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Amerikasvenska texter i fonogram 
1. Hälsingland. Bergsjömål 

Utskrift och kommentar av Folke Hedblom 

Inledning 

Med nedanstående text framlägges för första gången i tryck en av de in-
spelningar av svensk dialekt i Amerika som gjordes av Landsmåls- och folk-
minnesarkivet i Uppsala under 1960-talet. För de tre expeditionernas fält-
arbete, för arbetsmetoder och yttre resultat har redogörelser lämnats i 
Svenska Landsmål 1962, 1965 och 1966 samt i Saga och Sed 1968. 

Den här valda publiceringsformen avser att med ett rimligt uppbåd av ar-
bete och kostnader förmedla de väsentligaste fakta av lingvistiskt och sak-
ligt intresse som intalningen innehåller. Textåtergivningen vill i första hand 
lämna en såvitt möjligt säker identifiering av de ord och former av ord som 
finns i det fonograferade talet. I noter och kommentar lämnas uppgifter 
om sådana språkliga och sakliga förhållanden som en för språk och miljö 
främmande läsare ej kan förutsättas känna till. Däremot göres intet försök 
till systematisk analys av talarens språk ur fonetiska, lexikaliska m. fl. 
synpunkter under jämförelse med det i Sverige talade Bergsjömålet, en 
omfattande uppgift som får lösas för sig. En sådan är givetvis också frågan 
om de engelska lånens art och omfattning. 

Att början göres med föreliggande text beror närmast på att utgivaren 
själv är något förtrogen med folkmålet i Bergsjö sedan tidigare inspelningar 
och uppteckningar där. Denna text är dessutom ur dialektsynpunkt en av 
de bästa som inspelats bland de fåtaliga norrländska dialekttalare i 2dra 
och 3dje utvandrargenerationerna som bibehållit ett arkaiskt folkmål. Det 
är de nämnda generationerna som representerar den äldre språktraditionen 
i Amerika och som där, under påverkan av engelskan, utbildat egna, stabi-
liserade språkmönster. De har inte gått i svensk skola annat än i obetydlig 
omfattning och kan oftast varken läsa eller skriva svenska. De är ur dessa 
synpunkter intressantare än lsta generationen, de nu levande invandrarna. 
De senares dialekt har oftast utjämnats redan i Sverige, före utvandringen. 
I skolan har de lärt sig det svenska riksspråket, och de engelska lånen är 
hos dem i regel av mer eller mindre tillfällig och instabil karaktär. Givetvis 
har invandrargenerationens språkvanor stort intresse ur många synpunk-
1 — 694471 Sv. Landsmål 1969 
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ter, särskilt för den nu aktuella »language-contact»-forskningen. Men den 
utomordentligt stora individuella variationen och den allmänna rörligheten 
i språkbruket gör denna nivå av amerikasvenskan betydligt mera svår-
gripbar. 

Texten återges här i obeskuret skick. Ingenting som talaren yttrat har 
utelämnats utan att detta angivits. Längre intervjufrågor har förkortats, 
när detta kunnat ske utan skada för sammanhanget. Därvid har endast ett 
och annat »ja», »åh» etc. från talaren följt med. Utelämning angives med tre 
punkter. — Det bör kanske tilläggas, att den publikationsform som här 
valts i första hand tar sikte på forskarpubliken i Sverige. 

Talaren och inspelningen 

Såsom i andra sammanhang närmare skildrats' fann vi vår talare av en till-
fällighet, när vi 1966 träffade honom i hans smidesverkstad i Cambridge, 
Minnesota. När jag tilltalade honom på svenska, svarade han på ett mål 
som omedelbart kunde identifieras som nordhälsingska, den enda form av 
svenska han kan. Om sina far- och morföräldrars hemland och emigration 
visste han inte mycket. Nästa morgon, en söndag, fick vi komma tillbaka 
till verkstaden, och stående vid hans arbetsbänk, med en karta över Sverige 
framför oss, samtalade vi om hans barndomsmiljö. 

Mr. Vernon Flink är född 1904 i närheten av den lilla orten Stark i nord-
västra delen av Chisago county, ej långt från gränsen till Isanti county, 
där Cambridge ligger. Båda hans föräldrar var födda där. Enligt hans egen 
uppgift kom hans morföräldrar från Hälsingland i mitten av 1860-talet; 
farföräldrarna känner han inte till så noga, men han tror att också de var 
hälsingar. Morföräldrarna slog sig av allt att döma ned i en koloni, där det 
redan fanns invandrare från samma håll, Bergsjö och Hassela socknar i 
nordöstra Hälsingland. Flink har tydligen vuxit upp i en homogen, isolerad 
miljö där familjespråket var den svenska sockendialekten. Den konserve-
rades i familjen genom att mormodern bodde kvar där till sin död i början 
på 1930-talet. När fadern dog, upplöstes hemmet och Vernon flyttade till 
Minneapolis som arbetare i en mekanisk industri. Efter den tiden tycks han 
inte ha talat svenska i någon större utsträckning. Varken han eller hans 
föräldrar har besökt Sverige. 

Han har en utpräglad läggning för mekaniskt arbete och synes inte ha så 
många intressen utöver sitt yrke, vare sig för sin familjs historia eller övriga 
svenskars. Han är ingen egentlig berättare, men samtalar villigt och intres-
serat. Han är en i bästa mening »naiv» talare. Av mikrofonens närvaro är 
han helt ostörd, något som torde framgå av texten. 

Se F. Hedblom i Sv. Lm. 1966 s. 101 f. samt uppsatsen Om svenska folkmål i 
Amerika. Saga och Sed, 1968. 
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Talarens språk 
Hans Bergsjömål väckte min häpnad genom sin sällsynt konservativa 
äkthet i tonfall och uttryckssätt. Varken ljudsystem, intonation eller övriga 
prosodiska faktorer har märkbart påverkats av amerikansk engelska, annat 
än i vissa, icke integrerade lånord. För kontroll av hans dialekt har jag vid 
besök i Bergsjö och Hassela 1968 och 1969 låtit ett antal äldre dialekt-
talare tillsammans lyssna igenom hela texten och diskutera enskilda ord 
och uttryck. Dessa personer är rätt vana att göra iakttagelser i fråga om 
sitt sockenmål, några av dem är upptecknare för 1JL1VIA. Även de förvåna-
des över talarens allmänna ålderdomlighet, bortsett från de amerikanska 
inlånen. En del ord och uttryck som därvid särskilt observerades har i not-
apparaten betecknats med »ä.Bm.» = äldre 13ergsjömål. Vernon Flink fram-
står för mig som en av våra främsta representanter för konservativ svensk 
dialekt i Amerika, för den språkart som ibland kallats »frozen dialects».1  
I de fall då han avviker från ä.Bm. sker det — bortsett från de engelska lå-
nen — i regel i samma fall som påträffats i Bm. i Sverige, t. ex. y.reda 
: ä.rea; y.kåm : ä.kom; y.ongana : ä.cmgan; y.jorde : ä.jok; y.tän'ker : ä. 
tän'tjer; y.tor‘ka: ii.ters'ka osv., dvs. utjämningar i riktning mot svenska 
riksspråksformer. Att dessa förändringar är relativt få, sammanhänger 
säkerligen med att han, sedan han lämnade sin barndoms och ungdoms 
dialektmiljö, inte har vistats mycket i svensktalande kretsar, vare sig 
kyrkliga eller andra, där han kunnat få anledning att justera sina språk-
vanor. Endast i ett fåtal fall uppträder ord eller former som är främmande 
för Bergsjömålet såsom brukte (pret. av bruka), lite granna etc. Sådana av-
vikelser anges i noter. 

Språket i texten utgör ett prov på vardagligt samtalsspråk, alltigenom 
präglat av spontanitet och äkthet. Det är alltså här inte fråga om berättar-
språk. Därom vittnar främst den ofta brokiga syntaxen. 

Om Bergs jömålet 
Bergsjö och Hassela socknar är belägna i nordöstligaste Hälsingland, i en 
bred dalgång längs ett vattensystem som sträcker sig från de bergiga 
skogstrakterna vid Medelpadsgränsen i nordväst till Bottenvikskusten i 
Jättendals och Harmångers snr i sydost. De bildar, jämte Gnarps sn längst 
i nordost, den del av landskapet som under äldre medeltid enligt Hälsinge-
lagen kallades Nordstigen, senare ofta Nordanstig,2  och som hade sitt 
centrum vid Kungsgården och Kungshögen i Jättendal. Den övre delen av 
dalen, med centrum vid Hasselasjön, utgjorde annexförsamling till Bergsjö 
till 1866, då den blev eget pastorat. I språkligt hänseende finns inga nämn-
värda skillnader mellan de båda socknarna. 

1  Om denna fråga se närmare Haugen 1953, II s. 359 f. 
2  Namnet Nordanstig har bl. a. behandlats av A. Vestlund i Gammal Hälsingekultur 

1952 s. 39 ff. 
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Folkmålet i Nordanstigssocknarna utgör en rätt väl avgränsad enhet, 
både mot Medelpad i norr, mot Delsbo-Bjurå,ker i sydväst och mot sock-
narna kring Hudiksvall, det gamla Sunded, i söder. Nordanstigsmålen får 
främst sin karaktär av mötet mellan västliga och sydliga språkdrag i Häl-
singland. En kortfattad redogörelse för vissa dialektegenheter har lämnats i 
tidskriften Hälsingerunor 1948 s. 46 ff. till vilken här hänvisas. 

Ljudskriften 
Att här återge hela texten i noggrann fonetisk beteckning skulle knappast 
ge lön för möda och kostnader. Jag ansluter mig helt till den mening som 
numera synes vara allmän bland forskare med egen erfarenhet av tolkning 
och utskrivning av dialektfonogram, och som Björn Collinder samman-
fattat så: »Eins ist sicher: die Verwendung einer feinphonetischen Transkrip-
tion in Textausgaben und grossen Wörterbilchern ist so kostspielig und 
Zeitraubend, dass sie die Fortschritte auf unserem Forschungsgebiet ver-
späten und erschweren muss.»1  Den hart när gränslösa variationen av de 
enskilda komponenterna i talets ström, de »kombinatoriska förändringarna», 
samt de vanskligheter som de tekniska medierna alltid medför — även när 
dessa är av högsta kvalitet — vållar utskrivaren stora svårigheter vid hans 
försök till en detaljerad precisering av de enskilda talsegmentens fonetiska 
identitet. Detta gäller särskilt ifråga om hastigt tal och svagtoniga eller 
obetonade stavelser. Att därvid blott med hörselns hjälp skilja t. ex. korta 
e och ä, ö och e, att fastställa bortfall av h, r, n etc. är ofta en hopplös 
uppgift. Upprepade avlyssningar ger olika resultat och misstagen måste bli 
många. En grövre beteckning ger här en sannare bild av den fonetiska verk-
ligheten. Utgivaren delar helt den åsikt ifråga om publicering av text som 
Einar Haugen uttryckt så: »The linguistic problem is that of classifying the 
sound into relevant categories once they have been heard. Since it was-not 
possible to make a phonemic analysis of each speaker's dialect, the best that 
could be done was to set up certain broad classes of sound for each dialect 
and adopt a consistent symbol for each. As far as possible, sounds that are 
perceptibly different will have different symbols if they occur in identical 
environments. The result is a spelling which follows rather closely that of 
standard Norwegian, though it is more consistently applied.»2  För sina egna 
erfarenheter och ståndpunkter på detta område har utgivaren redogjort i 
uppsatsen »Om avlyssning och utskrivning av dialekttexter i fonogram» i 
Nysvenska Studier, årg. 47 (1967) s. 201 ff. till vilken här hänvisas. 

Att konstruera en beteckning som dels är någorlunda lättläst dels också 
kan tjäna skilda specialforskares krav på tillräcklig utförlighet och detaljerad 

1  Ein vereinfachtes Transkriptionssystem. Språkv. Sällsk. i Upps. Förh. 1955-57 
s. 103. 

2  Haugen 1953, II s. 480. Jfr även Haugens klargörande uttalande i M. Eriksson, 
Svensk ljudskrift (Sv. Lm. B. 62) s. 155 f. 
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analys både av fonemrealisationer och av accent, rytm, ton m. fl. prosodiska 
fenomen torde inte låta sig göra.' Det är heller inte nödvändigt, eftersom 
själva originalet, fonogrammet på band eller skiva, finns tillgängligt i ett 
offentligt arkiv, varifrån en kopia bekvämt kan rekvireras. Vi vet f. ö. 
ingenting om vilka synpunkter forskare i framtiden kan komma att lägga 
på våra utskrifter. Det som just nu ter sig ojämförligt viktigast är att fono-
grammets ord och former korrekt identifieras och deras betydelse förklaras, 
en dryg och vansklig uppgift redan det. Denna del av transkriberings-
arbetet kommer, med avtagande praktisk förstahandserfarenhet av våra 
äldre folkmål, att bli allt svårare. 

För att i de enskilda fall, som synts mig ha särskilt intresse, förtydliga 
beteckningen har jag kompletterat denna med landsmålsalfabet, inom [ ]. 

I fråga om beteckningen för kvantitet och accent har jag sökt att i allt 
väsentligt följa det system som bl. a. tillämpats av Haugen i hans utgåva 
av amerikanorska texter (Haugen 1953), varom se nedan. Det bör till slut 
erinras om att min beteckning givetvis avser att i princip vara fonetisk, ej 
fonematisk. 

Den här nyttjade »grova» ljudbeteckningen följer i stort sett riksspråks-
ortografien. Undantagen är följande: 
o-ljudet stavas alltid med o 
å-ljudet stavas alltid med å 
j-ljudet stavas alltid med j 
äng-ljudet stavas alltid med ng, respektive nk. 
sje-ljudet stavas alltid med sj 
tje-ljudet stavas alltid med tj 
e representerar ett mycket öppet 6-ljud av skiftande kvalitet, se nedan. 
! betecknar »tjockt», kakuminalt, 1. 
w betecknar samma ljud som i eng. want. 

Teckenkombinationerna rd, rt, rl, rn, rs, k och !t beteckna enkla alveolara, 
respektive kakuminala, konsonanter. Den i dialekten normala övergången 
av r +d etc, till alveolar, [ci] etc., i sandhiförbindelser anges i regel inte. 

