. snr för en proseminarieuppsats, »Sjöfågelsjakt vid Sörmlands-
kusten». 

Uppland. Den 13/12 och 16/12 gjorde EHN, ORDÅUS och riksdagsman J. 
LUNDBERG bandupptagningar av dialekt och traditioner på Karlhohns bruk, Väst-
lands sn, och den 26/3 företog de en inspelningsresa till Gräsö sn med författaren 
S. CEDERROTH som kontaktman. Fröken . SARAH OHLssoN har arbetat vidare 
på sin ordsamling från Nora sn, och folkskollärare J. WESTIN har fortsatt sin 
mångåriga fältundersökning av dialekt och folkkultur på Möja i Stockholms 
skärgård. Herr E. TAPPER har gjort folkminnesuppteckningar i Börje och Åkerby 
snr och herr A. BJÖRKMAN i Söderfors sn. Fil. stud. MARGARETHA FORSGREN 
har gjort inspelningar i skolor i Uppsala för en seminarieuppsats om räkne-
ramsor. 

Värmland. Under dagarna 8/5-10/5 och 12/5-13/5 besökte BROBERG land-
skapet för tillvaratagande av språkliga samlingar och instruktion av orts-
meddelare i Färnebo, Hammarö, Nordmarks och Östmarks snr. Den 17/6-18/6 
hade han överläggningar rörande samarbetsfrågor med Värmlands museum i 
Karlstad. F. gruvarbetaren S. LARSSON har fortsatt sitt uppteckningsarbete i 
Gustav Adolfs sn, och fil. stud. GUNNEL HJALMARSSON har författat en semi-
narieuppsats i fonetik, »Ordaccent. En undersökning av ordintonationen i syd-
västvärmländskan». 

Västerbotten. Vid besök i Umeå den 9/5 deltog HEDBLOM i årsmöte med 
styrelsen för Folkmåls- och folkrninnesinstitutet för övre Norrland. — Om 
institutets fältarbeten se ovan under III, Västerbotten. 

Västergötland. ORDÅUS har tillsammans med folkskollärare S. BENGTSSON 
spelat in dialekt och traditioner i Dala, Husaby, Levene, Magra och Tibro snr. 
Fru SIGNE OLSSON har utarbetat en ordförteckning från Ödenäs sn. 

Västmanland. BROBERG besökte den 7/5 folkskollärare R. SVEDSKOG i 
Frövi och meddelade instruktioner för dennes fortsatta uppteckningsarbeten i 
Medåkers och Fellingsbro snr. Herr K. SÖDERKVIST har samlat visor och låtar 
från Norbergs sn. 

Ångermanland. Vid ett besök i Sundsvall den 29/7 i samband med se-
mester gjorde VÄSTERLUND en inspelning av en sagesman från Vibyggerå sn. 
Folkskollärare F. BERGVALL har fortsatt sina språkliga och folkloristiska upp-
teckningar från Edsele sn. 

Östergötland. Den 1/10-6/10 företog GUSTAVSON en resa till Norrköping 
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för att med fil.dr F. TvDtbr diskutera dennes utredigering av egna äldre sam-
lingar. 

E stlan dssvenskarna. TIBERG har gjort ca 15 resor till Stockholm och 
dess omgivningar för kompletterande uppteckningar från alla estlandssvenska 
områden utom Dagö och Vippal, varifrån inga sagesmän numera finns kvar. 

Svenska Finland. EHN och ORDåIIS gjorde bandupptagningar av dialekt 
på Åland i Föglö, Lenalands, Lumparlands och Vårdö snr veckan 12/8-19/8. I 
samverkan med universitetsinstitutionerna i Helsingfors och Åbo samt med 
stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland gjordes omfattande inspelningar 
tiden 3/6-17/6 av en expedition med arkivets inspelningsbil och Svenska litte-
ratursällskapets i Finland forskningsbåt. Deltagare var Ehn och Orddus samt 
från Finland arkivarie P.-II. SOLSTRAND, Mak. K. ZILLIAOUS och lektor EBBA 
SELENIUS. På Åbolands och Nylands fastland samt i Åbolands och Ålands 
skärgårdar besöktes sammanlagt 13 socknar. — HEDBLOM besökte Helsingfors 
18/11-23/11 och Åbo 9/12-11/12 för gästföreläsningar och för besök på med 
arkivet samarbetande clialektologiska, folkloristiska och fonetiska institutioner. 

Compte rendu 

des recherches dirig6es par l'Institut de Dialectologie et de Folklore d'Upsal 
pendant les annees d'exercice 1968-69. Par FOLKE HEDBLOM. 

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

III. Travaux dans les archives, 61aboration des matgriaux : 
Apergu gentSrale; publications de PInstitut. 
Travaux des employes. 

IV. Voyages et enquåtes dans les provinces. 



Landsmålsarkivet i Lund 
Årsberättelse 1968/69 

Av Sven Benson 

Organisation, ekonomi, förvaltning 
För landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller 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. 
Nns-Anvm BRINGAUS och arkivchef SVEN BENSON, sekreterare och skatt-
mästare. Suppleanter har varit prof. TAGE AHL~ och prof. JERKER ROSÉN. 
Styrelsen har under året sammanträtt 2 gånger. 

För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under året har 
följande belopp disponerats: 
Avlöningar 	  213 317 kr 
Omkostnader 	  12 726 kr 
Insamling och bearbetning 	  44 000 kr 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 
Arkivets fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr SVEN BENSON, 
arkivchef (Ae 30), fil. dr STEN-BERTIL VIDE, arkivarie (Ae 24), fil. mag. GÖRAN 
HALLBERG, amanuens (Ag 18 t. o. m. 30 sept., Ae 20 fr. o. m. 1 okt; befordrings-
gång), fru EVA NORDIN, kansliskrivare (Ae 11), fru ANNETTE PERSSON, konto-
rist (Ae 9; t. o. m. 10 aug.), fröken BRITT-MARIE LUNDIN, kontorist (Ae 9; 
fr. o. m. 15 sept.) och fru AMY RUBORN, kontorist (Ae 9, befordringsgång). 

BENSON har lett och övervakat institutionens arbete och själv drivit insam-
lingen av dialektmaterial från de östra delarna av arkivets undersöknings-
område. Han har fortsatt kartläggningen av vissa sydsvenska dialektföreteelser 
och undersökningen av blekingemålen, samt avgivit yttranden i namnreglerings- 
frågor. 

För inspelning av dialekt eller instruktion av medarbetare har Benson under 
året besökt följande orter: Hällaryd (Skåningaholmen) den 11 aug., Osby och 
Loshult den 18 jan., Urshult den 25 mars och Hässleholm den 26 mars. Han har 
vidare besökt Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg den 
3 mars för överläggning och excerpering, Riksdagens revisorer, Språkvårds-
institutet, Nordiska museet, Rikets allmänna kartverk och Svenskt visarkiv i 
Stockholm den 11-12 mars, Svenska ortnamnsarkivet och Landsmålsarkivet i 
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Uppsala den 13-14 mars för överläggningar samt Rikets allmänna kartverk den 
18 april för orientering och genomgång av arkivalier. 

Benson har under året publicerat Sildschwedischer Sprachatlas 3 (Skrifter 
utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund 15: 3); Die Erforsehung der schwecli-
schen Mundarten (Zeitschrift filr Mundartforschung. Beihefte. Neue Folge. 
Nr 6.); Quo vadis, iustitia (VSLÅ 1968); En studie i brottsbalkens språk (ANF 
83); Litteraturkrönika 1967 (ib.; tillsammans med prof. B. Ejder och docent 
B. Loman). Han har därjämte redigerat årshäfte 1968 av Sydsvenska ortnamns-
sällskapets årsskrift och på uppdrag av redaktionen för Arkiv för nordisk filo-
logi ombesörjt utgivandet av ANF 83. 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från de västra delarna av in-
samlingsområdet, handhaft bibliotek och fonogramavdelning, kopierat inspel-
ningar som ställts till förfogande av olika personer, upprättat nya kartor över 
fonogram och fonogramtexter samt utfört vissa registreringsarbeten. Han har 
också redigerat arbetsband för utskrivning av fonogramtexter och granskat 
dessa texter liksom excerpter ur kvartosamlingar och utskrifter av äldre pri-
märuppteckningar. För inspelning av dialekt besökte han den 16 juli ()ved, 
den 9-14 sept. norra Småland, den 21 okt. Kivik och den 25 juni Sturup. Utom 
arkivtjänsten har han givit en 6-timmars kurs i landsmålsalfabet och läsning av 
dialekttexter. Under olika perioder har han tjänstgjort som t.f. arkivchef sam-
manlagt 49 dagar. 

Vide har under året publicerat artiklar och recensioner i tidskrifter och dags-
press. 

HALLBERG har granskat inkommande skånskt ortnamns- och dialektmaterial 
samt färdigställt ett för internt bruk avsett efterledsregister över de skånska 
jordeboksnamnen. Han har vidare förberett arkivchefens yttranden i namn-
regleringsärenden, kontrollerat vissa utskrifter av inspelat dialektmaterial och 
närmare undersökt accentueringen av halländska ortnamn i Faurås och Himle 
härader. För inspelning av dialekt besökte Hallberg den 29 juli-3 aug. orter i 
mellersta Halland och under perioderna 23-28 sept. samt 29 okt.-2 nov. företog 
han inspelningar på Öland. 

Hallberg vikarierade på arkivchefstjänsten den 7 aug. och 21 nov. Han åtnjöt 
tjänstledighet med C-avdrag för enskild angelägenhet den 15-19 juli och med 
B-avdrag för militärtjänst den 12 maj-6 juni. 

Hallberg har under året publicerat Kring de sydsvenska växtnamnen och 
deras systematisering (SOÅ 1968). 

EVA NORDIN har handhaft registrerings-, expeditions- och bokföringsarbetet 
samt personalärendena. Hon har -vidare med biträde av kontorist Lundin revi-
derat det topografiska registret. 

ANNETTE PERSSON har renskrivit brev och manuskript. 
BRITT-MARIE LuNDIN har renskrivit brev och manuskript samt biträtt 

kansliskrivaren i expeditionsarbetet. 
AM-Y RUBORN, som under hela året åtnjutit partiell tjänstledighet med tjänst-

göringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och ordnat sam-
lingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slag av excerperingsarbete. 

Tillfälliga medarbetare. Skriftställare HELGE ANDERSSON har fortsatt 
excerperingen av lantmäteriakter från Kristianstads län, fru BRITA VIDE har 
excerperat dialektord ur primärmaterial av skiftande slag och fil. stud. YVONNE 
SANDBERG har excerperat blekingska ortnamn. Fonogram har skrivits ut av 
fil. lic. ANNE-MARIE WIESELGREN, fil. mag. KARIN LJUNGGREN, fil. kand. EVA-
MIA JISBORG, fil. kand. STIG ISAKSSON och fil. stud. YVONNE SANDBERG. 
10— 704523 Sv. Landsmål 1970 
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3. Samlingarnas tillväxt 

FIandskrif tsamlingarna har under året utökats med följande material: 
209 bl. 4:o (Sk. 3, Sm. 206), 64 961 bl. 16:o (Hall. 6 805, Sk. 39 522, Sm. 17 177, 
Öl. 1 457), 1 544 bl. A4, 59 bl. fol. Av detta material utgöres 22 857 bl. 16:o av 
ortnamnsexcerpter ur äldre källor och 1 648 bl. 16:o, 62 bl. A4 samt 59 bl. fol. 
av dialektala ortnamnsformer (Bl. 59 bl. fol., Hall. 66 bl. 16:o, Sk. 457 bl. 16:o 
och 62 bl. A4, Sm. 1 074 bl. 16:o, öl. 51 bl. 16:o). Manuskriptbeståndet utgör 
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, 4 058 bl. fol., 96 834 bl. 4:o, 4 901 bl. 8:o, ca 3 437 600 
bl. 16:o, 24 303 bl. A4 och 186 bl. i växlande format. 

Fonogramavdelningens skivserie avslutades i juni 1968, varför antalet 
skivor är oförändrat, 4 332 originalskivor och 1 050 kopieskivor. Under året har 
tillkommit 53 band motsvarande ca 67 timmars speltid och antalet band är 
nu 336. 

Inspelningar har gjorts av Benson i FIällaryd, Bl., samt Loshult, Sk., av 
Hallberg i Eftra, Harplinge, Kvibille, Rävinge, Skrea, Slöinge och Steninge, 
Hall., samt Alböke, Algutsrum, Bredsätra, Böda, Föra, Gärdslösa, Hulterstad, 
Högsrum, Köping, Långlöt, Mörbylånga, Persnäs, Runsten och Sandby, öl., 
och av Vide i Brandstad, Börringe, S. Mellby och Rörum, Sk., samt Gränna 
lfs., Hult, Ingatorp, Linderås och Visingsö, Sm. Som gåva till arkivet har över-
lämnats en inspelning från Tolånga, Sk., av ingenjör Hans Bruse, Ängelholm. 
Vidare har bandinspelningar ställts till förfogande för kopiering av bonden 
Arvid Andersson, Reftele, från Abild, Hall., samt Algutsboda, Anderstorp, 
Angelstad, Barkeryd, Burseryd, Byarum, Dörarp, Forserum, Gryteryd, Gälla-
ryd, Hjorted, Hjälmseryd, Malmbäck, Mistelås, Mulseryd, Månsarp, Nydala, 
Ryssby (i Kron. 1.), Skepperstad, Svenarum, Tolg, S. Unnaryd, Virserum, 
Åker, Åsenhöga och ödestugu, Sm., av lantbr. Gunnar Bergman, Barkåkra, 
från Förslöv och Tostarp, Sk., av folkskollärare Armand Jönsson, Lister-
Mjällby, från Hällaryd och Mjällby, Bl., samt av intendent Einar Karlén, Ek-
sjö, från Hult, Sm. 

Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels 
genom gåvor från följande: arkivchef Sven Benson, Lund, professor Bertil 
Ejder, Lund, amanuens Göran Hallberg, Eslöv, professor Ragnar Hemmer, 

. Helsingfors, arkivarie Ingemar Ingers, Lund, folkskollärare Ivar Johansson, 
Hässleholm, docent David Kornhall, Lund, författaren Anders Ohlsson, St. 
Slågarp, lektor Evert Salberger, Göteborg, förste arkivarie Nils Tiberg, Uppsala, 
arkivarie Sten-Bertil Vide, Dalby, arkivarie Kurt Zilliacus, Helsingfors, Mel-
lersta Hallands hembygdskrets, Stadsbiblioteket i Halmstad. 

Mikr o f ilmav delningen har under året icke undergått några förändringar. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 

Allt inkommande material samt inom arkivet utförda excerpter har granskats 
av Benson, Vide eller Hallberg. Huvuddelen av det inkomna kvartomaterialet 
har excerperats på sed6sblad. 

Excerperingen av skånska ortnamn har huvudsakligen varit inriktad på 
lantmäterihandlingar från Kristianstads län. 
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Ett för internt bruk avsett efterledsregister över de skånska jordeboks-
namnen har färdigställts under året. 

Ett betydande antal fonogram har under året skrivits ut på A4. Samtidigt har 
nya översiktskartor upprättats över fonogram och utskrifter. 

I serien Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund har under året 
utkommit Sven Benson, Siidschwedischer Sprachatlas 3 (nr 15: 3), David Korn-
hall, Sydsvenska fisknamn (nr 18) och Bertil Ejder, Dagens tider och måltider 
(nr 19). I nära anslutning till arkivets arbete har Sydsvenska ortnamnssäll-
skapets årsskrift 1968 utgivits. Beträffande skrifter, som utgivits av arkivets 
tjänstemän, hänvisas i övrigt till mom. 2. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: Arkivchef SVEN BENSON, Blekingska 
dialektstudier II, Blekingsk ordbok, Bebyggelsenamnen i Harjagers härad, 
Siidschweclischer Sprachatlas 4, fil. stud. ANNA-LENA BE/v=1m, Björkholms-
dialekten, professor BERTIL EJDER, Ortnamn på -ryd, amanuens GÖRAN HALL-
BERG, Accentueringen av halländska ortnamn, fil. lic. ÅKE HANSSON, Fonem-
system i skånska dialekter, 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, 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 1 290. 