Enskilda ljudtecken 

Vokaler 
a a motsvarar landsmålsalfabetets (lmalf.) [a]. 

a motsvarar landsmålsalfabetets [a] eller [a]. 
I nedanstående text förekommer långt [a] i orden dalsk, /alen 'farlig', 
glas, järn, kvar, tala, vara (inf.), varit (supin.). 

e Långt e = [e]. Kort e realiseras som [a] eller [te] och, främst i svagtoniga 
efterstavelser, som pl. Se vidare nedan under ä. 
1  Om problematiken rörande skilda prosodiska företeelser se uppsatser av U. Eriks-

son, E. Gårding och B. Loman i G. Holm (red.), Svenskt talspråk, fem studier (1967). 
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i Långt i = [z], kort i = [a]. När äldre kort i öppnats till [e] och [a] tecknas 
det e, t. ex. feek 'fick', jeck 'gick'. 
Långt och kort = [o]. 
Långt och kort = [u]. Svagtonigt kort u reduceras ofta till [s] eller [9], 
t. ex. de 'du'. 

y Långt och kort i regel = [y], kort y ibland = [y]. 
å Långt = [a], kort = [o]. 
ä Har uttalet [cE] som långt och i regel även som kort. I några, relativt få, 

fall är talarens kvalitet av kort ä något öppnare och motsvaras då när-
mast av [tt]. Detta gäller ofta förbindelser med r, 1 och n, t. ex. [barj] 
'berg', [getts] 'hjälpte', [bah] 'själv', [mg] 'rätt', [sva'rja] 'Sverige', 
[tra‘ti] '30',-[da'ne] (<*dämt) 'där', [ha' n,s] (<*härna) 'här' (talrika ex.), 
men även [ba' tsr] 'bättre', [ha' star] 'hästar'. Det bör dock understrykas, 
att i dessa och övriga fall klangen ofta varierar mellan [ce] och [a], vilket 
främst torde sammanhänga med skiftande prosodiska förhållanden. En 
sådan variation i det korta ä-ljudets uttal är vanlig i inspelningar från 
Bergsjö i ULMA. Den är ofta individuell, men generellt kan sägas, att Bm. 
i likhet med andra hälsingemål har en tendens till öppning av kort ä mot 
[a] som ibland går ända till [v] och [a]; ex. i texten [dce Sta] 'det värsta'. 

Kort ä och e sammanfaller i stor utsträckning, varvid [e] öppnas till 
[ce]. Presens av veta heter [ve't] i betonad ställning men [vd] eller oftast 
[vcet] när ordet är svagtonigt och hastigt uttalat. Ljudbeteckningen söker 
därvid följa uttalet såsom utskrivaren uppfattat det. Vissa småord med 
hög frekvens har dock normaliserats enligt riksspråksstavningen (respek-
tive engelsk stavning): en, ett, den, men, mest, weil. 

ö Långt = [e]. Kort = [e] växlande med [s]. — Den i Bm. vanliga delabia-
liseringen av långt [e] till [Ø,  ee] har ej iakttagits hos talaren. 
Långt = [e]. Kvaliteten hörs ofta rätt sluten, närmande sig [e]. När e 
är kort, varierar klangen mellan [e], [s], [e], [a] och [v]. Den senare va-
rianten förekommer hos talaren liksom i ä.Bm. som representant för 
äldre kort o och it i ord som dom, kom, som, jobb, upp. Där [v] är särskilt 
tydligt, anges detta med a el. med lmalf.' I nutida Bm. utbytes i stor ut-
sträckning [v] mot [s], t. ex. [b4n]: äldre [ben] 'botten', [dsmlidvm] 
'de', [up]:[vp] 'upp' etc. 

Vissa högfrekventa »småord», som i betonad ställning oftast uttalas med 
[v], men där uttalet i hastig rytm växlar mellan [s], [e], [v] och [s] 
har normaliserats till e: dem 'de', som 'som', em 'om', se 'så'. I svag-
toniga eller rytmiskt undanhållna ord och stavelser representerar e i 
regel [9]. Detta är t. ex. ofta fallet i så, som i ä.Bm. heter [8a] men där 
klangen i texten skiftar mellan å-, e- och [s]-ljud. 
Diftong anges med upphöjd bokstav för den svagare komponenten. 

1  Jfr T. Bucht, Äldre u och o i kort stavelse i Mellersta Norrland (1924) s. 62 samt J. 
Nordlander, Ordbok över Multrånalet (1933), Inledning (av H. Geijer och D. 0. Zet-
terholm) s. vii. 
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Konsonanter 
Tecknen har samma ljudvärden som i rspr. med ovan nämnda undantag. 

Beträffande r-ljudet må noteras, att talaren saknar den för flertalet 
äldre personer i Bergsjö karakteristiska »västgöta-skorrningen» som träffar 
r i uddljud och i upptakt, t. ex. [te] 'röd', [lceram,' na] 'lärarinna'.1  

Sje-ljudet har i regel den bakre kvaliteten [5]. Om rs [] se ovan. 
Tje-ljudet har ibland t-förslag men oftast kan detta inte med säkerhet 

urskiljas. 
Talaren saknar helt »norrländsk förmjukning» av k och g, något som väl 

torde ha sin grund i anpassning till amerikansk standardsvenska. Det är 
emellertid inte undersökt hur fullständigt denna affricering genomförts 
de nordsvenska dialekterna. 

Prosodiska tecken 

Kvantitet 
Längd anges i texten med accenttecken efter den tryckstarka stavelsens 
vokal eller närmast följande konsonant. Eftersom längd, tryck och ton, 
särskilt i prosodiska sammanhang, står i beroende av varandra, bör de 
också i en förenklad transkription kunna utmärkas med ett och samma 
tecken. Detta har hävdats främst av Haugen, som i flera arbeten använt 
detta beteckningssätt. Vokal eller konsonant som följes av accenttecken för 
huvudtryck, akut (') eller grav ('), eller för starkt bitryck ( I ), är därför att 
uppfatta som lång, respektive halvlång. I de få fall då lång vokal, respektive 
konsonant, inte bedömes uppbära sådant tryck, anges hellängd med kolon 
(:) efter bokstaven och halvlängd med upphöjd punkt ( • ). I de likaledes 
fåtaliga fall då tryckstark stavelse har kort vokal som ej följes av konso-
nant (nå, å) sättes landsmålsalfabetets »korthetsbåge» efter vokalen, t. ex. 
i Sverige k; 'i Sverige också'. 

Vokal som ej åtföljes av något av dessa tecken är alltså att uppfatta som 
prosodiskt kort. Man bör dock komma ihåg, att den prosodisk-fonetiska 
variationen här är stor. Att en vokal prosodiskt förkortats innebär inte 
alltid att den fått »lexikalisk» korthet, typen hat:hatt. Just ifråga om 
a-ljudet träder detta särskilt tydligt i dagen, när a i t. ex. har, var m. fl. 
ofta behåller sin kvalitet trots att det förkortats i satsen.2  Denna distink-
tion ifråga om kvantiteten har jag sökt upprätthålla i texten i de många 
fall där den är fullt tydlig. Men de svårbestämbara gränsfallen är ännu fler. 
Fonematiskt torde förkortningen sakna relevans. 

Motsvarande gäller konsonanterna. I fråga om konsonant som står mel- 

1  Jfr S. Sjöstedt, Studier över r-ljuden i sydskandinaviska folkmål. Skr. utg. gm  
Landsmålsarkivet i Lund 4 (1936) s. 224. 

2  Förhållandet har även framhållits av Elert 1964 s. 195. 
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lan två vokaler och som i riksspråksstavningen är dubbeltecknad sättes 
accenttecknet mellan de båda konsonanterna, dvs. i stavelsegränsen, t. ex. 
/arla. Konsonant som ej är försedd med accenttecken uppfattas alltså i 
satssammanhanget såsom kort, även om den enligt (den här i stort sett 
behållna) riksspråksortografin är dubbeltecknad, t. ex. /alla bort', kall, 
mitt. —1 fråga om rena dialektformer är det ofta svårt att uppnå konsekvens 
ifråga om dubbelskrivning av konsonant (vätt 'vet'). För undvikande av en 
otymplig dubbelskrivning av sammansatta tecken (typen rysjsja) kan kolon-
tecknet användas (rysj:a). 

Stavelsebildande konsonant utmärkes vid behov med apostrof (vatt'n). 

Tryck och tonalitet 
Av tryck anges här två skilda grader: huvudtryck och starkt bitryck. 
Tecknen för huvudaccent, akut och grav, anger huvudtryckets (och där-
med också stavelselängdens) placering i den prosodiska satsen (meningen) 
såsom detta tryck vid avlyssningen uppfattats av utskrivaren. Tecknet för 
starkt bitryck har använts med en viss sparsamhet och landsmålsalfabetets 
tecken för svagt bitryck ['] inte alls. Ofta är det vanskligt att auditivt fast-
ställa graden av tryck i löpande tal. Variationen i tempo, rytm och ton-
rörelser är praktiskt taget gränslös. Emfatiskt, extra starkt eller domine-
rande tryck i övrigt (»centralbetoning», Gårding 1967 s. 64) anges med 
dubbelt accenttecken (", "). 

Den tonala skillnaden mellan akut och grav utjämnas givetvis oftast i 
svagtoniga stavelser. Om tonrörelsen i satser och meningar se nedan. 

Skiljetecken 
Även ifråga om utmärkandet av gränserna för yttranden, meningar och 
satser (fraser) tillämpas riksspråksortografin så långt som möjligt. Det bör 
emellertid observeras, att det här alltid är fråga om fonetiskt eller proso-
diskt avgränsade talstycken, inte grammatiska. Gränsdragningen bestäm-
mes främst av variationerna i tempo och tonrörelse. Den fonetiska me-
ningens slut markeras oftast av fallande eller stigande ton och därpå föl-
jande paus, kortare eller längre. Givetvis spelar även betydelsehelheternas 
relationer till varandra en roll vid avgränsningen av prosodisk mening 
(II Eriksson 1967, s. 17). 

Början av ett yttrande eller en mening anges här med stor bokstav och 
slutet med punkt (avslutande tonfall), frågetecken eller utropstecken. Om 
yttrandet avbrytes sättes tankstreck eller paustecken. För varje nytt ytt-
rande av talaren börjas ny rad. 

Annan paus än den som normalt följer på meningsslut anges med sned-
streck (/). Pausen kan innebära att talaren tystnar eller att han fyller den 
med ljud som anger tvekan, »fylld paus», varvid vissa ord förlängs eller ges 
en ljudande avslutning, ett »tveksamhetsljud» (-åh, -äh etc.). 1 föreliggande 
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text anges sådant ljud med bindestreck följt av bokstaven h. Längden av 
en paus varierar starkt. I normalt riksspråkstal kan den växla mellan 4 och 
100 centisekunder (Gårding 1967, s. 43). De längsta pauserna anges här 
med dubbelt snedstreck (//). 

Ju kortare pausen är desto svårare är den att auditivt fastställa. När de 
gränser mellan talstycken, som lyssnaren tycker sig uppfatta, till tiden är 
så korta, att något hörbart uppehåll i talströmmen inte tycks föreligga, kan 
det vara frågan om andra akustiska modifikationer i det prosodiska för-
loppet, t. ex. sådana som den moderna fonetiken kallar junkturer. De sam-
manhänger med växlingar i tryck, intonation, tempo, rytm etc. (Se Had-
ding-Koch 1961, Gårding 1967, Loman 1967.) Hos vår talare är gräns-
markeringar av detta slag ofta mycket tydliga. Att med någon högre grad 
av säkerhet utmärka dem med de tecken för rytmiska och tonala förlopp, 
som numera brukas inom fonetiken, skulle emellertid medföra krävande 
experimentella och instrumentella analyser som ligger helt utanför ned-
skrivarens möjligheter. Jag har därför nöjt mig med att genom ett komma-
tecken ange när jag iakttagit sådana gränser i talströmmen som jag inte 
uppfattar som egentliga pauser. Denna markering bidrar också till att göra 
texten lättare att läsa. (Nämnas bör att talarens ideligen återkommande 
»vet du» av läsbarhetsskäl ofta omgivits med komma, även när gränsmar-
keringens hörbarhet känts tveksam.) Att utarbetta en för praktiskt bruk 
användbar betekning för prosodiska gränser av denna art må bli en uppgift 
för fonetiska specialister.' 

Översikt över använda tecken 

Accenttecken anger även längd, se ovan. Dubbelt accenttecken = domine- 
rande tryck. 

Stor bokstav användes alltid vid början av en mening. 
Punkt, frågetecken och utropstecken anger slutet av en mening. 
/ = paus. 
// = lång paus. 
, = annan prosodisk gräns (junktur). 
-h = tveksamhetsljud av skilda slag. 
Rund parentes ( ) omkring ljudsegment, ord och ordföljder anger att 

dessa uttalas så hastigt eller otydligt att de inte med säkerhet kan identifie- 
ras. Detta har av uppenbara skäl ej kunnat ske överallt. Där t. ex. h- eller 
-r står i svagton och uttalas snabbt, är det ofta ovisst om något av konso- 
nantens ljudmassa verkligen artikuleras. — Tre korta streck inom parente- 
sen (— — —) anger att det utelämnade partiet ej alls kunnat identifieras. 

i Av Gårdings lyssnartest (1967 s. 51 ff.) framgår, att markeringen av junktur i stor 
utsträckning stämmer med vad som för språkkänslan framstår som lämplig placering 
av kommatecken i löpande talspråkstext. 
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Inom ( ) sättes också anmärkningar av typen »(skratt)», »(ett tåg signale-
rar)» o. likn. 

Inom klammer [] sättes, för undvikande av förväxling med annan kursiv 
skrift, tecken ur det svenska landsmålsalfabetet. 

<> (»grekisk parentes») inramar korta inskott i yttrandet gjorda av 
annan än den talande, t. ex. ja, jaså, nej. 

Bindestreck användes: 1) mellan ord som hör in under samma accent, som 
utgör tydliga rytmiska enheter; dock iakttas en viss sparsamhet med teck-
net för att ej överbelasta texten; 2) framför ord i enklitisk ställning; 3) vid 
slutet av ett avbrutet, stympat ord, t. ex. gru- (gruva). 

Tankstreck anger avbrott i yttrandet. 
Intervjuarens tal återges här i riksspråksform, ibland modifierad. Längre 

yttranden förkortas, vilket anges med tre punkter (...). Av utrymmes- och 
kostnadsskäl börjas inte ny rad för intervjuarens yttranden. De skiljes 
från talarens föregående yttrande av tecknet 

Lån från amerikansk engelska (am.) i oförändrad form anföres med am. 
stavning och sättes inom citationstecken (»). Lånord, som försvenskats i 
fråga om uttal eller form, återges även i översättningen med försvenskad 
stavning, varefter ordets korrekta am. form jämte översättning till svenskt 
riksspråk följer inom parentes. Om artikulationen är svensk eller ameri- 
kansk är ibland tveksamt. Om all amerikasvenska (amsv.) gäller det, 
att det ofta är vanskligt att avgöra om ord, syntaktiska konstruktioner etc. 
är lån eller gemensamt arvgods i engelska och svenska. Dylika fall har of-
tast anmärkts i noter, där utgivaren sökt antyda möjliga lösningar av 
problemen. Flera fall kan säkerligen påvisas vid sakkunnig granskning. 
Varje analys av en amsv. text förutsätter uppenbarligen en grundlig och 
mångsidig kännedom om talarens hemortsdialekt i Sverige, dess äldre ljud-
skick, grammatik, ordförråd, syntax, stil och uttryckssätt osv. I skilda 
detaljer kan den ena svenska dialekten stå engelskan närmre än den andra. 
Ett enda exempel må anföras. När en amsv. talare med språklig bakgrund 
i Västergötland kallar högaffeln »fork» så kan detta vara hans svenska dia-
lekt, men när en gästrikeättling i Kansas gör det, måste det rimligtvis vara 
lån. — Beträffande nyare teorier och metoder i språkkontaktforskningen 
tillämpade på amerikasvenskt material hänvisas till uppsatsen »On Di-
versity of American-Swedish» av N. Hasselmo i detta häfte av Sv. Lm. 