5. Uppteckningsarbetet 1968/69 
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 
Listers hd. Anne-Marie Wieselgren, Mjällby 24 bl. A4. 

Halland 
F aur ås hd. Göran Hallberg, Morup 102 bl. A4. 
F j är e hd. Karin Ljunggren, Lindome 15 bl. A4, Vanda 4 bl. A4. 
Halmstads hd. Karin Ljunggren och Anne-Marie Wieselgren, Torup 39 bl. A4. 
Höks hd. Karin Ljunggren, Knäred 52 bl. A4. 

Skåne 
Bara hd. Anne-Marie Wieselgren, Tottarp 38 bl. A4. 
Frosta hd. Nils Modig, N. Rörum 3 bl. 4:o, 566 bl. 16:o. 
Färs hd. Ingemar Ingers, Långaröd 362 bl. 16:o. 
Gärds hd. Karin Ljunggren, Degeberga 8 bl. A4; Gösta Sjöstedt, Träne 114 bl. 

16:o; Anne-Marie Wieselgren, Djurröd 68 bl. A4, Äsphult 24 bl. A4. 
V. Göinge hd. Karin Ljunggren, V. Torup 19 bl. A4; Gösta Sjöstedt, V. Torup 

5 091 bl. 16:o, Vittsjö 9 015 bl. 16:o. 
Ö. Gö inge hd. C. 0. Svensson, Glimåkra 20 bl. A4. 
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Ingelstads hd. Åke Hansson, Glemminge 4 bl. 16:o. 
Luggude hd. Karin Ljunggren, Ekeby 41 bl. A4, Raus 30 bl. A4, Väsby 28 

bl. A4. 
Onsj ö hd. Stig Isaksson, Torrlösa 62 bl. A4; Karin Ljunggren, Ask 59 bl. A4; 

Fabian Wendel, Billinge 106 bl. 16:o. 
Oxie hd. Anne-Marie Wieselgren, Svedala 93 bl. A4. 
R önneber gs hd. Stig Isaksson, Landskrona 24 bl. A4. 
Skytts hd. Anne-Marie Wieselgren, Maglarp 56 bl. A4. 
Torna hd. Ingemar Ingers, Lund 54 bl. 16:o. 
Vemmehögs hd. Martin Rasmusson, L. Isie 2 bl. A4. 
N. Åsbo hd. Stig Isaksson, össjö 39 bl. A4; Karin Ljunggren, Gråmanstorp 

102 bl. A4, Oderljunga 52 bl. A4. 
S. Åsbo hd. Karin Ljunggren, Ausås 51 bl. A4. 

Småland 
Allbo hd. Ingemar Ingers, Virestad 2 733 bl. 16:o; Eva-Mia Jisborg, Skate- 

löv 17 bl. A4. 
Kinnevalds hd. Swea Johansson, Urshult 62 bl. A4. 
Konga hd. Karin Eilert, Växjö 17 bl. A4; Karin Johansson, Ö. Torsås 27 bl. 

4:o; Tor Krantz, Hovmantorp 8 bl. 4:o, 253 bl. 16:o. 
Mo hd. Eva-Mia Jisborg, Stengårdshult 69 bl. A4. 
N. Möre hd. Eva-Mia Jisborg och Anne-Marie Wieselgren, Förlösa 53 bl. A4; 

Bo Magnusson, Kalmar 934 bl. 16:o. 
S. Möre hd. Tage Gajbert, Vissefjärda 205 bl. 16:o. 
Norrvidinge hd. Selma Karlsson, Berg 75 bl. 4:o. 
Stranda hd. Eva-Mia Jisborg, Döderhult 83 bl. A4. 
Sunnerbo hd. Eva-Mia Jisborg, Hamneda 66 bl. A4, Hinneryd 59 bl. A4. 
Tveta hd. Eva-Mia Jisborg, Lekeryd 21 bl. A4. 
S. Vedbo hd. Edit Nilsson, Hässleby 96 bl. 4:o, 43 bl. 16:o. 
Västbo hd. Eva-Mia Jisborg, Båraryd 40 bl. A4, Villstad 5 bl. A4. 
Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 758 bl. 16:o. 

Compte rendu 

des recherches dirigåes par 'Institut de Dialectologie de Lund pendant les 
annees d'exercice 1968-69. Par SVEN BENSON. 

Organisation, budget et administration. 
Employås et conclitions du travail. 
Accroissements des collections. 
Travaux dans les archives, utilisation des collections; publications de 'Insti-
tut. 
Voyages et enquåtes dans les provinces. 



Institutet för 
ortnamns- och dialektforskning 
vid Göteborgs universitet 
Årsberättelse 1968/69 

Av Verner Ekenvall 

Organisation, ekonomi och förvaltning 

Institutet är anslutet till Institutionen för nordiska språk, vars chef, professorn 
i nordiska språk, tillika är chef för institutet. 

Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under 
respektive titlar för Göteborgs universitet. Ur Magn. Bergvalls och Herbert & 
Karin Jacobssons stiftelser har utgått bidrag för katalogisering och transkrip-
tion av institutets dialektsamlingar och grammofonskivor. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr VERNER EKENVALL, tillika 
universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet motsvarar 

universitetslektorstjänst. Institutets personal har i övrigt bestått av fil, dr 
h.e. DAVID PALM, som uppehållit amanuenstjänsten mot arvode, samt av en 
kontorist med halvtidstjänstgöring i Ae 9. Sistnämnda tjänst har under budget-
året uppehållits av fru MAJ-BRITT ABRAMSON. SOM tiniarvoderade medarbetare 
har fil. dr h.c. ERIK LARSSON, rektor RUDOLF LöFGREN samt fru IRIS PALM 
tjänstgjort. 

EKENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete samt själv 
insamlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn. Han har därjämte granskat 
manuskript och läst korrektur till OGB, del 17, Sörbygdens härad, fortsatt in-
spelningen av göteborgsmål samt mål på Orust och Tjörn, sammanlagt 16 
band. Han har även granskat namnformer för kartor utgivna av Rikets all-
männa kartverk. 

PALM har granskat manuskript till ovannämnda OGB, del 17, jämte fru 
Abramson korrekturläst renskriften av manuskript till delar av OGB 17 och 
färdigsatta partier av samma del. Han har självständigt eller i samråd med 
Ekenvall besvarat förfrågningar från institutioner och enskilda forskare, del-
tagit i granskningen av namnformer för kartor utgivna av Rikets allmänna 
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kartverk, genomgått inkommande material samt handhaft vissa expeditions-
göromål. 

ABRAMSON har renskrivit delar av manuskriptet till OGB 17, har jämte Palm 
korrekturläst renskriften av nämnda del samt färdigsatta partier av densamma, 
har excerperat ortnamn från vissa äldre kartor, har renskrivit den av Löfgren 
upprättade realkatalogen (se nedan), fört institutets kataloger och register 
samt utfört förekommande maskinskrivningsarbeten. Abramson har varit 
sjukledig under tiden 27.9-1.10 1968 samt 24-27 2.1969 

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

LÖFGREN har avslutat katalogiseringen av institutets inspelningar på gram-
mofonskivor (891 st.) liksom realkatalogen över innehållet. Han har dessutom 
påbörjat transkriberingen av samma skivor. 