Amerikanskt uttal av t återges i landsmålsalfabetet med [4]. 
Originalbanden har i arkivet signa Am 326-328. Kopior på ljudband kan 

erhållas till självkostnadspris efter rekvisition ställd till Landsmåls- och 
folkminnesarkivet, östra Ågatan 27, 753 22 Uppsala. 

Förkortningar och litteratur 
Aa = Aasen, I., Norsk Ordbog med dansk forldaring. Chra. 1873. 
Am. = amerikansk(t) -ska, amerikansk engelska. 
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Amsv. = amerikasvenska. 
Bm. = bergsjömål som det talas i vår tid av den äldre genera:tionen i Bergsjö 

och Hassela socknar. 
bp!. = bestämd form plur. 
bsg. = bestämd form sing. 
Coll. Diet. = Barnhart, C. L. och Stein, J., The American College Dictionary. 

New York (Random House) 1960. 
Dalm. ordb. = Ordbok över folkmålen i övre Dalarna av L. Levander och S. 

Björklund. Upps. 1962-. (Skr. utg. gm  Landsmåls- och folkminnesarkivet i 
Uppsala. Ser. D: 1.) 

Dahlstedt, K.-H., Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. Upps. 1955. 
(Skr. utg. gm  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Upps. Ser. A: 11.) 

Elert, C.-Chr., Phonologic Studies of Quantity in Swedish. Upps. 1964. (Monogr. 
utg. av Stockholms kommunalförvaltn. 27.) Second Printing 1965. 

Eriksson, M., Svensk ljudskrift 1878-1960. Upps. 1961. (Sv. Lm. B. 62.) 
Eriksson, U., Om transkription på meningens och satsens plan. (I: Holm, G., 

se nedan.) 
Gårding, E., Prosodiska drag i spontant och uppläst tal. (I: Holm, G., se nedan.) 
FIadding-Koch, K., Acoustico-Phonetic Studies in the Intonation of Southern 

Swedish. Lund 1961. (Travaux de l'Institut de Phonaique de Lund III.) 
Haugen, E., The Norwegian Language in America. 1-II. Philadelphia och Ber- 

gen 1953. 
— The prosodie System of Norwegian. (I: Scandinavian Studies 39, 1967, s. 

47-5L) 
Hesselman, B., Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. Upps. 1948-53. (Nordisk 

kultur 1-IV.) 
Holm, G., (red.) Svenskt talspråk. Fem studier under redaktion av G. H. Upps. 

1967. 
lmalf. = Det svenska landsmålsalfabetet. 
Loman, B., Prosodi och syntax. (I: G. Holm, se ovan.) 
obpl. = obest. form plur. 
rspr = svenskt riksspråk. 
Rz = Rietz, J. E., Svenskt dialektlexikon. Lund 1861-67. 
SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska Akademien. Lund 

1898-. 
sbst. = substantiv. 
sv. = svensk(t), -ska. 
Sv. Lm. = Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv. Sthlm-Upps. 1879-. 
ULMA = Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Unonius, G., Minnen från en 17-årig vistelse i nordvestra Amerika. 1-II. Upsala 

1861. 
Wbg = Ordbok öfver allmogeord i Helsingland utg. af  Helsinglanels Fornminne- 

sällskap [genom Fr. Wennberg]. Hudiksvall 1873. 
We = Wessman, V. E. V., Samling av ord ur östsvenska folkmål. 1-2. Hfors 

1925-32. 
Witting, C., On Acute and Grave Contours in Central Swedish Dialectal Speech. 

An Audio-phonetic Study. Upps. 1968. Svenska Landsmål B. 65. 
ä.Bm. = äldre bergsjömål, dvs, sådana språkdrag som av äldre personer i 

Bergsjö och Flassela uppfattas som ålderdomliga, numera sällan brukade. 
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Text 

(De talande har en karta över Sverige framför sig.) 
arjern-marns1  hä(r) sem dem har d(är), ja‘rn-, gru-, mil/lene, ä dem 
än- / ä dem ända dänni-eppe dem? Ända dänn, just se! 

— »Oh I see», se långt ne'r? Ja ... Och här bor smålänningarna. 
5 — Å där2-ne're, (h)a? --h• Det är Småland, det här bruna. 

— Ikring Star'k3-här-borte4  är ä myc'ke smnänningar. <Är det?> Ja. 
<Jasså.> (Ja) är no(g) mång‘e utå de(m som) kan språ'ka smålänn'ska-å, 
än'. Kanske det? <Ja.> 
Å se läng'er ysi t, ikring almalunn'6  / <Jaha, ja där —> dä'r ä(r) gam`- 

10 malt ken'tri.6 Ja där är det mycke smålänningar ... och här bor 
värmlänningarna ... 

— Men dä hä'r ä no unjefär lilla som vi har hänne i »United Sta'tes»7  / 
ännitings-h vi ha(r) samma språ'k / å klaner varandra° lilla tec'ke.10  
<Jaa.> Hän'ne är ä ju different språ'k-å, lite gran‘nan å — Ja, 

15 dom är different se. I gamla tider kunde inte hälsingar och dalkarlar 
förstå varann, och det märkte ni väl här också? 
Weil (d)å Äb'be(n)12  språ'ker, ja kan int13  förstå' nånting va han sälg14-int. 

Nej ... Ja, och ditt folk kommer ifrån Hälsingland? 
— Ja' / ja tro'r då. Minns du vad far sa att han kom ifrån i Hälsingland, 

20 <Nå, nå!> om det var från Hudiksvall? 
— Hudiksvall' -å, syns (ä) som ja (ha) hällt-tåles-åm. F*3 Eller »Husvall», 

och Ljusdal och Söderhamn. 
Du vätt ä så läng‘e16  sänn', vätt du,16  ja min gräm'pa [gra'mpa],17  vätt 
du. rk< Var det han som kom? <Ja.> Jasså. Vet du när han kom ungefär? 

25 — Inte riktet sä'kert, men ä va' fel emilla säxl ti-fy're å säxtifem', tänker 
ja. Så tidigt. <Ja.> Jaha. Vet du om han — 
Ja kan' ju vara lite miss‘ta lgen18  på'-ä vätt du. Ja. Var det, kom han 
på segelbåt tro? 
Nå / nå [n#'9, rul]. <Nej.> Dem kem på / ång'bå't. <Ja.> Är ä så' ni 

30 sä'ger i Svär'je, ång'an (v)a? Ja just ångan, »steam» ja. Nå än din 
mamma då, kom hon samtidigt? 

1  Snarast sv. artikul. här. 
2  ä.Bm. dän'ne. Denna form växlar hos tal, ibland med där. Så äv. i fr.om  ä.Brn. 

hän'ne och här. 
3  Stark, en mindre ort i Chisago county. Namnet uttalas här med am. r. Jfr nedan. 
4  ä.Bm. boajste. 
5  Almelund, ett samhälle med många svenskar i Chisago county. 

Am. country. Här 'uppodlat och bebyggt landområde'. Jfr att land i amsv. i regel 
betyder 'mark', t. ex. »köpa land». 

7  Am. tongång och artikulation här. 
8  Am. anything. Betyd. oviss. Trol. anakolut här (»false start»). 
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Översättning 

»kon mines», som de har här, järngruvorna, järnminorna, är de ända 
där uppe de? -A,  Ända där, just! 

— »Oh, I see», så långt norrut! -A,  Ja, och där (på kartan) bor smålänningarna. 
5 — Å, där nere. Det är Småland, det där bruna. 

Omkring Stark3  här borta är det mycket smålänningar ... Ja, det är nog 
många av dem som kan språka småländska också ännu. Kanske det. 

— Och så längre österut, kring Alrneluncl° ... där är det gammalt köntri 
10 (country, land, bebyggelse). Ja, där är det mycket smålänningar, och 

här (på kartan) bor värmlänningarna. 
Men det här är nog ungefär lika som vi har här i »United States», änniting 
(anything, även om) vi här har samma språk (i alla delstater) och kallar 
varandra på samma sätt.1° Här (på kartan) är det ju different (olika) 

15 språk (landskapsmål) också, litet grand. Ja, de är different. I gamla 
tider kunde inte hälsingar och dalkarlar förstå varandra, och det märkte 
ni väl här också? 
Weil, då Eben12  språkar (orsamål), kan jag inte förstå någonting av vad 
han säger. Nej ... och ditt folk kommer från Hälsingland? 
Ja, jag tror det. Minns du vad far sa att han kom ifrån i Hälsingland 

20 ... från Hudiksvall? 
Hudiksvall syns det som jag hört talas om. Eller »Husvall» 
Du vet, det är så länge sedan; ja min grandpa17  — Var det han som 
kom? Vet du när han kom? 

25 — Inte riktigt säkert, men det var väl emellan 1864 och -65, tänker jag. 
Så tidigt ... 

Jag kan ju ta miste (vara lite misstagen)" på det. Kom han på segel-
båt, tro? 

30 — No. De kom på ångbåt. Är det så ni säger i Sverige, ångan? Ja ... 
Din mamma då, kom hon samtidigt? , 

ä.Bm. varann‘re. 
10  'på samma sätt', dvs, utan motsvarighet till inbyggarbeteckningar som smålän-

ningar, värmlänningar etc. i Sverige. 
11  Ej Bm. Se SAOB grand sbst 1. Jfr äv. not 8 s. 25. 
12 Eben, en dalkarl. 
18  Jfr ifråga om ordföljden am. 1 eannot. 
14  I ä.Bm. faller -er i presens av starka och vissa svaga verb. 
15  ä.Bm. lång‘C. 

16  Om det »vet du», som tal. flitigt skjuter in i sina meningar, är lån från am. »you 
knows synes ovisst. Det är vanligt hos många personer, åtminstone i Mellansverige och 
s. Norrland. 

17  Am. grandpa 'farfar el. morfar'. Uttal med am. r här. 
18 Am. be mistaken 'ta miste'. 
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— Gräm'ma?1  Ja. Ja, så »grandma» kom. Så dom var gift då när dom 
kom då. <Ja.> Ja. 

— Å ja tjäliner ineen dä'r / ja ve't-nt om ja har nå hläk't dä'r, hälle 
in'te. <Nej.> För hä va bra' mång‘e som konima då / ja tro gräm'pa 

5 hadde nån / bro'r som va må' då'-å. <Jaha.> om han komma ät‘teråt då, 
ve't ja-nt men / ja ve't då att han hadde en bro'r se(m) va (å e) sys'ter å. 

Ja och dom hade namnet Flink? 
— Nå-å' / Härsingen hel-ta-n / <Nej!> gräm'pa-min. Jaså. Men namnet 

Flink då? 
10 — Weil, dä komma in' på no an'ne vils dä / å dem' / dä, på dä sia ve't ja 

so lite öm' / <Jaha.> å dom kem‘ma no från Svärl je. <Jaha.> Men va 
dom konima från då, dä ve't ja in'te. Men, din far och mor då, dom 
var född här i landet. Var dom födda här, i Cambridge? 
Weil, i Tjisa'go-ka'unti hä bortå! <Jasså.> Dä hä'r ä ajsän'ti / <Ja.> å 

15 ys't om här då bir ä Tjisa'go-ka'unti. rk-,  Ja, nå vad gjorde far där, var 
han farmare? 

— Faema. <Jasså.> Ja. <Jaha.> Som dem sä'g i Svär'j(e) jolbrulkara? 
Just ja, jordbrukare, bonde. <Ja.> Jaha, i Chisago cdunty, var det ... 
vid Almelund? 

20 — Å' ja (ha) vare dä'r bra' myc'ke. R-3 Ja, men där du vax opp? 
— Weil dä'r va'r-ä / mest mycke hähinglän'dare då. Var var det 

nånstans, vad heter det? 
Weil / dä säx' mil ys't ifrån här. <Jaha.> Vi hadd en litn sta' dä'r-h / 
en litn ken'tri-sta',2  vi kalla för De'1.3 Åhå! 

25 — Å so lite läng'er yst då, en an‘nan pass / so(m) do(m) kalla fö Starik.4  
<Jaha.> Å' ve ett stå'r, vätt-de å-h / å så ska dom ju ha' / dä hä drick‘e(1)s-
val ren3  / va're(r) se bier dä vätt-de / (skratt). <Ja.> Dom had‘de ju-nt 
nå sån't i De'l-e. Nej. Jasså, var det fler hälsingar där? 
Å'-jäss-ju, dom va no alleho'p! <Nej.> Läng'er teba'kur.6 Tror du 

30 det finns nå hälsingfolk kvår där? 
— Nå'-å / dä ha ~te om'ändra dä'r nu s(e-å). Har det! <Ja.> Jasså. 
— Ja tjän'ne-nt knap‘pest ijän' mä, då ja kommer di't. P,3 Gör du inte! 

Å WIK° tjän'ne ja-nt just nånting, (men) du vätt, ja ä' ju så li‘te, et dä 
hel'le å, so ja — <Ja.> Nå nu är ä tys‘kar å / hla'g där. Så ... 

35 Var det grandpa som slog sig ner där då? 
— Ja / (h)an to-to'g / va va'r(ä) dom kalla / håum'stätt [ho'u,msteg].7 Å, 

han tog homestead-land där han. 

1  Am. grandma 'farmor el. mormor'. Uttal med am. r här. 
2  Am. country + sv. stad 'ort på landet, by'. Uttalas med svensk artikulation. 
3  En mindre plats i närheten av Stark, am. Dale(?). 
4  Stark uttalas här med sv. artikul. Jfr ovan. 

Trol. felartikulation. 
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— Grandma? Så »grandma» kom ... 
Och jag känner ingen där, jag vet inte om jag har någon släkt där eller 
inte. För det var bra många som kom då. Jag tror grandpa hade någon 

5 bror som var med då. Om han kom efteråt vet jag inte, men jag vet då 
att han hade en bror och en syster också. P3 Och de hade namnet Flink? 
No. Hälsingen hette han, min grandpa. Men namnet Flink då? 

10 — Weil, det kom in på något annat vis det; den sidan (av familjen) vet jag 
så litet om. De kom nog från Sverige. Men var (i Sverige) de kom från, 
det vet jag inte. Men din far och mor då, var de födda här i landet, 
här i Cambridge? 
Weil, i Chisago county här borta! Det här är Isanti (county) och öster 

15 om här vidtar (blir det) Chisago county. Fk Vad gjorde far där; var han 
farmare? 
Farmade. Som de säger i Sverige, jordbrukare. Just ja ... i Chisago 
county, var det vid Almelund? 

20 — Jag har varit där bra mycke. Ja, men (platsen) där du växte upp? 
— Weil, där var det mest hälsingländare då. Var var det någonstans, 

vad heter det? 
— Weil, det är sex mil österut, härifrån. Vi hade en liten stad där, en liten 

köntri-stad2  (by), som vi kallade Dale. Så. 
25 — Och så lite längre österut (låg) en annan plats som de kallade Stark.4  

Den ligger vid ett står (store, butik). Och så ska de ju ha de där dryckes-
varorna, och då blir det (en krog också, och så uppstår det ett samhälle!). 
De hade ju inte något sådant i Dale inte. Var det fler hälsingar där? 
»0 yes» — ja, de var nog (hälsingar) allihop! Längre tillbaka. Tror 

30 du det finns hälsingfolk kvar där? 
No, det har blivit omändrat där nu. Har det! 

— Jag känner knappast igen mig, när jag kommer dit. rk< Gör du inte! 
Och folket känner jag inte just någonting, jag är (far) ju så litet åt det 
hållet. Nej, nu är det tyskar och alla slag (nationaliteter) där. Så ... 

35 Var det grandpa som slog sig ner där då? 
— Ja, han tog — vad var det de kallade det — houmstätt (homestead).7  

F*J Å, han tog homestead-land där, han. 

6  ä.Bm. Se om dyl. och likn. former L. Alfvegren, r-genitiv och are-komposition 
(Skr. utg. av K. Gust. Ad. Åk. 32, 1958) s. 190. Jfr även no. dial. tilbakar (Aa 812b). 

7  Am. homestead, nybyggarland, som man fick gratis el. nästan gratis, enligt den s. k. 
homesteadlagen, the Homestead Act, 1862. 
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Ja. Å då var ä ju bare sko'g. Ja. Så han fick ta ner träden då <Ja.> 
och grubba och digga. 

— Å se förste å're, se grävde dem ett hel i bac'ka' som dem lev'de.2  
Nej! Det var intressant att höra! <Ja.> Ja! 

5 — Å se vall' ä india'nar3  här. Jasså. Vad berättade dom om dom då? 
Hur / dä va' no (inge) india'nar i Svär'je? Nej, nej vi har inga indianer. 
Men du vätt hän'ne var ä fuhll't å india'nar vätt du. P-J Tänk då. Var 
dom fredliga dom där, eller var dom rädd för dom? 
Nå' / dom va' ju lite rädd', men dom va snäll' dem, åm du tri`ta4  dom' 

10 snällt vätt du / dem va'-nt nå kilen. Inte? Nej, dom har sagt på en 
del håll att om dom gav dom mat och var snäll med dom så var dom 
snäll igen. 
Ja' / ja'a då / men du vätt dem vart' ju se mess‘tri'ta.3  <Usch ja.> Då 
va ju lite dum't. Ja det var dumt det ... 

15 — Hänn'ikring vek ja-nt, om ä va so illa hänn'ikring / men länger väs't. 
<Ja.> Där va'r ä ju — Pt,  Ja, dom gjorde ju uppror sedan också. <11e?> 
Dom gjorde ju krig emot de vita. 
Ja' / ja dem hadde ju kri'g milla så sjärv-k,' Det hadde 
dom väl också. <Ja.> Olika indianstammar, dribes». 

20 — Å hän'ne-borta är ä en sjö', som dem kalla(r) fe Lång'-le(j)k, Lång'-
sjö'n [-Yo'n], bruke dom kana. <Ja.> Ja', dä ä' vi en / tre' fyre mil 
ys't-ifrån-här. <Ja.> Dä(r) hadde dom en rek'tig-en (n) india'n-sta'.6  
<Nej, jasså.> Å so fis‘ka dem då, vätt du, (ä) va(r) ju pläniti7  fis'k här 
då. Ja ja dom levde väl mycke på fiska och — 

25 — Hä va' no fis'kning8  vätt du då, å se var ii plän'ti ge'm [ge'nz] 1 <Ja.> 
drrar3  å allting. <Ja.> Hu(r) säg ni di‘rar i Svär'je? Hjortar, <Åh!> 
ja, så dom kunde »hunta», eller jaga, som vi säger. <Åh!> Ja dom — 

— »Deer»10  i di`rarn / weil di‘rar'dä ä ju-int riktet sven'skt nam'n, är (h)ä?12  
sk Nej, men dom säger så här mycket <Ja.> (lirar. Ja. Så när grandpa 

30 kom hit, och grandma, då fick dom väl leva rätt mycke på att fiska <Ja, 
hm.> och — 
Å se var ä ju skok'sar'bet13  då, vätt du, se dom brukte" gå opp te sko'gen 
då, vätt du, på vin'trarnal3  å — Jaha, var det här ikring ... 
Dä va' ju lite länger ne'r. Ja, det var stora skogar där ... 

Felartikulation. Bm. baekan bsg. Senare säger tal. så 
2  Jfr am. »where they lived». 
3  Senare har tal även pluralformen indianer. 
4  Am. great; am. artikul. av tr-. 
5  Am. mistreated; am. artikul. av fr-. 
8  Am. Indian town 'uppehållsplats för indianer'. 
7  Am. plenty (of) 'gott om'. Sv. artikul. 
8  ä.Bm. »fara ut på hakning» 'fiske'. 
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— Ja, och då var det ju bara skog. Så han fick ta ner träden då och 
grubba och digga (gräva upp rötter och dika). 

— Första året grävde de ett hål i backen (marken) som de bodde i. Nej, 
det var intressant att höra! 

5 — Och så var det indianer här. Vad berättade man om dem då? 
Hur — det fanns väl inga indianer i Sverige? Nej, vi har inga indianer. 

— Men här var det fullt av indianer. Tänk då! Var de fredliga. de- där 
eller var man rädd för dem? 
No, de var ju lite rädda, men de var snälla de, om man tritade (treated, 

10 behandlade) dem snällt; de var inte farliga. Nej, man har sagt på en 
del håll att om man gav dem mat och var snäll mot dem, så var de snälla 
i sin tur. 

— Ja, men de vart ju så misstritade (mistreated, illa behandlade). Det var 
ju lite dumt. Ja, det var dumt det! 

15 — Häromkring vet jag inte om det var så illa, men längre västerut. Där 
var det ju — Ft-,  Ja, de gjorde ju uppror sedan, krig, mot de vita. 
Ja, de hade ju krig sinsemellan också! — Det hade de också ... 

20 — Och här borta är det en sjö, som man kallar Long-Lake, Långsjön bru-
kar man kalla den. Ja, det är väl en tre, fyra mil öster om här. Där hade 
de en riktig indianstad.6  Och så fiskade man då; det var ju plenty (gott 
om) fisk här då. •k< Ja, de levde väl rätt mycket på fiska och — 

25 — Det var nog fiskning då, och så var det plenty gem (game, villebråd) 
dirar (deer, hjort) och allting. Hur säger ni dirar i Sverige? Fk-,. Hjortar. 
Så de kunde hunta eller jaga som vi säger. Ja de — 
»Deer», dirar, weil, dirar är ju inget svenskt namn, eller hur? Nej, 

30 men de säger så här ... När grandpa kom hit, och grandma, då fick de 
väl leva rätt mycket på att fiska? 
Och var det ju skogsarbete då, så de brukade gå upp till skogen på vint-
rarna. Fz Ja, var det här omkring? 
Det var lite längre norrut. P-- Ja, det var stora skogar där ... 

9  Am. deer 'hjort'. Sv. artikul. 
1° Am. artikul. 
"Sv. artikul. 
12  Am. is it, s. k. »question tag». 
18 ä.Bm. 
14  ä.Bm. bruka. Denna pret.-form använder tal. senar, men säger i regel brukte, en 

form som företrädesvis torde ha sydlig utbredn. i sv. dial. 
14  ä.Bm. vin`tran. 

2 — 694471 Sv. Landsmål 1989 
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Du' -h // din ajdi'a nu' / ä'ne ke'nell som du ha'r / <Ja.> ä' tell å finn'-u't2  
/ mycke sånt-(d)är ganimalt ikring hän'ne / <Ja.> ifrån ferke som kem`-
ma från Svär' je. <Ja.> Du vätt dä vi ha-nt dem kva'r // men Ke'mridsj-
Sta'r / tryckeri' här i staln, vätt du. <Jaha.> Du vätt dem ska ha no 

5 sorters senten"jel i senimar-här. Ska dom det? 
Se-h / dem sätter in', vätt du / gamle ting's3  / <Ja.> i tiningen, vätt 
du / <Jaha.> se ja tänk-em du jing‘e på Kelmridsj-Sta'r, ja tror dem 
dem kemme(r) te ha dem kva'r, vätt de. <Jaha.> Dä vore mycke intres-
san't (å) te pick'-app [vp] hur hu- dä (här) ken'tri börd-te på vart 

10 sättla, vätt du å / <Ja.> å se är ä pick'tjers4  då, vätt du, då förste 
trä1"n3  komma å jeck ijen'nem-här-å. Ja tänk då! 
(Å se) hur dem leg'ga då hän'ne-borte väst em Käm"risj [kce'mrz2]. 
Jasså. Var det väst om som dom logga? 
Ja', du vätt dä va mycke paj' nskolg, väs't-em-här. <Ja.> Å d(å) var-ä 

15 india'ner då, vätt du, å allting! Tänk då! 
Nå om du kunne få ta'g på hä', vätt du, du kunne pick app° myc'ke dä'r. 

Ja, vi ska ta och gå dit i morgon då. 
Ja'! <Jaha.> Jo dä dä'r, va(r)enida gång' ve få ti‘ningen, vätt du, se, 
är ä fösjt i  ja tit‘te på(ä) dä dä'r, vätt du. <Ja.> Men vi ha-nt dem kva'r. 

20 f 3  Nej, men då kan vi gå dit och höra — 
— Men ja tänke(r) dem ha'r kva'r dä'r, vätt du / <Ja men —> se du kunne 

få' ti'ningen, vätt du. Det kan hända. Nu vart ja så glad när jag hörde 
att du var ungefär från samma håll som jag så ja ville höra lite mer om 
hälsingarna se. 

25 — Ja hä ä no li‘te, som ja ve't-å-ddem,7  mer än / dä ja ha lä'rts må (i)kring 
hän'ne-bara. Ja. Så du vax opp — 
Van'esjt [va'nv,st] ä'r ä nårstans som du kan si'-h, sola nu då på-h / 
ny'-h / »that's new» // mid'semmern / midd's-, midd'-, midd'sem'mar-
dagen.° <Ja.> Då dä kan' du-nt hän'ne då? Nej. Men häroppe — 

30 — Jett du gå ända di't då? Du har en linje här som dom kallar för norra 
polcirkeln, »the arctic circle». <Hm.> Och norr om den här, där skiner 
solen i — 
Ja men du kan'-te, du behöve-ut gå se jä'dra långt, em dä är nå bär"j 
som du kan gå åpp'10  på här / å si sola å', ä-n't-ä,?11 Ja, man kan ju 

35 se den ganska länge ... 

ä.Bm. 'ärende'. 
2  Möjligen ä.Bm. finn u't 'ta reda på'. SAOB (F 601) finna ta 'fundera ut' (belagt 

1765). Jfr am. lind out. Jfr äv. sv. dial. finna uti Dalm. ordb. I, 462a, no. dial. d:o Aa. 
156b. Finn-u't är ej främmande för nutida dial.-talare i Bergsjö och Hassela men 
tycks ej vara vanligt enl. utg:s uppteckn. i Bergsjö och Hassela 1969. 

3  Am. things 'saker, förhållanden'. Sv. artikul. 
4  Sv. artikul. 
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Du, din ajdia (idea, avsikt) nu, ärendet som du har, är att finna ut (ta 
reda på) mycket sådant där gammalt omkring här från folket som kom 
från Sverige. Du vet vi har inte dem (tidningsnumren) kvar, men 
Cambridge Star, tryckeriet här i sta'n (har dem i behåll). De ska ha 

5 något slags centennial (hundraårsjubileum) här i sommar. Ska de det? 
Se, de sätter in gamla tings (saker) i tidningen, så jag tänker att om 
du ginge på Cambridge Star, så tror ja att de har dem (tidningsnumren) 
kvar. Det vore mycket intressant att picka upp (pick up, få reda på) 
hur köntrit (the country, landet) började på att bli sättlat (settled, 

lo bebyggt). Och så är det pictures (bilder i tidningen) då, då första träjn 
(train, tåget) kom och gick igenom här. Ja, tänk då! 

— Och så hur de lågga (logged, högg timmer) här borta väster om Cam- 
bridge. Var det västerut som de lågga? 
Ja, det var mycket pajnskog (pine, tallskog) väster om här. Och då var 

15 det indianer och allting. Tänk då! 
Om du kunde få tag i det, kunde du picka upp mycket där (i de gamla 
tidningsnumren). Ja, vi ska gå dit i morgon. 
Ja, varenda gång vi får tidningen, så är det där det första jag tittar på. 

20 Men vi har dem inte kvar. Men vi kan gå dit och höra efter. 
Men jag tänker att de har kvar där, så att du kunde få tidningen. F3 Det 
kan hända. Nu vart jag så glad när jag hörde att du var från samma håll 
som jag, så jag ville höra lite mer om hälsingarna. 

25 — Ja, det är nog lite (inte mycket) jag vet om dem, mera än det jag har 
lärt mig häromkring bara. Så du växte upp — 
(Ser på kartan) Var är det någonstans som du kan se solen nu då på ... 
»that's new» ... på midsommardagen? Det kan du inte här? 7,3 Men här — 

30 — Måste du gå ända dit då? Du har en linje här som kallas norra pol- 
cirkeln ... 
Ja, men du behöver inte gå så jädra långt, om det är (finns) något berg 
du kan gå upp på här och se solen också, är det inte (eller hur)? Men 

35 man kan ju se den ganska länge ... 

5  Sv. artikul. 
6  Jfr am. you could pick up. 
7  Jfr am. it is little I know of them. 
8  ä.Bm. /ä'ajt. Jfr am. what I have learned 'som jag har erfarit'. 
9  Bm. mes`sem'marsda'n. Jfr am. midsummer. 

79  ä.Bm. [vy]. 
11 Jfr am. isn't it? 
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Men (h)ä ä ju'st no'g se du kan-h — Ja ... där kan man läsa ända till 
klockan 11 på kvällen i dagsljus. 

— Så »this is the a'retic circle north [nat] a'retic circle here»? Pk-3 Ja, det är 
bara lite skymning vid midnatt här. Ja, nå, när du började skolan här, 

5 då kunde du kanske inte så mycke engelska? 
Kunne ingenting'? Jasså. Tala ni bara — 

— Se ja sa' a•tl. sköltil ttja [sko`t45,9a1,2  »Kan du-nt språke svän'ska se ja 
förstå'r!» (Skratt.) Ja, och dom andra barna då, dina skol- 

- Ja', dä va' no int nå bä- mycke bät'ter mä dem häller. Jasså, så 
10 när ni kom ut på skolgården då, då tala ni svenska förståss? 

Ja'. <Jaha.> Å ikring Star'k då, vätt du, nu' är ä f(e)1 än‘dra, vätt du, 
men länee-sänn, vätt du, se språ'ka oneana3  (hostning) smålänn'ska4  
riktet, vätt du. <Jaså.> (Ett tåg tjuter!) Va ä Små'lan hänn'-nånstans 
(på kartan)? / Kan ä va hän'ne-nel r(e)? (Fortsatt tågsignal.) Ja, det 

15 var där nere det ... och här är Skåne, där bor det skåningar som skorrar 
när dom pratar! 
Ja hä ä' nå sånn'(e)-el nerö ikring' (här) å,, men (h)ä ä'r int så myclee 
då-nt? Nej. Men barna i skolan där du gick då, det var mest häl- 
singska dom pratade då? 