I. PALm har excerperat nordisk ortnamnslitteratur. 

Institutets arkiv 
Institutets samlingar har utökats med följande: Förteckning över arkivalier 
rörande Bohuslän i Rigsarkivet, Köpenhamn, delvis på film i Landsarkivet i 
Göteborg (2 s. A4). Excerpter av ortnamn i Klädesholmens, Klövedals, Rönn-
ängs, Stenkyrka och Valla socknar på Tjörn från Sjökarteverkets äldre hydro-
grafiska kartor (Abramson, 719 sedeslappar). Båhus Lens Jordebog 1544 (1 
rulle mikrofilm). Biskop Jens Nilssons Visitatsboger og Reiseoptegnelser 1594, 
1597, s. 101, 163-176, 470, 503-508 (fotostatkopia, 22 s. A4), s. 12-13, 160-163 
(fotostatkopia, 3 s. A4). Biskop Eysteins Jordebog (Rede Bog, 1879 års utg.) 
s. 334-347, 530-533 (fotostatkopia, 9 s. A4). Norske Regnskaber og Jordeboger, 
del 4 s. 183-191 (fotostatkopia, 9 s. A4). 

Av snickare Karl G. Olsson i Röra har förvärvats en anteckningsbok (48 s. 
4:o) Folkrnirmen från Orust, del 3, upptecknade 1968. 

Av Göteborgs stads gatunamnsbereclning har mottagits Förteckning över 
ortnamnen i Angereds sn, Älvsborgs län (39 s. A4), 2 ex. samt Förteckning över 
ortnamnen i Bergums sn, Älvsborgs län (68 s. A4), 2 ex. 

Manuskript har skänkts av H. Karlsson: Bebyggelsehistoriska problem kring 
-/and(a)-namnen (15 s. A4), M. Olsson: Kongellffue Byes Bog 1615-1648. Tran-
skription av s. 501-522 jämte anmärkningar till samma (16 +22 s. A4), J. Sjö-
berg: Granskning av Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län X. Ortnamnen i 
Inlands Torpe härad. Korrigering och komplettering (31 s. A4 +karta). 

Trycksamlingen har ökats med 155 nummer. 

Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 

Sättningen av OGB 17, Sörbygdens härad (lektor G. Drougge) är avslutad, 
renskrivningen av OGB 6, Inlands Nordre härad (professor A. Janzen) 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 
katalogisering av institutets grammofonskivor och realkatalog över dessas 
innehåll 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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C ompte rendu 

de l'Institut des recherches Toponymiques et Dialectologiques å l'Universite 
.de Gothembourg pendant les annees d'exercice 1968-69. Par VERNER EKEN-
VALL. 

Organisation, budget et administration. 
Employes et conditions du travail. 
Archives de l'Institut et accroissements des collections. 
Travaux executes par l'Institut. Publications. 



Institutet för 
folklivsforskning i Göteborg 
Årsberättelse för budgetåret 1968/69 

Av Julius Ejdestam 

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

Institutets manuskriptsarnlingar har under året ökat med drygt 500 till ca 
239 000 blad. Uppteckningsarbete har bedrivits i Bohuslän, Halland, Småland 
och Västergötland. 

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

Personalkonsulenten Anders Bothen, Göteborg, har som gåva till institutet 
överlämnat en samling om 235 sång- och visböcker. 

Det interna arbetet har, i den mån det inte gällt att betjäna forskare och 
studerande, framför allt varit inriktat på omarbetningen av institutets real-
katalog. 

En viss utåtriktad serviceverksamhet har ägt rum i samband med förbere-
delserna för den undervisning i ämnet folklivsforskning som planeras vid uni-
versitetet till höstterminen 1969. 

Ur manuskriptsamlingarna har utlånats 308 nummer, häri icke inräknat 
sådant material som inom institutet ställts till forskares förfogande. 

En grupp medlemmar i göteborgsavdelningen av Svenska ungdomsringen för 
bygdekultur har under årets senare hälft utfört en inventering av institutets 
samlingar rörande folklig dans. 

Vid institutet är f. n. två medarbetare, som avlönas av Arbetsmarknads-
styrelsen, anställda med heltidstjänstgöring, den ena med arbetsuppgifter som 
närmast motsvarar amanuenstjänst, den andra sysselsatt med katalogiserings-
arbete. 

Föreståndaren har under året publicerat »Två leknamn. Dra gränja och 
Kurra gömma» (i Svenska Landsmål 1968). 

Prefekt för institutet är professorn i etnografi, särskilt socialantropologi, 
K. G. Izikowitz. Föreståndare är fil. dr J. Ejdestam. 

Compte rendu 

des recherches dirigees par 'Institut d'Ethnologie et de Folklore å l'Universite 
de Gothembourg 1968-69. Par Julius EJDESTAM. 



Insänd litteratur 
1.11.1969 - 31.8.1970 

Abhåndlungen und Berichte des Staatlichen Museums fik Völkerkunde, Dres-
den. Bd 29-30. Berlin 1969. - Acta etlmographica Acadenniae scientiarum 
Hungaricae. T. 18:4-19:1/4. Budapest 1969-70. - Acta philologica Scandina-
vica. Bd 27:3/4. Kbh 1969. - Acta Societatis linguisticae Upsaliensis. Nova 
series. 2:1. B. Collinder, Noam Chomsky und die generative Grammatik. Upps 
1970; 2:2. A. Penttilä, Zur Grundlagenforschung der gesehriebenen Sprache. 
Upps 1970. - Annales Academim regim scientiarum Upsaliensis. Kungl. Veten-
skapssamhällets i Uppsala årsbok. 13 (1969). Sthm 1970. - Årb6k hins islenzka 
fornleifafelags 1969. Reykjavik 1970. - Arbråbygden. Grundad av Arbrå 
bildnings- och ungdomsråd. Nr 1, 30 januari 1943 - årg. 27 (1969). Arbrå 
1943-1969. - The Arnamagnaean institute. Bulletin 1968/69. Kbh 1969. - Arts 
et traditions populaires. Arm6e 16 (1968): 1,3/4-17 (1969) : 1/2. Paris. - Beiträge 
zur Geschichte der deutschen Spra,che und Literatur. Bd 91:1. Halle 1969. - 
Bijdragen en mededelingen van het Rijksmuseurn voor Volkskunde "Het 
Nederlands Openluehtmuseum". Jaarg. 32 (1969) : 2; 33 (1970) : 1. [Arnhem.] - 
Bilder aus deutscher Vergangenheit. Bibliothek des Germanischen National-
museums Nfirnberg zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte. Bd 30. L. 
Veit, Das liebe Geld. Zwei Jahrtausende Geld- und Mänzgeschichte. Miinchen 
1969. - Blekingeboken. Arg. 48 (1970). Karlskrona 1970. - Bohusläns hem-
bygdsförbunds årsskrift 1969. Uddevalla 1969. - Bromma hembygdsförenings 
årsskrift. Arg. 41 (1970). Sundbyberg 1970. - Budkavlen. Arg. 47 (1968). 
Ekenäs 1970. - Bulletin linguistique et ethnologique [Utg. av] Institut Grand-
Ducal. Section de linguistique, de folklore et de toponymie. Fasc. 16. Hommage 
a Joseph FIess. Luxembourg 1970. - Bygd och natur. Arg. 50 (1969):3-51 
(1970):1; Årsbok 1970. Malmö, Sthrn 1969-70. - Danmarks stednavne. Nr 
14. Odense amts bebyggelsenavne. Kbh 1969; Nr 15. Svendborg amts natur-
navne. 1. Sunds herred. Kbh 1970. - Dansk folkemindesamling. Danmarks 
folkeminder. 78. K. Clausen, Folkevise og nymodens sang i Napoleonstiden. 
Bd 1. Kbh 1968; 79. Jette Lundbo Levy, Hans i vadestovlerne. Kbh 1968; 
Studier. 5. P. Rovsing Olsen, An aulos in the Danish National Museum. Kbh 
1969; 6. P. Rovsing Olsen, Intervals and rhythm in the music of the Eskimos 
of East Greenland. Kbh 1969; DFS information. 67:1-3; 68:1-4; 69:1. Kbh. - 
Danske studier. Bd 65 (1970). Kbh 1970. - Det Kgl. danske videnskabernes 
selskab, Kbh. Hist.-filos. meddelelser: 44:2. F. M. P., Kotwal, The supplemen-
tary texts to the glyest nt5-Myest. Kbh 1969; 44:4. D. Favrholdt, Bevidstheds-
problemet i Harald Hoffdings filosofi. Kbh 1969; Hist.-filos. skrifter: 5:1. P. J. 
Riis, %käft. 1. The north-east sanctuary and the first settling of Greeks in 
Syria and Palestine. Kbh 1970; Oversigt over selskabets virksomhed. Juni 
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1967 - maj 1968; juni 1968 - maj 1969. Kbh 1968-69. - Dimbobygden 1969. 
Falköping 1969. - Eesti NSV teaduste akadeemia. Fr. R. Kreutzwaldi nimeline 
kirjandusmuuseum: H. Ligi, Talupoegade koormised Eestis 13. sajandist 19. 
sajandi alguseni. Tallinn 1968; V. Pall, Pöhja-Tartumaa kohanimed. 1. Tallinn 
1969; Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid. 3. E. Laugaste & E.'Liiv, 
Muistendid Vanapaganast. Tallinn 1970. (Monumenta Estoniae antiquae 2.); 
Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970. - Ethnographia, se N6prajzi milzeum, 
Budapest. - L'Ethnographie. [Utg. av] Socia6 d'ethnographie de Paris. Nouv. 
s6r. Nos 62/63. Annees 1968/1969. Paris 1970. - Falbygden 24. Falköping 1969. 

Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok. 1969. Sthm 1969. - 
F F Communications. Ed. for the Folklore Fellows. Vol. 86. No 204. Fr. C. 
Tubach, Index exemplorum. A handbook of medieval religions tales. Hki 1969; 
Vol. 87:1. No 205. F. J. Oinas, Studies in Finnic-Slavic folldore relations. Hki 
1969; Vol. 87:2. No 206. K. Vilkuna, Finnisehes Brauchtum im Jahreslauf. 
Hki 1969; Vol. 88:1. No 207. M. Sarmela, Reciproeity systems of the rural 
society in the Finnish-Karelian culture area. Hki 1969. - Finnbygden. Tid-
skrift för Värmlands finnbygder. Årg. 22 (1969) : 4-23 (1970) : 2. Torsby 1969-70. 

Finnisch-ugrische Forschungen. Bd 37:2/3. Hki 1969. - Finskt museum. 
[Utg. av] Finska fornminnesföreningen. Arg. 75-76 (1968-69). Mors 1968-69. - 
The folklore and folk music archivist. Vol. 10:3. Spring 1968. Bloomington. - 
Fornvännen. 1969:1, 4-1970:2. Sthm 1969-70. - Forschungsinstitut fiir deut-
eche Spraehe. Deutscher Spraehatlas. Jahresbericht 1968. Marburg/Lahn 1969. 

Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd. Arg. 14 
(1969): 5-15 (1970) :2. Oslo. - From the Sourdough Crock. A newsletter from 
the California folklore society. Vol. 2:10. September 1969. [Rohnert Park, 
Calif.] (Dupl.) - Från Borås och de sju häradena. Arg. 25 (1970). Borås 1970. - 
Från Gästrikland 1969. Gävle 1969. - Fynske aarbeger. Udg. af list. samf. 
for Fyns stift. 10:2. Odense 1969. - Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i 
Hereegovine u Sarajevu. Etnologija. Nova serija. Sveska 23 (1968). Sarajevo 
1968. - Globen. Nyheter från Generalstabens litografiska anstalt, Kartogra-
fiska institutet och Esselte map service. 1969:3/4-1970:1/2. Sthm 1969-70. - 
Gotländskt arkiv 41 (1969). Visby 1969. - Gränge. Årsskrift för hembygds-
intresserade i Grangärde kommun. Arg. 4 (1969). Ludvika 1969. - Hand-
ritastofnun Islands. Islands håndskriftinstitut 1962-1969. Reykjavik 1969. - 
Heimen. [Utg. av] Landslaget for bygde- og byhistorie. Bd 15 (1970) :1-2. 
Oslo 1970. - Hembygden. [Utg. av] Dalslands fornminnes- och hembygdsför-
bund. 1969-1970. Vänersborg 1969. - Historisk samfund for Prwsto amt. 
Årbog. Ny rwkke. Bd 7:1 (1967). Nwstved. - Historisk årbog for Thisted amt 
1969. Kbh 1969. - Håleygminne. Utgj. av Hålogaland historielag. Bd 12-13. 
Arg. 50 (1969): 3-51 (1970) :1. Svorkmo. - I Köla. Skrifter utg. av Köla sockens 
arkiv- och folkminneskommitt6. D. 6. K. Rencke, E läsebok för Jösshäringer. 
Arvika 1969. - Informatie nederlandse lexikologie, INL. 1970:1. Leiden. - 
Institute of ethnology, Academia Sinica, Nankang, Taipei. Bulletin nr 27.1969; 
Monograph no 15. Shun-Sheng Ling, The mound cultures of East China and 
Southeastern North America. 1968. - Journal de la Societ6 finno-ougrienne 70. 
Hki 1970. - Journal of English and Germanie philology. (JEGP). Vol. 68 
(1969) : 4-69 (1970) :2. Urbana, Ill. - Jämten. Föreningen Heimbygdas årsbok. 
Arg. 63 (1969). Östersund 1969. - Kalender. [Utg. av] Svenska folkskolans 
vänner. Arg. 84 (1969). Jakobstad 1969. - Kalevalaseuran vuosikirja 49-50 
(1969-70). Hki 1969-70; Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 
1969:3-1970:2. Hki. - Kalmar län. Arg. 56 (1969). Kalmar 1969. - Krono- 
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bergsboken. Hyltån-Cavalliusföreningens årsbok. 1969. A. Bergstrand, Elisabeth 
Bergstrand-Poulsen. En konstnärspersonlighet och hennes förhållande till 
samtiden. Växjö 1969. - Kulturen, Lund: Kulturen 1970. [Textilier.] Lund 
1970; Bengt Nordenberg 1822-1902; Lasarettet i Lund 200 år. Medicinhistorisk 
utställning, Kulturen, 21 sept. - 27 okt.; Universitetet i Lund 300 år; Fajanser 
från Sölvesborg 1773-1798. En inventering. 1967; Wiwen Nilsson. Utställning 
på Kulturen 1967; Samling Schrnitz, Kulturen. 1969; Utställningen »Ölets 
käril» 1969; Katalog över utställningen Skånskt silver från dansk tid. Kristian-
stad [1970]. - Kustbon. Organ för estlandssvenskama i Sverige. Årg. 26 
(1969):4-27 (1970):2. Sthm. - Közlemenyek a debreceni Kossuth Lajos 
Tudomånyegyetem Nöprajzi Intåzetåböl. 22. J. Bencsik, Påsztorkodås a 
Hortobågy åszaki tertiletån a XVIII. szåzad vågåt61. Debrecen 1969.- Leuvense 
bijdragen. Tijdschrift voor gerrnaanse filologie. Jaarg. 58 (1969) : 3-59 (1970) :2. 
Leuven. - Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. 42 (1969). 
Småländska kulturbilder. Jönköping 1969. - Måmoires de la Sociåtö finno-
ougrienne. 146. Eeva Kangasmaa-Minn, The syntactical distribution of the 
Cheremis genitive. 2. Hki 1969. - Mfiveltsåg ås hagyomåny. Studia ethnologica 
Hungariae et Centralis ac Orientalis Europae. 11. Z. Ujvåry, Az agrårkultusz 
kutatåsa a magyar ös az eur6pai folklörban. Debrecen 1969. - Namn och bygd. 
Årg. 55-56 (1967-68) Upps 1968-70. - Nationalmuseets skrifter. Arkeologisk-
historisk rxkke. 12. Marie-Louise Buhl & S. Holm-Nielsen, Shiloh. The Danish 
excavations at Tall Sailfm, Palestine in 1926,1929,1932, and 1963. Kbh 1969. - 
Navnestuffier udg. af  Institut for navneforskning. Nr 9. B. Jorgensen, Dansk 
gadenavneskik. Kbh 1970. - Nåprajzi nitzeum, Budapest: Ethnographia. A 
magyar nåprajzi tårsasåg folyöirata. vf. 80 (1969) :1-81 (1970) : 1; Nåprajzi 
közlemånyek. 12:3/4. Föl Edit & Hofer Tamås, Arånyok ås mårtökek az Åtånyi 
gazdålkodåsban ås håztartåsban. 1967; 13:3/4. Kerecsånyi Edit, A nåpi måhåsz-
kedås törtånete, form& ås gyakorlata nagykanizsa környåken. 1969; A magyar 
nepnnivåszet åvszåzadai II. Kåpek ås szobrok. Szåkesfehårvår 1970. (Az Istvån 
Kiråly mözeurn közlemönyei. Ser. D. No 74.) - Niederdeutsches Wort. Bd 9 
(1969): 1/2. Miinster 1970. - Nordiska museet, Sthm: Bibliografiska med-
delanden från Nordiska museets bibliotek. Nr 22-23.1969-70; Kulturhistoriska 
undersökningen. Frågelista 193. Sjuksköterskeyrket. 1968; 195. »Kotknackare». 
1970. (Dupl.); Nordiska museets handlingar. 71. K. Weibust, Deep sea sailors. 
A study in maritime ethnology. 1969; 72. R. Jirlow, Die Geschichte des schwedi-
schen Pfluges. 1970; 73. M. Szabö, Herdar och husdjur. En etnologisk studie 
över Skandinaviens och Mellaneuropas beteskultur och vallningsorganisation. 
1970. - Nord-Nytt. 1969:3/4-1970:1. Kbh. - Norrbotten. Norrbottens 
museum. Årsbok 1970. [Nordskandinaviskt.] Luleå 1969. - Norsk etnologisk 
gransking. [Emnelistel Nr 116. Vevstol og veving. Bygdoy 1970. (Dupl.) - 
Norsk folkemirmelags skrifter. 104. H. Sodal, I gamrneltida. Folkeminne frå 
Hemne prestegjeld. Oslo 1969; 105. A. Brox, Folkeminne frå ytre Senja. Oslo 
1970. - Det kongelige norske videnskabers selskab, Trondheim. Forhand-
linger bd 42 (1969). 1970; Skrifter 1969.1970. - Norveg. Tidsskrift for folka-
livsgransking. 14. Oslo 1970. - Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. 
36. N. Hänninger, Nämnden för svensk språkvård 1944-1969. Sthm 1969; 39. 
Turistord i Norden. Sthm 1970; Nämnden för svensk språkvård. Årsberättelse 
för 1969. Sthm 1970. - Odense bys museer. Beretning 1968-69. - Orbis. 
Bulletin international de Docurnentation linguistique. T. 18 (1969) : 2. Louvain. 
- Ordbok över svenska språket. Utg. av Svenska akademien. H. 269-273. 
Singel-skallra. Lund 1969. - Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. [Utg. av] 
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Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg. 17. G. Drougge, Ort-
namnen i Sörbygdens härad. Lund 1969. - Polar record. Vol. 14-15. Nos 93-95. 
Cambridge 1969-70. - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wroclaw: Oskar 
Kolberg, Dziela wzystkie. T. 66. Korespondeneja 0. Kolberga cz. 3. 1969. - 
Proceedings of the Royal anthropological institute of Great Britain and Ireland 
for 1969. London (cop. 1970). - Proverbium, se Suomalaisen kirjallisuuden 
seura. - Pålsgården. [Utg. av] Ockelbo hembygdsförening. Årg. 30 (1970). 
Sandviken 1970. - Recorded sound. The journal of the British Institute of 
Recorded Sound. Nos 36-38. Oct. 1969 - April 1970. London. - Revista de 
etnografie i folclor. T. 14 (1969):5-15 (1970):3. Bucuresti. - Revue des 
langues vivantes. Annee 35 (1969) :5-36 (1970) :3. Bruxelles. - Rijksmuseurn 
voor Volkskunde "Het Nederlands Openluchtmuseurn" te Arnhem. Verslag van 
de directeur over 	jaar 1967. 's-Gravenhage 1969. - Riksdagsbiblioteket. 
Förteckning över Riksdagsbibliotekets nyförvärv. 1969:1-2. Sthm 1969. Års-
bibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Årg. 38 (1968). Sthm 1970. - 
Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok. 1968. Upps 1969. - 
Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. No 96-98. Vaasa 
1969-70. - Scandinavian studies. Vol. 41 (1969):1, 3-42 (1970) : 2. Lawrence, 
Kansas. - Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde. Jahrg. 65:3/4-66:1/2. 
Basel 1969-70. - Scottish studies. Vol. 13 (1969):2. Edinburgh. - Scripta 
ethnologica. 26. V. Nurmi, Skirmarvikin lasitehdas - puhallettua ikkunalasia. 
Turku 1969. - Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. 
Nr 54-55 (1969-70). Älvdalen. - Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i 
Finland. 431. Karin Allardt Ekelund, Frans Michael Franzéns Åbodiktning. 
Hfors 1969; 432. 0. Andersson, Studier i musik och folklore 2. Åbo 1969; 433:1. 
Samlade skrifter av J. L. Runeberg. D. 8:1. Uppsatser och avhandlingar på 
latin. Hfors 1969; 434. Kungliga finska artilleriofficerares dagböcker 1808-1809. 
Hfors 1969; 435. Zachris Topelius 120 dikter kommenterade av 0. Enckell. 
Hfors 1970; 436. P. Kahn, Resejournal över resan till Norra Amerika. D. 2. 
Hfors 1970; 437. Festskrift till Olof Enckell 12.3.1970. Hfors 1970; 438. Histo-
riska och litteraturhistoriska studier 45. Hfors 1970. - Skrifter utg. av Ålands 
kulturstiftelse. 5. S. Dreijer, Åland under stora nordiska kriget. Mariehamn 
1970. - Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. No 6, 1969. Nordsvensk 
forntid. Umeå 1969. - Smithsonian contributions to anthropology, Washington: 
Vol. 2:5. W. K. Jones, Notes on the history and material culture of the Tonkawa 
indians. 1969; Vol. 2:6. J. F. Kilpatrick &Anna Gritts Kilpatrick, Notebook of 
a Cherokee shaman. 1970; Vol. 9. A. W. Williams, Navajo political process. 
1970; Nr 13. L. C. Wyman, Sa,ndpaintings of the Navaho Shootingway and The 
Walcott Collection. 1970.- Sprog og kultur. Bd 26:2/4. Aarhus 1970.- Stenci-
lerade skrifter från Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet 
(Folklivsarkivet). 5. Eva Persson, Hökerinäringen. Lund 1969. - Stockholms 
stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1968. Sthm 1969. (Stads-
kollegiets utlåtanden och memorial. Bihang. 1969:33.) - Strömsboken. Ströms 
hembygdsförenings årspublikation. 1969. D. 3:2. H. 26. Strömsund 1970. - 
Suomalaisen kirjallisuuden seura: Proverbiurn. Bulletin d'informations sur les 
reeherches paremiologiques. 14-15, 1969-70. Hki. Studia Fennica. T. 14. Hlri 
1969. Suomi. 114:2. M. Niinistö, Syvä lähde. Raamatullista ainesta suoma-
laisessa runoudessa. Hki 1969; 114:3. M. Vilppula, Aalonksi ja Emueli. Erään 
arkkiballadin taustaa. Hki 1969; 114:4. R. Tuomikoski, Asemoisilmaustemme 
luokittelusta. Hki 1969; 115:1. Kerttu Saarenheimo, Pyramidiuni. Piirteitä 
tulenkantajien runoudesta. Hki 1969. Tietolipas. 55. L. Szabo, Käytännön 
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unkaria. Hki 1969; 56. Ritva Rainio, Asiatyyli ja viestintä. Hki 1970; 59. T. 
Itkonen, Muoto-opin keruuopas. Hki 1969; 60. J. Yli-Paavola, Vuosikymmen 
kielennauhoitusta. Suomen kjolen nauhoitearkiston toimintaa v. 1959-1968. 
Hki 1970; 61. E. Coseriu, Kielimaantiede. Hki 1970. Suomen kielen nauhoi-
tearkiston toiminta v. 1969. Hki 1970. - Suomen murteiden sanakirjar Koe-
vihko. Hki 1970. - Suomen museo. [Utg. av] Suomen muinaismuistoyhclistys. 
Vuosikerta 75-77 (1968-70). Tapiola. - Svensk exegetisk årsbok. 34 (1969). 
Lund. - Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse för år 1969. Hfors 
1970. - Svenska turistföreningen. Årsskrift 1970. Västergötland. Sthm 1970. 
Svenska turistföreningens tidning, Turist. Arg. 37 (1969) : 6-38 (1970): 4. Solna. 
- Svenskbygden. Organ för finlandssvenskt bildningsarbete. Arg. 49 (1969) : 7-
50 (1970): 4/5. Jakobstad. - Svio-Estonica. Studier utg. av Svensk-estniska 
samfundet. Vol. 18. (N.F. 9.) Sthm 1967. - Sörmlandsbygden Arg. 38 (1969). 
Nyköping 1969. - Sörmlandslåten. [Utg. av] Södermanlands spelmansförbund 
[och] Sörmländska ungdomsringen. Julen 1969-1970:2. Södertälje. 420 svenska 
danspolskor m. m. från Uppland, östergöthland, Dalarne, Södermanland och 
Jemtland satta för piano af A. G. Rosenberg. Faksimileuppl. utg. av Söderman-
lands spelmansförbund och Sörmländska folkmusikfonden. Katrineholm 1969. 
- Temenos. Studies in comparative religion presented by scholars in Denmark, 
Finland, Norway and Sweden. Vol. 1 (1965)-5 (1969). Hki 1965-69. - Tromso 
museum, Tromso: Acta Borealia. B. Humaniora. No 10. P. Holck, Dass-slektens 
gravkammer i Alstahaug kirke, Helgeland. 1969. Ottar. Populwre småskrifter 
fra Tromso museum. Nr 61(1969:3). Glott fra Tromso museum 24. 1969; Nr 62 
(1969:4). J. Andersen, Dyrelivet i j ordbunnen. 1969; Nr 63-64 (1970:1-2). 
Glott fra Tromso museum 25-26. 1970. Tromso museum, Årsberetning 1969. 
1970. - Udvalg for folkemåls publikationer. Serie A. Nr 21:5. M. B. Ottsen, 
Hostrup-dansk. 2. Ordbog. Bd 5. Reg. Kbh 1969. - Universitetet i Bergen. 
Årsmelding 1968-69. Bergen 1970. - Uppland 1969-70. Uppe 1969-70. - 
Uppsala universitetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret 1966/67. 
Upps 1970. - Varbergs museum. Årsbok. Arg. 21 (1970). Varberg 1970. - 
Vendsysselske årboger 1969. Hjorring 1969. - Western folklore. Vol. 28:3, 
1969-29:1, 1970. Berkeley and Los Angeles. - Kungl. Vitterhets-, historie- och 
antikvitetsakademiens handlingar. Filologisk-filos. ser. 11. Niederdeutsche 
Breviertexte des 14. Jahrhunderts aus Westfalen. Sthm 1969. - Vänersborgs 
söners gilles årsskrift. Arg. 38 (1969). Vänersborg 1969. - Värmland förr och 
nu. Arg. 67 (1969). Karlstad 1969. - Västerbotten. Arg. 50 (1969). Umeå 1969. 