20 — Ja'. <Ja.> Samma som ja språ'ker. <Ja.> / I Ståck'hålm6  / ha'(r) 
dem dä där / kong'ane7  kva'r där, (... va var dä dem) kalle slett'-s 
eller — Ja det är slott där och där bor kungen. 

— Ja men gamle kong'ar som ha vare dö' i månge hundra å'r? Jaha, 
dom ligger i en kyrka som heter Riddarholmskyrkan. Dom ligger i 

25 stenkistor där. 
— Gräm'pa, du kan ju gå dit å si' dem. <Ja.> Gräm'.pa-min bruke tale-em, 

att dem va di't å så'g dem in-, inna dem / lem'na [le‘mna].8 Jasså, 
jaha. Dom for genom Stockholm då? 
Dem jörde6  no(g) hä' då. <Jaha.> Kan varan) dem tog bå'tn där då? 

30 Det kan hända. 
Ja' hä jörde dem nog, vätt du. <Ja, jasså då.> Hä-ä'-int så långt 
hän`ifrån å hitt'nli (på kartan). Nej då, det är det inte. Och på den 
tiden åkte dom båt från Hudiksvall och så här ner se. 

— Ja tän'ker dä [te'vkajia1.12  Ft1 Det var före innan det fanns nån järnväg, 
35 -Som vi säger, rällråd. 

1  ä.Bm. a:t 'åt'. 
2  'lärarinnan', am. achoolteacher (med femininartikel enl. Bm ) 

ä.Bm. ong‘an. 
4  Asc. enl. ä.Bm. 
5 1 ä.Bm. vanl. »tecke-där-ener». 

Rspr-uttal. Jfr nedan. 
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— Men det är ljust nog så du kan — Ja, där kan man läsa till kl. 11 på 
kvällen i dagsljus. 
Så »this is the arctic circle, north arctic circle here»? n  Ja ... Nå, när du 

5 började skolan där, då kunde du kanske inte läsa mycke engelska? 
Kunde ingenting! 'A',  Talade ni bara — 

— Så jag sa till skoltitjan (the school-teacher, lärarinnan): Kan du inte 
språka svenska så jag förstår! A,- Ja, och de andra barnen ... 
Det var nog inte mycket bättre med dem heller. Så när ni kom ut på 

10 skolgården, då talade ni svenska förståss? 
— Ja, och omkring Stark då — nu är det väl ändrat — men för länge sedan 

språkade ungarna småländska riktigt. (Ser på kartan.) Var är Småland 
här någonstans? Kan det vara här nere? Här nere ... och här är Skåne; 

15 där bor det skåningar, som skorrar när de pratar. 
Ja, det är några sådana här omkring också, men det är inte så mycket 
inte. Men barnen i skolan där du gick, det var väl mest hälsingska de 
pratade då? 

20 — Ja, samma som jag språkar. — I Stockholm, har de de där kungarna 
kvar där ... var det något de kallade slott eller — AJ Ja, det är ett slott 
där, och där bor kungen. 

— Ja, men gamla kungar som har varit döda i många hundra år? 7,-3 De 
25 ligger i en kyrka som heter Riddarholmskyrkan 

Grandpa — du (man) kan ju gå dit och se dem. Min grandpa brukade 
tala om att de var dit och såg dem innan de lämnade (avreste till Ame-
rika). 7,d,  De for genom Stockholm då? 
De gjorde nog det då. Kanske de tog båten därifrån då. Det kan 

30 hända. 
Ja, det gjorde de nog. Det är inte så långt härifrån (från Hälsingland, 
på kartan) och hit. 7A4 Nej ... Och på den tiden åkte de båt från Hudiks-
vall och så här (på kartan). 
Ja tänker det. Ai Det var innan det fanns någon järnväg, som vi säger, 

35 rällråd. 

7  ä.Bm. kOng‘an. 
8  ä.Bm. Jfr am. left 'reste'. 
9  ä.Bm. fök. 

19  Jfr am. may be. 
11  'hit', ä.Bm. Jfr s. 48 not 2 cliten. Av äldre *hit,*dit. Se om sådana former i 

dalmålet S. Björklund i Sv.Lm. 1963 s. 141 ff. 
72  ä.Bm. tän'ttjer. 
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Dem sjep'pe ja'rn hän'ifrån på rälrråd hitt'n då (på kartan)? Ja, 
dom gör det. Så går det den här vägen. 
Dem på' där nu' å lika tec'ke? --k,  Ja då, det finns hur mycke som 
helst där. <Hm!> Ja så när du var liten pojk då så fick du börja hjälpa 

5 till med farmarbete då <Jaa.> i jordbruket? 
Ja'-a, ja'. Dä va dä' (r) ja feck min äk'sersajs. ',k,- Ja och då hadde ni inte 
så mycke maskiner att hjälpa er med inte? 
Nå. Dä ä' fl bra' mycke eng'elska i Svar je å, ä'-nt-ä? Jo, dom får 
lära sig det i skolan nu. <131.h!> Ja, har du varit med och slagit med lie? 

10 <Jaa då.> Nej! 
— Weil / vi hlo'g bare kring sjö'n, där hä var fö(r) blött' te tjö‘ra mä 

häs`tar å he'mår [he'mai r], vätt du / he'må'r [he‘mair].2  <Ja.> Se dä'r 
brukte vi hle' mä lr a [Wa]. <Jasså.> Men ja (ha) al(d)re vare mä å 
ketta sä', mä-mä li'a då'-nt. <Nej.> Du vätt dem had‘de, ja du ve't ju 

15 hur ä va'r dem bruka ha' / dem hadd en sertes, va är ä dem karlar ä / 
kre(d)r3  som dem (sätte) på'. Ja en sånn där grind liksom. <Ja.> Så 
det har inte använts i din tid. <Nå.> Men grandpa hade väl det, tänker 
jag? 
Dä kan no hän'na dem hadkle. Hör du, höet som dom tog åt djuren, 

20 var det vildhö4  det? <Ja.> Jasså. 
Läng'er-sänn, men ä vart ju bät'ter då, vätt du, vi / på hö'glann5  sådde 
dem ju inga klö'ver då. rk,' Men du har varit med och »ketta» sånt där 
vildhö? <Ja.> Hur tog ni in det då, fick det torka på backen eller <Ja.> 
satte ni upp det i nå ställningar? 

25 — Nå, vi lätta ne ter‘kao på bac`kan då å, räfsa iho'p e då dä va te'rt 
[tst], å stac‘ka-ne. <Ja.> Vilrhö, vätt du, va bra' te hä'va7  på tep'pen 
på stac‘kan-ä-ä-ä höll ut vatt'n bra'. ',k,' Så stacken vart tät av det. 
<Ja.> Och så fick det stå där då tills ni tog hem det på vintern. <Hm. 
Ja.> Och det kunde vara mycket snö på vintern, så ni fick köra hem 

30 det på släde då? 
— Å'-jäss. <Ja.> / Dä ä (v1) bra' mä snö' hänn'-etter å? <Ja.> Va setters 

vä'r är ä dänne nu' tro? Det var vinter när vi for. 
— Ja tän'ker dä. Pk,' Det var värre än här. 
— Hän'ne ha'-nt ä va're se illa i vin'ter, hän'-ikring-int. <Inte?> Nå'. 

35 <Nej.> Länger ne'r har ä vare kall't å mycke snö'. Fk,  Ja. Men du minns 
väl snövintrar från dina pojkår? <Ja‘a-då!> Brukade ni åka skidor 
också? 

1  ä.Bm. [hyl] 'håller'. 
2  Am. hay-rnower 'slåttermaskin'. Obs, hur talaren ändrar ace. till grav, när ordet 

upprepas och framhäves. 
Am. cradle. Se Unonius I s. 306. Foto i Sv.Lm. 1962 s. 132. 

4  Am. wild hay 'självvuxet hö'. 
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De skeppar (ship, fraktar) järn på rällråd (railroad, järnväg) härifrån 
och hit (på kartan) då? R.' Ja ... Så går det den här vägen. 
De håller på där nu också på samma vis? Ja då... Så när du var liten 

5 pojk så fick du börja hjälpa till med farmarbete, i jordbruket? 
Ja, det var där jag fick min exersajs (exercise, övning). Och då hade 
ni inte mycket maskiner att hjälpa er med inte? 
No. Det är väl bra mycket engelska (man talar engelska rätt mycket) i 
Sverige också, eller hur? Jo, de får lära sig det i skolan. — Har du 

10 varit med och slagit med lie? 
Weil, vi slog bara kring sjön, där det var för blött att köra med hästar 
och hemår (haymower, slåttermaskin), så där brukade vi slå med lie. 
Men jag har aldrig varit med och kåttat (cut, skurit) säd med lie. Du 

15 vet ju hur det var de brukade ha; de hade en sorts, vad de kallar kredl 
(cradle, en grind på lien som fångar upp säden) som de satte på. Ja, 
en sådan där grind. Så den har inte använts i din tid. Men grandpa hade 
väl det? 

— Det kan nog hända att de hade. Hör du, höet som de tog (mejade) åt 
20 djuren, var det vildhö (själv-vuxet hö) det? 

— Ja. — För länge sedan (var det så), men det vart ju bättre då (senare); 
på högland (hårdvall) sådde de ju inte klöver då (under den äldsta 
tiden). Men du har varit med och kåttat (mejat) vildhö? <Ja.> Hur 
tog ni in det, fick det torka på marken eller satte ni upp det i ställ- 

25 ningar? 
— Nej, vi lät det torka på marken då och räfsade ihop det när det var torrt 

och stackade det. Vildhö var bra att häva (kasta upp) på toppen av 
stackarna; det höll ut (slog ifrån sig) vatten bra. Och så fick det stå 
där tills ni tog hem det på vintern. <Ja.> Det kunde vara mycke snö på 

30 vintern; fick ni köra hem det på släde då? 
0 yes. Det är väl bra mycket snö härefter (pekar på kartan) också? <Ja.> 
Vilken sorts väder är det där nu, tro? Det var vinter när vi for. 
Jag tänker det. Det var värre än här. 
Här har det inte varit så illa i vinter, häromkring inte. Längre norrut 

35 har det varit kallt och mycket snö. Ps Men du minns väl snövintrar från 
dina pojkår? <Ja.> Brukade ni åka skidor också? 

3  'hårdvall', högre belägen, ej sidlänt, odlad mark. 
6  ä.Bm. tOrs'ka. 
7  håva ä.Bm. 'lägga'. Vanligt i nordsv. dial., se bl. a. Rz 286a och T. Bucht, Språket i 

Härnösand (1962) s. 95. 
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Ja-a. <Jasså.> Ja brukte åkte sji' [fill på skolan. ',k•-• Nä! <Hm-m.> 
Var det de svenska pojkarna som gjorde det ... Men »americans» förstod 
sig väl inte på att åka skidor på den tiden inte? Amerikanare, dom som 
inte var svenskar? 

5 — Jo', nog jorde dem dä'. <Jasså.> Dem som levde ut i ken'tri2, vätt du, 
i sta'n ve't ja-nt, dä'r kanhänna dem jo'rde-nt.3  <Ja.> Men du vätt, vi 
va ju rätt i' bessI nisse4  vi, vätt du, se hä — Ja. Så ni åkte. <Ja.> Ja. 
Snö'skol r, ha ja ar (d)re begang'na-(d)å. Det tror jag dom har haft 
mer här i landet, <Ah!> än skidor. 

10 — Då kan allt hän‘na. // <Ja.> em ja tjälide nån ikring almalunn'-dä(r), 
vätt du / skull ja vilse dä di't. Men ja tjän'ner ingen där, riktet, å int 
vet ja / va dom lev'de (---) dä ä ing‘en som ja tjän'ner3  där. Nej. 
Dom är väl mest smålänningar dom? <Ja.> Hör du, grandpa och grandma, 
levde dom länge, så du kommer bra ihåg dom? 

15 — tja'a i dem levde bra' länge, ja vett-nt nå'r6  / gräm'pa do'g nu // weil // 
(lät) si / kunn ha bi najintilntwendie'jt, nitta(n)tjuguåt‘ta, näta- 
tjuguni‘e7  nånting se dä'r? Jaha, då minns du bra. Vilket år är du 
född? 
Få'r / nitl tanhundrafy're. 1904. Ja då minns du honom bra då. 

20 — Ä gräm'ma, ho do'g no lite se‘nare då, dä va f(e)1 — // Weil ja jett 
jis'sa lite granna.8  <Ja.> Hå va no ette trät'ti, milla trät'ti å trättify're 
nånting dä'retter. Ja så då minns du dom bra då. <Ja.> Ja. Minns 
du om grandma berättade något om sådana här fäbodar i Sverige? 
Fä'rbol rar? Va ä dä' fe-nånting? — Jo där dom hadde korna på som- 

25 marn, »boene» eller »vallane». Du vet på sommaren ... dom for opp långt 
i skogen med djuren, och där hade dom en stuga som dom bodde i — 
Nå int-int som ja kan kom ihe'g-e. Och så var dom där med djuren 
hela sommarn. 
A-h! / Kvinn'felka bruke ta reda3  på kreatu'raio  dem.Ja, så har det 

30 varit ända fram till nu i Sverige. Va-nt dä så här inte? 
Nå. Well, dem va ju mä', men dem va' ju-int spesj'el u'tpe'ka fö den' 
jab'ben [pi ban],n vätt du-nte. Nej, utan karlarna mjölkade å då? 
<Jaa då.> Så du kan mjölka å? <Jaa då!> Tänk då! 

— Kan' dem int dä i Svär'je? Nej. Det är kvinnfolken som kan det! 
35 — Ä(r ä) 'fika tec'ke där nu' å? Ja, dom börjar väl lära sig, och nu har 

dom maskiner men ... Och sedan när ni tog säa då; ni hade väl en sånn 
här — 

1  ä.Bm. åkte sji'n (bpl.). 
2  Jfr am. lived out in the country. 
3  Jfr am. there, maybe, th,ey didn't. 
'Jfr am. right in the businastr. 
5  Grav. ace. enligt i ä.Bm. 



Hälsingemål från Amerika 25 

— Ja. Jag brukade åka skidor till skolan. Var det de svenska pojkarna 
som gjorde det? ... »Americans» förstod sig väl inte på att åka skidor på 
den tiden? Amerikanare, de som inte var svenskar? 

— Jo, nog gjorde de det. (Åtminstone) de som bodde ute i köntrit (på lan-
det). I sta'n kanske de inte gjorde det. Men vi var ju rätt i bessnisse (in 
the business, vi var ju vana med med det, höll på med det jämt), så vi ... 