Västerbottens norra fornminnesförening. Meddelanden 31. Styrelseberättelse 
för år 1969. Skellefteå. - Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 48 
(1969). Västerås 1970. - Västra Göinge hembygdsförenings skriftserie 18 (1970). 
Hässleholm 1970. - Ångermanland 11. Örnsköldsvik 1969. - Aarboger for 
nordisk oldkynclighed og historie 1969. Kbh 1970. - Århus stifts årboger. 
Bd 62. Århus 1969. - Österbotten. Årsbok utg. av Svensk-österbottniska sam-
fundet. 1953-56, 1958-70. Vasa 1955-70. 

Aldskogius, H., Geographical studies of vacation house settlement in Sweden. 
Upps 1969. Akad. avh. (Abstracts of Uppsala dissertations in social sciences 3.) 

Andersson, Th., Bankekinds härads tingsplatser (ur: Ortnamnssällsk:s i 
Upps. årsskr. 1969. Upps 1969). - Benson, S., Ejder, B., & Panvp, B., Littera-
turkrönika 1968 (ur: ANF 84:2, 1969). - Bergfors, G., Ångermanländska ord 
för ljud (ur: Ångermanland 11. Örnsköldsvik 1969). - Bergstrand, 0.-M., Om 
»De fattigas Sverige». Kommentar till källorna utarbetad. Gbg 1969. - Dens., 
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Från Alingsås och Kullings härad på 1700-talet. Säffle 1970. - Bregenhoj, C., 
Interviewteknik. Et oplxg om inclsamlingsproblemer. Kbh 1970. (Dansk folke-
mindesamling.) - Bring&s, N.-A., [utg.], Mat och miljö. En bok om svenska 
kostvanor. Lund 1970. (Handböcker i etnologi.) - Broberg, R., Veterinär-
medicinen i folkmålet (ur: Svensk veterinärtidning, 1970:1-2. Linköping 1970). 
- Drake, K., Die Burg Hänneenlirma im Mittelalter. Hki 1968. Akad. avh. 
(Suomen muinaistauistoyhdistyksen aikakauskirja 68.) - Ekegård, E., Ort-
namnshemligheter (ur: Smålandsposten den 16/9 1969. Växjö 1969). - Elmevik, 
L., Hubby och Huggsta (ur: Ortnamnssällsk:s i Upps. årsskr. 1969). - Eriks-
son, M., Jordanes och göticismen (ur: Uppland 1969. Upps 1969). - Dens., 
Hanselli, Petter, (Pehr) (ur: Svenskt biografiskt lexikon, bd 18. Sthm 1969). - 
Dens., Göth, Johan Alfred [och] Götlind, Johan Alfred (ur: Svenskt biografiskt 
lexikon, bd 18. Sthm 1969). - Eriksson, U., Det »egendomliga» vokalljudet 
(ur: Nysv. stud. 48, 1968). - Frängsmyr, T., Geologi och skapelsetro. Före-
ställningar om jordens historia från Hiärne till Bergman. Sthm 1969. Akad. avh. 
(Lychnos-bibliotek 26.) - Hammerman, Katarina, Färden går vidare. Björkö 
1970. - Hedblom, F., Svenska folkmål i Nya världen. Från 1960-talets fält-
undersökningar i Amerika (ur: Saga och sed 1968. Upps 1969). - Dens., Swedish 
speech in an English setting: some observations on and aspects of immigrant 
environrnents in America (ur: Leeds studies in English II, 1968. U.o. [1970]). - 
Heikkinen, A., Paholaisen liittolaiset. Noita- ja magiakäsityksiä ja -oikeuden-
käyntejä Suomessa 1600-luvun jälkipuoliskolla (n. 1640-1712). Hki 1969. 
(Historiallisia tutkimuksia 78.) - Heymowski, A., Swedish »travellers» and 
their ancestry. A social isolate or an ethnic minority? Upps 1969. Akad. avh. 
(Studia sociologica Upsaliensia 5.) - Hjorter, J., Den allvarlige förkurmaren 
(ur: De hundra kyrkornas ö. Arg. 46, 1968). - Holmberg, K. A., De svenska 
tuna-namnen. Uppe 1969. Akad. avh. (Studier till en svensk ortnamnsatlas 
utg. av J. Sahlgren 12.) (Acta Acad. reg. Gustavi Adolphi 45.) - Högberg, S., 
Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet. Sthm 1969. Akad. avh. - Iisalo, T., 
Suomen koulujen uskonnopetus 1843-1883. Hki 1968. Akad. avh. (Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 78.) - Leander, S., Folkbildning och 
forskning. [Utg. av] Operation folkbildningsminnen. Handledning 3. Karls-
krona 1970. - Lenhammar, L., Folklivsskildraren J. A. Göth (ur: Natio Smo-
landica 18, 1955). - Liungman, W., Sveriges sägner i ord och bild. D. 7. Sthm 
1969. - Ljungdahl, A., Profetrörelser, deras orsaker, innebörd och förutsätt-
ningar. Sthm 1969. Akad. avh. (Stockholm studies in comparative religion 10.) 
- Matsson, N. Hj., Da Lima-karar dreiv myrjernblåsing i Trysil (ur: Årbok 
for Glåmdalen 1969. Elverum 1969).- Moberg, L., Härads- och sockennamnen i 
norra Kalmar län (ur: Landstingsbygd. Kalmar läns norra landstings minnesskrift 
1862-1962. Västervik 1962). - Nathhorst, B., Formal or structural studies of 
traditional tales. The usefulness of some methodological proposals advanced by 
Vladimir Propp, Alan Dundes, Claude Dåvi-Strauss and Edmund Leach. Sthm 
1969. Akad. avh. (Stockholm studies in comparative religion 9.) - Nordström, 
A., Vira, klingsmedja och liebruk. Sthm 1969. (Stockholms läns kulturminnes-
råds skriftserie Nr 2.) - Norman, B., Samverkan med en flod. Ångerman-
älvens flottningsförening från förstadierna till Sandslån sommaren 1966. Sol-
lefteå 1966. - Pamp, B., Ortnamnen i Sverige. 2. uppl. Malmö 1970. (Lunda-
studier i nordisk språkvetenskap. Ser. B:2.) - Peate, I. C., The Denbigh 
cockpit and eockfighting in Wales. Publ. by the National Museum of Wales, 
Welsh Folk Museum (ur: Transactions of the Denbighshire Historical Society, 
Vol. 19, 1970. Cardiff 1970). - Dens., Welsh folk museum, St. Fagans. Hand- 