Ja, så ni åkte. 
Snöskor har jag aldrig begagnat. Det tror jag de har haft här i landet 
mera än skidor. 

lo — Det kan allt hända. (Paus.) Om jag kände någon omkring Almelund, så 
skulle jag visa dig dit (till svensktalande personer). Men jag känner ingen 
där riktigt, och inte vet jag var de bodde (mina äldre bekanta) ... det 
är ingen som jag känner där. De är väl mestadels smålänningar de? 
Hör du, grandpa och grandma (morfar och mormor), levde de länge, 
så att du kommer ihåg dem bra? 

15 — Ja, de levde bra länge; jag vet inte när morfar dog. Weil, låt mig se, 
kunde det vara »nineteentwentieight», 1928, 1929 eller något så där? 
Ja, då minns du bra. Vilket år är du född? 

— »Four», 1904. 1904, då minns du honom bra. 
20 — Och mormor dog nog lite senare, det var väl — Weil jag måste gissa 

lite grand. Det var nog efter 1930, mellan -30 och -34 ungefär. Minns 
du om mormor berättade något om fäbodar i Sverige? 
Färborar? Vad är det för någonting? Jo, där de hade korna på som- 

25 maren, »boene» eller »vallane» 
— No, inte som jag kan komma ihåg inte. Och så var de där med djuren 

hela sommaren. 
Å, kvinnfolken brukade ha hand om kreaturen (i Sverige). Re,  Ja så har 

30 det varit tills nu i Sverige. Var det inte så här? 
No. Weil, de var ju med (i husdjursskötseln), men de hade ju inte det 
jobbet som sin specialitet. Nej, utan karlarna mjölkade också då? Så 
du kan mjölka också? <Ja.> Tänk då! 
Kan de inte det i Sverige? Nej, det är kvinnfolken som kan det. 

35 — Är det likadant där nu också? Ja, de (karlarna) börjar väl lära sig, 
och nu har de (mjölknings)maskiner men.  ... Och sedan, när ni tog 
säden, ni hade väl en sådan här ... 

Bm. 'när'. Jfr S. Vallmark om konj. då och när i SAi.Lm. 1936 s. 119 ff. 
7  ä.Bm. nieta '19'. 
8  'grand, en smula'. Ej ä.Bm. Jfr SAOB grand sbst.1  och ovan s. 13 not 11. 
9  ä.Bm. re`a. 

ä.Bm. kra'ka 'kreaturen'. 
1 Jfr am. they were not espeeially pieked out for that job. 
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Weil all't som ja kåm iho'g vi hadkle, va dom kalla, va binn‘rar då, 
vätt du, vi tjö'le Ltpdlrel å dä knöt iho'p dem te bon'tar. <Jaha.> Men 
dem hadde ju läng'er-sänn, vätt du, så dem knöt ihop mä — / mä 
harm, vätt du. <Jaha.> Men dä va ja al(d)rel mä' på. Nej. Så du har 

5 inte lärt dig det inte. 
Jo' ja kan jä‘ra [yera] -no, för du vätt ibilanni, em bin‘narn mis`ta 
[mrsta],2  vätt du, brukte vi jä'ra-no. <Ja.> Knö't ihop sä'a mä / mä, mä, 
harm då vätt du. Ja, och snodde <Ja.> så där. Ja det har jag lärt 
mig också. 

10 — Men hå va ba'ra em-h / dä som, om binklarn hit'tta på, hä'pna mis'tas 
iblann', vätt du. r-Y,  Ja. Och sedan »tröskinga» då? 
Ja då då jeck vi å sjac'ka [ja`ka] -ne då, vätt du å — / <Jaja.> Sänn vi 
hadde sja&ka då se staeka vii stac'kar (d)å / <Ja.> å se feck ä stå' då, 
i stac‘kar ett ta'g. <Ja.> (Se) komma-rä (en å jick ikring'?) då, å trös‘ka 

15 dä / hadde en såna där in'jär ?ilar] då som dro'g. Ja, en sån där 
lokomobil som du har där ... Och före den tiden, har du hört talas om 
att dom har slagit ur säden för hand? Med någonting dom kallade för 
slagor? 

— Ja'-ja'. — (Upptäcker någon kran el. lika, som han justerar.) Han 
20 start‘a först (---) / ja tror, ja (hä) gå'r. Jasså, finns det gas där 

också? <Ja.> Tänk då! 
— Hur ä'r ä, dem har inga eliebrun'nar i Svär'je då? Nej, det har vi 

inte. Vi måste köpa all olja utifrån, mest ifrån Arabien och de länderna 
där nere. 

25 — Han ä lite dy'rare dä'r då? Pk,  Ja vi köper amerikansk olja men den är 
ändå dyrare. 
Ja »I see». <Ja.> Kom'-en hänn'-ifrån han' då hänn'? Jaa. Kommer 
där nedifrån Texas och <Åh.> kanske Oklahoma. 
Å dä där ä gä's [gce's], vätt du, som kem' ifrån oljebrunnar. <Ja.> 

30 Månge å'r sänn so brukte dem bränn å-, bränn-epp'-ä vätt du. Ja, 
men nu så — Tänk att det kan löna sig att göra pipor så lång väg då? 
Ja'. Men, du vätt, dom ha (hälle)4  på, hän'ikring har ä just komma-in', 
ä vl en fem sex å'r sänn dem komma hi't ne'r. <Ja.> annars, vätt du, 
länger sö'r ha dom ju hatts i månge å'r. Pk< Ja, och det är inte så dyrt 

35 att det inte lönar sig för dig? 
Nå, dä ä unjefär lfka som / orja [sha]. <Jaså.> Kangsje lite dy'rare 
kanhän‘na, ja vet int. ,-k•-• Ja, men det är bra att ha det. 
Ja' / han det å. <Ja.> Å se ha 1  vi ju batt'lgies [beedlgces], i flas'ker <Jaha.> 
/ dem ha fl dä i Svär'je å? <Jaha då.> Ja du sir kan'ner u‘te-dänne / 

ä.Bm. al'lere, arier. Nordlinder, ordb. i ULMA arier. Jfr Wbg allor (Bergsjö), 
Aa 4b aller, Dalm.ordb. I, 31 a allär. Nedan säger tal. allsre. 

2  Snarast från am. missed av miss v. 'to fail of effect or success' (Coll. Diet. 778a) 
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Weil, allt som jag kommer ihåg att vi hade då, var vad man kallade 
(själv)bindare, som vi körde, och det knöt ihop dem (sädesfången) till 
buntar (kärvar). Men för länge sedan hade de (så ordnat), att de knöt 
ihop med halm (för hand). Men det var jag aldrig med om. Ft Nej du har 

5 inte lärt dig det. 
Jo, jag kan göra det, för ibland, om självbindaren misslyckades (med 
knytningen), brukade vi göra det. Vi knöt ihop säden med halm då. 
Ja, och snodde så här. Det har jag lärt mig också. 

10 — Men det var bara om bindaren råkade »mista» (knyta fel) ibland. Ja, 
och sedan tröskningen då? 

— Ja, då gick vi och »sjacka» (shock, såtade, skylade) det. Sedan vi hade 
såtat, så stackade vii stackar, och så fick det stå i stackar ett tag. Sedan 
kom det en (man) som gick omkring (gick runt i bygden) och tröskade. 

15 Han hade en sådan där »injär» (engine, lokomobil) som drog (trösk- 
verket). Ja, en sådan som du har... Har du hört talas om att de slagit 
ur säden för hand med slagor? 
Ja. (Tal. justerar en gaskran el. likn.) Han startade först ... jag tror 

20 det går. Jasså, finns det gas där också? 
Ja. Hur är det, har de inga oljekällor i Sverige? Nej, vi måste köpa 
all olja utifrån ... 

25 — Han (oljan) är lite dyrare där då? Ja, vi köper amerikansk olja, men 
den är ändå dyrare. 
Ja, »I see». Kommer han (oljan) härifrån han då? Ja ... från Texas 
och kanske Oklahoma. 
Och det där (i gasledningen) är gas som kommer från oljekällor. För 

30 många år sedan brukade de bränna upp den. Ja ... tänk att det kan 
löna sig att göra gasledningar så lång väg? 

— Ja, men de har hållit på att (dra fram gasledningar). Här har det just 
kommit in (blivit färdigt). Det är väl en fem—sex år sedan de kom hit 
ner. Annars, längre söderut, har de ju haft (gas) i många år. Fe3 Ja, och 

35 det är inte så dyrt (med gas) att det inte lönar sig för dig? 
Nej, det är ungefär lika som olja. Kanske lite dyrare, jag vet inte. Ja, 
men det är bra att ha. 

— Ja, händigt (praktiskt, lämpligt) också. Och så har vi ju battl-gäs (bottle-
gas) i flaskor. De har väl det i Sverige också? <Ja.> Ja, du ser kannor 

och sv. mista v. Jfr i fråga om det senare SAOB mista subst., bet. 2: 'tomrum på besådd 
åker' och Rz 440b. Denna betyd. hos verbet mista är okänd i Bergsjö och Hassela enl. 
utg.:s uppteekn. 1969. 

3  Jfr am. happen,ed to miss. 
4  'hållit'. ä.Bm. hene (Nordlinder, ordb.i ULMA), y. ho hit. 
5  ä.Bm. 
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<Ja.> si(r) dom dän'ne-borta?1 Jo jag ser dom står därborta. Och 
dom kommer, var kommer dom ifrån då? 
Weil / ja vel t-nte, dä stor fe kom'mer fl från sö'dern hä' å, från åj'Iwells 
(---) prå'sess [pra'sas] I för prå'sess den', vätt du / den hä ga'sn [ga'szt] 

5 kan dom int jä‘ra dä' må. r*,' Nej. Men i gamla tider i ditt barndomshem? 
— Ja vi ella må ve'! <Ja.> Hä va te bär in ve' dä å — Och hugga <Ja.> 

Så det har du gjort mycke? <Å jäss.> Hade ni ved hemikring så dä räckte? 
Ja vi hadde plen'ti! R-i Och när dom hade — du har väl varit med om 
och gjort nya »filar» också? 

10 — Å greb‘ba?2  Ja grubba. 
— Ja' vi hadde int myc'ke, men vi had‘de en litn bit som vi groblaa. 

<Jasså.> Men vi hadde en bra' nog stor träk'tor, [tra'ktal]3  so vi dro'g / 
dro'g-opp steb‘bane4  bra mycke må dä' å. <Ja.> Å se begangna, (de) 
ster'ren då se skö't [skeet] (v)i opp må dynami't.5 Ja, och de där 

15 stubbarna, begagnade ni dom att elda i »ståven» (spisen) med? 
— Ja vi brände o'pp dom dä(r), fe vi hadd ju plen'ti bät'te(r) ve' vätt du, 

å mycke ar'bet6  te få tell' dom'. <Ja det är klart —.> Se vi brä- / brän'd- 
opp dom i en hö'g, vätt du, u‘te. — Ja. Men själva träden då, det vart — 

— Ja dä brände vi opp' då i — högg d(å) un'na dom [lusg-d-u'na-dvm] på 
20 vin'tern då, vätt du, so vi hadde dom — Ja och dom brände ni i 

»stäven» då? <Ja.> Så det vart inget timmer, ingen »lägg» utav det inte? 
— Nå-å. Well dä som va'(r) du‘glet fo' logg tog vi fe logg' [lsg], vätt du! 

Jaha. Jo du sa att första året som grandpa kom opp dit så bodde 
han i en håla i jorden. <Ja.> Men sedan då? 

25 — Weil', ja vet-int hu'(r) månge å'r han lev'de dä(r), dä va fl en pa'r tre' 
år, so bygg'de dom fl en sorters legg'huls [18‘2112k i8]. --z-3 Minns du om det 
var många som bodde i legghus när du var liten? 
No tän-, ja' in'te d(å) som ja minn's / men no tänke(r) ja (h)ä va bra' 
månge. Jasså. Ja. Men sedan började dom bygga sådana här <Ja.> 

30 moderna hus då. 
— Hur var ä i Svär'je, ä-nt-ä my- mycke legehus dä'r-e? <Joo då.> Mycke 

som ä kva'r än', ä-nt ä? <Ja då.> Hän'ne ä'r ä då-nt månge kva'r-e. 
Nej dä är mycke legghus i Sverige. 
Ja'. Å' ja, hä ä no nå hu's hän'n(e)-å', legg'huls, men int dä -dä, dä är 

35 inte mång‘e-int. Nej jag har sett något enda bara ... Och då hade dom 
»stebel» utav lägg också då? <Ja.> och en del har sagt att dom hade djuren 

1  ä.Bm. boar te 'borta'. 
2  '(vid nyodling) gräva upp rötter, stenar etc, ur jorden'. Am. grub 'ds'. SAOB 

(G 989) grubba y.2; Rz 219b gro'ba v. 'gräva grop' (Skåne); Wbg 23b grubba f. 'liten 
grop'. Som verb synes ordet numera vara okänt i Bergsjö och Hassela. 

8 Tractor uttalas med am. artikul. 
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(cans, behållare) ute där (utanför verkstaden), du ser dem därborta. 
Jo ... och var kommer de ifrån? 
Weil, jag vet inte, det stoffet (the stuff, råmaterialet till flaskgasen) 
kommer väl från södern det också, från oljekällor (oul-wells), för »process» 
(förädling). Den här gasen (som finns i rörledningen) kan de inte göra 

5 det med (inte framställa flaskgas av). Men hur var det i ditt barn- 
domshem? 

— Ja vi eldade med ved! Det var att bära in ved det. Och hugga ... 
Hade ni ved hemikring så att det räckte? 
Ja, vi hade plenty (gott om den). Och när de hade ... du har väl varit 
med och gjort nya filar (åkrar) också? 

10 — Och grubbat (grävt upp trädrötter m. m.)? Ja, grubbat. 
— Ja, vi hade inte mycket (odlingsland) men vi hade en liten bit som vi 

grubbade. Men vi hade en ganska stor traktor, så vi drog upp stubbarna 
rätt mycket med den. Och så begagnade (vi sprängämnen). De större 
(stubbarna) sköt vi upp med dynamit. Och de där stubbarna, be- 

15 gagnade ni dem att elda i ståven (stove, spis) med? 
Ja, vi brände upp dem där, för vi hade ju gott om bättre ved, och mycket 
arbete var det att få till dem (att hugga dem så, att de passade till spis- 
ved). Så vi brände upp dem i en hög ute. Men själva träden då? 

— Ja, dem brände vi upp då i — Vi högg då undan dem (vi klarade upp 
20 huggningen av dem) på vintern, så vi hade dem — Och dem brände ni 

i ståven då? <Ja.> Så det vart inget timmer, ingen lågg» (log, timmer), 
utav dem inte? 
No. Weil, det som dög till timmer använde vi till timmer. Pk-,  Jo, du sa 
att första året som grandpa (morfar) kom upp hit så bodde han i en 
håla i jorden. Men sedan då? 

25 — Well, jag vet inte hur många år han bodde där, det var väl en par tre 
år, så byggde de väl en sorts lågghus (log-house, timmerhus). Minns 
du om det var många som bodde i lågghus när du var liten? 
Nog tänker — ja inte då som jag minns — men nog tänker jag det var 

30 var bra många. Men sedan började de bygga sådana här moderna hus. 
— Hur var det i Sverige; är det inte mycket lågghus där inte? <Jo.> Mycket 

som är kvar än, eller hur? <Ja.> Här är det då inte många kvar inte. P--
Nej. Det är mycket lågghus i Sverige. 
Åja, det är nog något hus här också, lågghus, men inte är det många 

35 inte. R-4 Nej, jag har sett något enda bara ... Då hade de »stebel» (stall) 
av lågg också? <Ja.> En del har sagt att de hade djuren utomhus ... det 

4  Bm. stebsban. 
5  Sv. uttal. I amsv. ofta uttalat dajnarnajt. 
6  ä.Bm. 
7  Jfr am. for. Möjl. efter mönster som =etui, fit, truitable etc, for. 
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stod utomhus; det var bara något litet »shan'ti» dom hade, där dom fick 
gå in under värsta vintern. Har du varit med om det? 
Kre'atu'r' mener du? <Ja.> Nog tänke(r) ja dä' / att dä va -n del som 
hadde, hän'ikring [haintkrzy] va' dem ju »pretty good» [pr:kb-göd] te 

5 ställ' ten' for dä. <Jaså.> Men länger väs't, var ä me'r tec'ke. <Jaha.> / 
Dem hadde bare nå sorters sjan'te Lfcentej häll nånting, vätt du, som 
dem fick gå in'-i. <Ja.> Vinn'brejk [m'nbrai jk].2  <Ja.> Vinn-, va kall- 
säg du hä' på sven'ska då? Vi kallar det vindskydd. <Ja.> Jo, vi tala 
om tröskninga. Det fanns väl inte såna här (maskiner) i varenda gård 

lo utan det var väl någon särskild som hade en sånn då? 
— Ja', ja' / se han trös‘ka ju / dem bruke hell'-på (e)n trät'ti, fert'i, fäm'ti 

da‘gar å trös‘ka. Jasså. Och då tröskade dom åt alla <Ja.> gårdar 
<Hm-hm.> där då? 
Å fe'r än hä' då, se se trös‘ka dem mä häst-, »horse power», häs'tkraf 

15 vätt du. Nej! Hur gick det till då? 
Weil, dem had‘de (e)n masji'n [-Yl då, så dem sätte fast' i bac'kan, 
vätt du. <ja.> Å se hadde dem häs'tar [hada-rsm hcestar] då, vätt du, 
som jus'sem, som jick ikring' å dro'g dä där, vätt du. <Ja.> Å dä dä'r 
va ju app'hoka [il pho )ka]3  då te / trös‘kmaskin, säp'perejtern [sce'pa- 

20 rai9Or]l då, vätt du, som — / Dem va'r ju-int sto'r, men hä jick' ju 
»pretty good'». <Ja.> Dem brukte ha', (va) va'r-ä / säx ti'm på' dä, 
tro ja. Så! Så det drog bra då. 
Å-jäss! Men dä' va ja aldre må' på. Nej, men du kanske har sett det 
någon gång? 

25 — Ja ha(r) sitt' dä på pick'tjer.5  Ja. Men det där att dom gick och slog 
ur säden med klubbor så här, har du hört talas om det? 
Weil, ja ve-, ja ha sitt da på pik'tjer ål . <Ja.> Men ja ve't-nt hu'r ä va r, 
em dem jo'le hä' nångång, ja kan int — / Ja vet-nt hu'r ä var förs‘te 
å'ra, då dem va(r) hä'r, em dem hadde sä', el hu'r ä vall. / ja kan int 

30 sä‘ga ja! <Nej.> Men hä va no(g) ende välgen å kunne jä‘ra-no på den' 
dn. Ja naturligtvis. Ja, och det mesta fick dom göra själva till 
börja med, dom hade inte så mycke pengar att köpa för. 
Ing'e pänIningar° all's dä-nt. Då dem jeck på stå're å hann'la, dem 
feck int ens pän‘ningar, dem feck tal , va va kalle du dä dier nu? / 

35 stå'r-pel j [8ta'rp2,Ik] <Ja.> Du lämna in' stef'fe, vätt du, dem marka 
fl ne'r,7  å se feck du ta stoff' då för dä, i ställe för päriningar. Ja, så 
det var till att byta då. 

ä.Bm. krak. 
2  Uttalas med am. r. 
3  Jfr am. hook up 'fästa med hake'. 
4  Am. separator. Här uttal med am. r. 
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fanns bara något litet »shanti» (shanty, skjul), där de fick gå in under 
värsta vintern. Har du varit med om det? 

— Kreatur menar du? <Ja.> Nog tänker jag att det var en del som hade så. 
Häromkring var de ju »pretty good» (ganska duktiga) att ställa till för 

5 det (att ordna sådant, att bygga fähus). Men längre västerut var det 
mera sådant (mera av provisoriska skjul). De hade bara någon sorts 
shanti, som de (djuren) fick gå in i. (Eller) vinnbrejk (wind-break). Vad 
kallar du det på svenska? Vi kallar det vindskydd. Jo, vi talade om 
tröskningen. Det fanns väl inte sådana här (maskiner) i varenda gård 

10 utan det var väl någon särskild person som hade en sådan? 
Ja, han (man) tröskade ju, de brukade hålla på en 30, 40, 50 dagar och 
tröska. Fk§ Och då tröskade de åt alla gårdar här då? 
Och före den tiden då, så tröskade de med häst-, »horse-power», häst- 

15 kraft. Nej, hur gick det till då? 
Weil, de hade en maskin, som de satte fast i marken. Och så hade de 
hästar, som liksom gick omkring och drog det där (dvs, en s. k. häst-
vandring). Och det där (vandringen) var upphakat på (kopplat till) 

20 tröskverket, sepparejtorn (separator, avskiljare) då — De var ju inte 
stora, men det gick ju »pretty good» (ganska bra). De brukade ha, vad 
var det, sex tim (team, par hästar) på det (förspända), tror jag. ,k-3 Så 
det drog bra då! 
0 yes, men det var jag aldrig med på. Pt< Nej, men du har kanske sett 
det någon gång? 

25 — Jag har sett det på »picture» (bild). Ja, men det där att de gick och 
slog ur säden med klubbor, har du hört talas om det? 

— Well, jag har sett det på »picture» också. Men jag vet inte hur det var, 
om de gjorde det någon gång, jag kan inte — Jag vet inte hur det var 
första åren då de var här, om de hade säd eller hur det var; jag kan inte 

30 säga, jag. Men det var nog enda sättet att kunna göra det (tröska) på 
den tiden. Ja, och det mesta fick de göra själva till att börja med; de 
hade inte så mycket pengar att köpa för. 
(Det var) inga penningar alls det inte. Då de gick på ståret (the store, 
handelsboden) för att handla, fick de inte penningar ens. De fick ta, 

35 vad kallar du det, står-pej (store-pay, varor till bytes). Du (man) läm-
nade in stoffet (the stuff, de egna produkterna) och så märkte man väl 
ner det (man antecknade värdet av dem) och så fick du ta stoff (varor 
för motsvarande värde) då i stället för penningar. Ja, så det var till 
att byta då. 

5  Am. pieture. Sv. artikul. 
ä.Bm. Yngre pengar. 

7  Jfr am. to mark down. 
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Å mof' farkmin då, vätt du, nåirdern-pasiffic [nal  Om-pm' ftk] här-
borte, feck' / en tre'ffiende'l(n) utå lainne, for te bygga räll'rå'd ijenem.2  
<Ja.> Då ä-nt n-hä'r rälPråldn, en som ä länger vä- länger ys't. <Ja.> 
Se gram'pa-min bruka3  hegge kå'rdvel4  [Ica'041 då å tjöra te Här'res 

5 Vice' re.815  <Ja.> Å se skulle dem fl betala så myc'ke, (du) vätt, dem 
tjö‘fte [149.9: fte] lann' utå räll'rådskempanil  då. <Ja.> Å så skulle dem 
fl betala så myc'ke, hä va' ju-nt mycke / <Nej.> se dem feck betala hä 
då, mä kå‘rdve'. På det viset! ... Och vad dom skulle göra hemma, det 
fick dom klara själv sa vi. Jag tänker nu på sådana här saker som du 

lo håller på med, smide. Dom hade väl nån <Å'-jäss.> smedshop <sme'- 
sjapp -ja> mest på varenda gård? 
Fast dä ä slu't mä dä', hänne nu. <Ja.> hur är (h)ä i Svär'je då? 

Jo det finns en och annan sån där kvar men dom är inte så många 
nu som det var förr inte. 

15 — Nå. Hä ä' ju nån hänne-å j. <Ja.> Hå ä' ju en sme' hän'ne-borte, 
vätt du. <Jaså.> Fast, ja'-n / jä'r ju lite smilining° han å, (nu) ä'r ä 
ju-nt så myc'ke. Nej. Dom måste väl sko hjul <sko-> hjulen — 
Sko häs'tar! <Ja.> Ja. g-J Har du gjort det också? <Nå!> Nej. Men sätta 
på hjulringar då? 

20 — Weil, ja va mä' sme'n i De'l en gång å järde-tell' Da'cla-te'l] å sätt på'-e. 
<Ja.> Se ja tro'r ja kunne7  jä‘ra -ne, em (han) vart i tvung'smål [tvu'vs-
ma'].8  <Ja.> Ja. <Men —> Å ja hadd e lite(' smejla hemma på far'men. 

Hade du? <Ja.> Ja. Så dom kom till dig då och fick hjälp? 
Nå', ja joirde bara åt mä sjärv [jalu* Du har alltid haft intresse för 

25 sådana saker? 
Se ja brukte häle plögskäl re pko‘gfce'rej å allting, så dä'r å. 
<Jasså.> Å ja brukar hä- / ja häla mycke i stå'ven hänne å'. Men 
hur kom du att börja med det här då? Har du alltid varit intresserad för 
smide och mekanik? 

30 — Ja', hm / ja. Å du vätt em du ska vare" far‘mare, du ä tvuneen va-, 
em ä ska gå bra' för dä / <Ja.> du ä tvuneen vaira lite utå var‘je, vätt 
du. Ja. Man kan inte betala för allting inte. 
Du ä tvung'en vare »mecha'nic» [meka' ntglå »veterinarian» [vcepnce'rtgn]. 
<Det också.> Hur säg dem hä' i Svär'je då? ›-t,' Ja veterinär. 

35 — Jä'r-rem? Ja ... Nå, när du hade gått ut skolan, blev du farmare då? 
<Ja.> övertog du fars farm eller skaffade du en ny? 

1  ä.Bm. Jfr grandpa ovan och strax nedan! 
2  Bolaget fick i av det odlingsbara landet längs järnvägen för att sälja till nybyggare 

såsom bidrag till järnvägsbyggets finansiering, =sv. rållrådslancl. 
3  Tal, säger i regel brukte, se ovan s. 17, not 14. 
4  Am. cord, vedmått 128 kubikfot. Kårdved motsvarar ungefärligen sv. famnved. 
5  Harris, mindre stationssamhälle. Am. uttal. 
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Och morfar min då — »Northern Pacific» (ett järnvägsbolag) här borta 
fick en tredjedel av landet för att bygga rällråd (railroad, järnväg) 
igenom.2  Det är inte den här rällråden utan en som är längre österut. 
Så grandpa-min (min morfar) brukade hugga kårdved4  och köra den till 

5 Harris (järnvägsstation). Och så skulle de väl betala så mycket — de 
köpte land av rällrådskompaniet (the railroad company, järnvägsbola-
get) då. Och så skulle de väl betala så mycket —det var ju inte mycket — 
men de fick betala det med kårdved (famnved). A-- På det viset ... Jag 

10 tänker nu på sådana här saker som du håller på med, smide. De hade väl 
något smedshapp <smedshapp ja> (shop, smedja) mest på varenda gård? 
Ja, fastän det är slut med det här nu. Hur är det i Sverige då? Jo, det 
finns en och annan kvar men inte är det så många som förr inte. 

15 — No, det är ju någon (kvar) här också. Det finns en smed här borta, 
fastän — ja han gör ju lite smidning (han smider lite) han också, (men 
nu) är det inte så mycket. De måste väl sko hjul — 
Sko hästar! Har du gjort det? <Nej.> Men sätta på hjulringar? 

20 — Weil, jag var med smeden i Dale en gång och hjälpte till att sätta på 
(ringar på hjul). Så jag tror jag skulle kunna göra det om man vart i 
tvungsmål (råka i en nödsituation). Och jag hade en liten smedja hemma 
på farmen. r4-4 Så de kom till dig då och fick hjälp? 
No, jag gjorde bara åt mig själv (till husbehov). Du har alltid haft 

25 intresse för sådana saker? 
Så jag brukade härda plogskäret (bilen) och allting så där. Och jag bru-
kar — härda mycket i stäven (the stove, härden i smedjan) här också. 

Hur kom du att börja med det här? Har du alltid varit intresserad 
för smide och mekanik? 

30 — Ja, och om du skall vara farmare är du tvungen — om det skall gå bra 
för dig — är du tvungen att vara lite av varje. ,s--‹ Ja, man kan inte be-
tala för allting. 
Du är tvungen att vara »mechanic» och »veterinarian». Hur säger de det 
i Sverige? Ja, veterinär. 

35 — Gör de? ,--- Ja ... Nå, när du gått ut skolan, blev du farmare då? övertog 
du fars farm eller skaffade du dig en ny? 

6  ä.Bm. smin`ning 'smidesarbete'. 
'ä.Bm. kenne 'skulle kunna'. 
8  ä.Bm. äv. tvångs'måg. Utg:s uppt. 1968. 

ä.Bm. e lita, fem. Så nedan s. 40. 
70  Inf. vare växlar med vara. Om försvagn. av slutvokalen jfr Dahlstedt: Efterleds- 

apokope s. 45 ff. med litt. samt Hesselman, Huvudlinjer s. 36 ff. Ingen av dessa förf. 
har dock undersökt växlingen i fonografiskt upptagna texter av autentiskt, löpande tal. 
3 —  694471 Sv. Landsmål 1969 
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Nå'. Då han' dog, då se salde vi far'men, å se / kem ja in på en plän't 
[plce'nt] i Minneä'plis, se ja va dä'r i nåre år. <Var du det!> Å joI rde 
skett'.' <Jaså.> Å där komma ja in bra', ja komma in i-n dä »tool and 
gauge-department» [toljue'd3depa'tmant], se ja / va i »gauge-depart- 

5 ment» där en fy're ål r å jorde »gauges» [ge' eis]. Ja det är finmekanik 
det förstås. <Ja.> Ja. 
Å sänn' då, ha ja vare hän'ne å Hur länge har du haft det här då? 
Sänn förtisäx'. Så. Och vad är det mesta du gör här då? 
Å' ja jär tull's [tu'ls] å2  — / Å nu' har ja en jabb Dr413  på hann', (å) em 

10 ä går ijen'nem, så har ja ar'bet (å rä) se läng'e ja le'ver. Nej! Vad 
är det med för någonting, sa du? 