Insänd litteratur 151 

book. Cardiff 1970. (National museum of Wales.) - Puhvel, J., Substance and 
stru.cture of language. Berkeley and Los Angeles 1969. - Rosander, G., Bok-
märken, glansbilder, stycken. En värld i smått. Kommentarer till en utställning 
från Jämtlands läns museum. Östersund 1969. - Salo, U., Die friihrömische 
Zeit in Finnland. Hk 1968. Akad. avh. (Suomen muinaismuistoyhdistyksen 
aikakauskirja 67.) - Strömbäck, D., Upplands fornminnesförening under 
100 år (ur: Uppland 1969. Upps 1969). - Ståhl, H., Ortnamn och ortnamns-
forskning. Sthm 1970. - Sundqvist, A., Sjabbig, sjok och andra ord på sj-
(ur: Nysv. stud. 48, 1968). - Sundquist, N., Johan III och hans kyrkslott i 
Gävle (ur: Från Gästrikland 1969. Gävle 1969). - Dens., Martis Jerk. Erik 
Wickman (1887-1954). Våmhuspojken som blev USA:s busskung. Malung 1969. 
- Dens., Nils Sundquists tryckta skrifter 1924-1969. [Med inledande ord av 
Manne Eriksson och Wolter Ehn.] (ur: Uppland 1969. Upps 1969). - Svennung, 
J., »Hvitre sten» i 1000-talets gräns mot Danmark (ur: Fornvännen 1969. Sthm 
1969). - Dens., Zu Cassiodor und Jordanes (ur: Eranos LXVII. Gbg 1969). - 
Särkkä, T., Itämerensuomalaisten kielten eksessiivi. Hki 1969. Akad. avh. 
(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 291.) - Tillhagen, C.-H., 
Aktuelle Probleme innerhalb der Sagenforschung (ur: Festskrift tillägnad K. 
Rob. V. Wikman på hans åttioårsdag den 20 maj 1966. Åbo 1966). - Dens., 
Sägner och folktro kring pesten (ur: Fataburen 1967. Sthm 1967). - Dens., 
Die Sage als Dichtung (ur: Folklore international. Essays in traclitional litera-
ture, belief, and custom in honor of Wayland Debs Hand. Hatboro, Pennsyl-
vania 1967). - Dens., Den som klär ut sig till brud blir aldrig gift (ur: Fata-
buren 1969. Sthm 1969). - Dens., Finnen und Lappen als Zauberkundige in 
der skandinavischen Volksilberlieferung (ur: Kontakte und Grenzen. Problenne 
der Volks-, Kultur- und Sozialforschung. Festschrift fur Gerhard Heilfurth 
zunn 60. Geburtstag. Göttingen 1969). - Dens., Volkstämliche Wahrsagekunst 
in Schweden während des vorigen Jahrhunderts (ur: Acta ethnographica Acad. 
scient. Hungaricae. T. 19. Budapest 1970). - Tollenaere, F. de, Automation 
und Mundartforschung (ur: Korresp.-blatt des Vereins f. niederl. Sprachfor-
schung h. 76, 1969). - Trubetzkoy; N. S., Principles of phonology. Berkeley 
and Los Angeles 1969. - Vallerö, R., Svensk handels- och sjöfartsstatistik 
1637-1813. En tillkonnsthistorisk undersökning. Sthm 1969. Akad. avh. (Urval. 
Skriftserie utg. av Statistiska centralbyrån. 1.) - Vide, S.-B., Växtnamn i 
Landebokens marknamn (ur: Sydsv. ortnamnssällsk:s årsskr. 1969).- Widell, E., 
Skallsjöboken. En sockenhistorik. Utg.: Skallsjö kommun. Vänersborg 1968. - 
Wiclmark, Gun, Generationsskillnaderna i språket (ur: Språkvård 1970:2. 
Sthm 1970). - Wingborg, 0., Litteratur om Dalarna. D. 1. Artiklar och upp-
satser ingående i periodiska publikationer. Falun 1969. (Dalarnas fornminnes-
och hembygdsförbunds skrifter 15.) - Voronkova, Galinct, Hvislelyder i norsk 
(ur: Norsk tidsskrift for sprogvidenskap bd 23. Oslo 1969). - Vorren, 0., The 
modern Lapps (ur: Arch environ health. Vol. 18, Jan. 1969. U.o.). - Öster-
gren, 0., Nusvensk ordbok. H. 120-122. Sthm 1969. 

Rune Västerlund 





4'v 

kr 



SVENSKA LANDSMÅL 
OCH SVENSKT FOLKLIV ÅRG. 1970 

Innehåll I Table des matUres 

Wolter Ehn, Nejonögonfiske i Älvkarleby 	 9 
Folke Hedblom, Vem ritade runorna i Kensington? 	 26 
Ian Whitaker, Coffee-drinking and visiting ceremonial among the Kare- 

suando Lapps 	 36 
Margaretha Forsgren, Räkneramsor i skolklasser i Uppsala 	 41 
Claes Witting, Generativ analys i en nordisk lånordsstudie 	 78 
Göran Rosander, Svensk folklivsforskning 1966/69 	 89 

Litteratur av G. Pellijeff, M. Eriksson, F. Hedblom, S. Björklund och 
B. Lundman 	 100 

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 1968/69. Av F. 
Hedbion:, S. Benson, V. Ekenvall och J. Ejdestam 	 125 

Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Dialekt- och folk. 
minnesarkiveti Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 25: — per årgång. Äldre årgångar 
erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris. — Bidrag avsedda att införas i tidskriften 
kunna insändas till redaktören 

docenten Folke Hedblom 
eller till redaktionssekreteraren 

f. docenten Manne Eriksson 
Dialekt- och folkminnesarkivet, Ö. Agatan 27, 753 22 Uppsala. 

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

Pris för årgång 25 kr. 

ALMQVIST & WISSEIS 704523 