— Å hä ä nå sorters ny expi'riment [ekspl'riment] vi heller på' mä, se ja 
ve't int hur ä — hä kan hänna gå jyck'el Dy' 1414  mä alltiho'p än! (Skratt.) 

Jaså. Men det är sånt som tar lång tid det? 
15 — Ja', dä ä se'nsamt. <Ja.> Å se har ja jort mång‘e sån-där, vätt du, 

Abben Da'Iman, va du, va du in te sjap'pe där i Grän'di [grce'ndi] d(är) 
dem jär päI rdigläng'kar [pceicitglce' vkar]?5 Ja, han visa oss dä. 
Ja ha jort bra' mång‘e utå dä' misji'nan [mak,' nan]å. Har du! Ja. 
Å dem ha vare ätter mä sänn', vill (h)a- jort fle're, men — / ja jetta6  sa 

20 ifrå'n, å nu feck dem ta'g på en mekä'nik, en masji'nist [majiinist]7  där, 
å dä-ä ja gla för. Ja. Det blir för mycket för dig? <Ja.> Ja. 
Nu har ja jort myc'ke mä, å se — / Ja du kem'ma no al(dr)e opp [v-] te 
Brei'häm (Braham), där dem jär pä'rdiggrar [pce`cit i  grad? Nej, ja vi 
var i Eben Dalmans »shappe» där. 

25 — I Brei'häm? Det var väl Braham det? Det är hans pojk som har det nu. 
Å nå dä bare Grän'di [grce'ndi] dä! ok Ar det det! 
Nå i Brei'häm, där jär dem pä'rdiggrar. Jaha. Så du har gjort maski-
nerna åt dem då? 
Ja'. Hm-hm. Å ja jär myc'ke åt dem'. Dem kiIper {kal p-ar] mä gå'-, du 

30 vätt dä ä två' plas‘ser här som jär pä'rdiggrar. <Ja.> Så dem kiper mä 
gå'(ing) stöd‘det [sto'dat].8  <Ja.> Ä di't som alle dä (h)är kugg`julla 
ska gå' som lig'ge(r) där bort'a.6 Ja titta, det är hela travar med 
kugghjul ja. Så dom ska vara i pärdiggrar dom? <Ja.> Ja. 

1  'skott'. Betyd. oviss. 
2  Am. too/8 'redskap'. Obs, sv. artikulation men am. pluraländelse. Jfr Haugen 1953 

II s. 601. 
3  Am. job. Maskulinum i amsv. 
4  Jfr i ä.Bm. »Nu har du ställt tell ett rektut jyckel» 'ett riktigt spektakel'. »Hä vart 

då bare jycke!» 'bara spektakel, ingenting riktigt'. »Far int å jyckla se där, se du 
ramle ner» 'tokas, bära sig dumt åt'. Utg:s uppteckn. i Bergsjö 1968. Jfr SAOB gyckel 
betyd. 3 och gyckla betyd. 4. 
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— No. Då han dog så sålde vi farmen och så kom jag in på en »plant» 
(plant, fabrik) i Minneapolis, så jag var där några år. Och gjorde skott.' 
Där kom jag in bra, jag kom in i »tool and gauge-department», så jag 

5 var i »gauge-department» där i fyra år och gjorde »gauges» (måttverk- 
tyg). Fk; Det är finmekanik det förståss. 

— Och sedan har jag varit här och — Hur länge har du haft det här då? 
— Sedan -46. Vad är det mesta du gör här då? 
— Å, jag gör tulls (tools, redskap) och — Och nu har jag ett jobb på hand, 

10 och om det går igenom (om jag får den beställningen), så har jag arbete 
med det så länge jag lever. •k-,  Vad är det för nånting? 
Å, det är någon sorts nytt experiment vi håller på med, så jag vet inte 
hur det — det kan hända att det går jyckel (blir spektakel) av alltihop 
ännu! Men det är sådant som tar lång tid. 

15 — Ja det är sensamt (tidsödande). Och så har jag gjort många sådana där — 
Eben Dalman — var du in i shappet (shop, verkstad) i Grandy där de 
gör pärdiglänkar (länkar i transportbandet på en pärdiggare, potatis-
upptagare)?5  P= Ja, han visade oss det. 

— Jag har gjort bra många av de maskinerna också. Har du! 
— Och de har legat efter mig sedan; de vill ha flera gjorda, men jag måste 

20 säga ifrån (avböja). Och nu fick de tag i en »mechanic», en »machinist»7  
där, och det är jag glad för. ,k3 Ja, det blir för mycket för dig. <Ja.> 
Nu har jag gjort mycket (maskindelar) med, och så — Ja, du kom väl 
aldrig upp till Braham, där de gör pärdiggrar (potatisupptagare, obp1.)? 
--k,  Nej. Ja vi var i Dalmans shappet där. 

25 — 1 Braham? Det var väl Braham? Det är hans pojke som har det nu. 
Nej, det är bara Grandy det! Är det! 
No i Braham, där gör de pärdiggrar. Ja, så du har gjort maskinerna 
åt dem? 
Ja, och jag gör mycket åt dem. De kiper (håller) mig gå- (they keep 

30 me going). Det är två platser här som gör pärdiggrar. Så de kiper mig 
gåing stöddigt5  (håller mig i gång för jämnan). Det är dit som alla de här 
kugghjulen skall gå, de som ligger där borta. Ja, det är hela travar med 
kugghjul. Så de skall vara i pärdiggrar de? <Ja.> 

5  Jfr am. digger 'redskap att gräva med'. 
8  jeeta pret., ä.Bm. gatt. Obs. konstruktionen »jag gitte sade ifrån». Jfr ovan »Jag 

brukte åkte ski». 
7  Am. machinist »one who makes and repairs machines* (Coli. Diet.). 
8  Bm. stekedet adj. och adv. 'ständigt, för jämnan'. Ex. Han har stöerdet ar'bet 'han 

han stadigvarande arbete, arbete för jämnan'; Vi jä'r ä ju stödsclet 'så gör vi jämt och 
ständigt'. Jfr Aa 769b stedug. Jfr am. steadily. 

ä.Bm. bosj`te. 
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Ja ve't-nt [va' Ltd], dä ä'r / ä vore no(g) myc'ke intressan't för (d)ä 
dä‘r-å men'-h / dä ä no-nt-h / själve ba'sane dä(r), vätt du, förstå'-nt 
svenska. Nej (skratt) dom gör inte det numera. 

— Nå! / annars är ä då månge som ar‘bet l-dä(r) som förstå'r sven'ska. 
5 Däroppe. Jaha, det är mest dalkarlar där? 

Nja dä ä mix"t åv arle hla'g. Är det? <Ja.> Och hemma, i ditt barn-
domshem, där hade dom väl svensk mat och svenska seder. Ni fick väl 
lutfisk till jul förstår jag? 
Ja‘a då, hä ät vi än'! Gör ni? <Ja.> 

lo — (Ser på kartan:) Dä här ä Ner'je hän'ne, ä dä-nte sto'rt Nerje, är-ä? 
Nej det är mindre än Sverige — 
Ja dä kåmmer no(g) u't hänne. Det kommer ut där lite och går opp 
hänne lite. 

— Ja'. <Ja.> Hänne ä O'slo [o'/o] då. ',k,  Ja. Och hänne har du Hälsing- 
15 land, och där är Hudiksvall. 

Dä ä no(g) inte månge ners'kar ikring' här int. <Nej.> Men länger väst' 
nu, dä'r är ä mycke ners‘kar. Ja, hörde du mof'far eller — det var 
mof'far och mom'mor som levde på eran farm? <Hm.hm.> Än faf'far då? 
Well, dä vart (dä ju) »great great grandpa»1  dä (---). <Ja.> Nå, dom' 

20 vek ja ingenting em'. Nej. Hörde du dom gamla tala nånting om 
Delsbo och Dellarna här (på kartan)? <Nå.> Talade dom om Bergsjö 
och Hassela då? 
Bärf sjö' tror ja ja har hört tale52-em. Jasså. <Ja.> Kanske dom kom 
därifrån? 

25 — Well, kunne (ju) våra. Och Jättendal ... Här har du Enånger och — 
— Sö- Sö'derhem? Ja. och Ljusne 
— Men (d)ä hä'r / namne hän'ne, va va, hur var dä du sa' dä / Bärf sjö? 

Ja, »Bärse». 
Bers'e. Dä, si(r) ut som ja ha hört tåles em dä'. <Jasså. Ja.> Nå em ja 

30 had‘de nå tjäliningar3  där, vätt du, no skulle ja, kem teba'k-, gå 
teba'ka, men hä ä ingsen som ja tjä‘nner8  där all's. Nähä, men du 
vore nog välkommen ändå. Det är så snällt folk däruppe så. 

— Ja', den häll» Äck'lunn ifrån »Gran'dy» <Ja.> dem ä fell i Svär'je nu' dem? 
Vart skulle — Är dom dalkarlar dom? 

35 — N-ja', ja tro'r dä. <Ja.> Ja ve't-nte riktet var-h, han sa nam'ne, på 
sta'n som dem skulle gå'8, men / ja glömde-bort' nu va han he‘ta, sta'n. 
<Jaha.> Å dem ska va're-där hele sem'marn. <Jaså, jaha.> Ja kan-
hänna Äb'ben hadde re'da7  på, dem le'ver i Grän'di.8  --k,' Ja då hade hån 
nog reda på det. 

"farfars far'. (Tal. missförstår frågan.) 
2  Obs. akut «e. i ä.Bm. 
3  Tjän‘ning ä.Bm.; jfr Wbg 40b Känning m. 'äldre bekant, umgängesvän'. 
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Jag vet inte, det vore nog mycket intressant för dig där (i verkstaden i 
Braham) också, men det är det nog inte. Själva basarna (cheferna i, 
verkstaden) förstår inte svenska. ,--- Nej, de gör inte det numera. 
Annars är det många som arbetar där som förstår svenska. Ja det är 

5 mest dalkarlar där? 
— Nja, det är mixt av alla slag (alla nationaliteter finns där blandade). 

Är det? Och hemma i ditt barndomshem, där hade de väl svensk mat ... 
Ni fick väl lutfisk till jul? 
Ja då, det äter vi än! — Gör ni! 

10 — (Ser på kartan:) Det här är Norge här, och det är inte stort, eller hur? 
Nej, det är mindre än Sverige — 
Ja, det kommer nog ut här (landet buktar ut, på kartan). Det kom- 
mer ut här lite ... 

15 — Här är Oslo. R,- Ja ... 
Det är nog inte många norskar här (norska nybyggare i trakten av 
Cambridge). Men längre västerut, där är det mycket norskar. Ja ... 
Det var morfar och mormor som levde på er farm? <Hm.> Än farfar då? 
Well, det vart ju »great great grandpa»1  det. Nej, dem vet jag ingenting 

20 Om. Hörde du de gamla tala om Delsbo ... Bergsjö och Hassela? 
Bergsjö tror jag att jag har hört talas om. 7.3 Kanske de kom därifrån? 

25 — Weil, det kunde så vara. Och Jättendal 
(Ser på kartan:) Söderhöm? Ja och Ljusne 
Men det där namnet här, hur var det du sa, Bergsjö? fk3 Ja, »Bärse». 
Berse, det ser ut som jag har hört talas om det. Nå, om jag hade några 

30 känningar (bekanta) där, nog skulle jag tycka om att komma tillbaka, 
men det är ingen som jag känner där alls. Nej, men du vore nog väl-
kommen ... 
Ja, den här Eklund från Grandy, de är väl i Sverige nu de? Är de 
dalkarlar de? 

35 — Nja, jag tror det. Jag vet inte riktigt varest, han sa namnet på staden 
som de skulle resa till, men jag glömde bort vad staden hette. Och de 
skall vara där hela sommarn. Ja kanhända Eben hår reda på det; de bor 
i Grandy. R-,  Ja ... 

4  Bm. lika v. 'tycka om'. »Ja liker int hä'» 'jag tycker inte om det', »liker du hä'?» 
'tycker du om det!'. Utg:s uppteckn. i Bergsjö 1969. Jfr Rz 403b, We 466a, SAOB 
lika v.8. Jfr äv. am. like v. 

5  Obs. acc.; så ä.Bm. 
8  Jfr am. where they would go. 

ä.Bm. re'et. 
8  Svensk artikul. här. Jfr strax ovan. 
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(Ja) kanhänna han' hadde re‘da på-ä. Ja. Ja han har tydligen haft 
stor business med potatis han, Eben? 
Ah-jäss. / Dem jär ju län‘kar där, vätt du, å se jär dem fän'spåsItl 
elek'trik fän'spåsit. Pk3 Jaha, han sa det. 

5 — Dem har fell dä i Svär'je å'? Ja men då har vi vanliga träposter och 
så sätter dom — 
Sånn hä(r) en'sulejters på'? Insulejtörs på, och ledning. Har ni inte 
så här inte? 
Jo en de'l ha'r, å se, har dem ja‘rnpåst(ar), vätt du, dem ä kvick te 

10 sätt ne'r dä (h)ä ja'rnraidarna [ja‘nraldana].2  <Ja.> annars är ä ju 
mång‘e som ha trä'påsitar å. Ja. Men måste dom inte ha insulejtörs i 
alla fall då? 

— »Yes». Ja. // <Jaha.> / Dä ä mycke få'r å, dem reser mycke få'r dä(r) 
borte, jäl r dem int(-ä) i Svär'je nu'? Pk,  Jo då. Hade ni får, förr i världen, 

15 här? 
Nå! <Inte det.> Då va hänn'ikring, dä va' nån e/fela som haerde nå få'r 
men-h / vi' hadde all(d)'re nå. Nej. Så mamma brukade inte karda 
ull och sticka och — 
We!! joo / stic‘ka brukte dem jä'ra. <Jaså.> Men allre kalla ull' / kangsje 

20 dem jole läng'er-sänn, men int som ja minn's-e. Nej. Men hon sticka 
strumpor åt er? 
Ja, ja / ja har en del stremper kval r än' / <Har du!> tro'r ja. Pk,  Tänk 
då! ... Brukade hon väva också? <Jaa då.> Hade vävstol då? 
Ja. Ja dä hell' dem ju på mä nu'-å, bra' en de'!. Ja. Kommer du ihåg 

25 om hon bara vävde mattor eller om hon vävde tyg till kläder åt er? 
— Nä', dä va bare mat‘ter. <Ja.> em [vm] int läng'er-sänn,3  vätt du, men 

ja kåmme-nt ihe'g nå ty'g-e. <Nej.> Men (h)ä kanhänna dem joie 
läng'er-sänn. Pk,  Det kan nog hända ja. Ja. Inte hade dom väl getter 
heller? 

30 — Nå', dä kangsje va' no / int / ja se / dä va (no) ing`e ikring hem'ma- 
där-int. Nej. Och mjölken som ni fick, hur sålde ni den, for ni hit, 
till den här stan, eller — 
Weil, vi hadde en sta'-h / ja kalla för Star'k4  som vi tjö'rde mjörka te. 

Ja. Hade ni den i krukor då och satte av den vid gårdarna? Eller 
35 — Well / henima / va(r) vi / vi hadde en fy- / tre fyre mi'l / te kri'meri. 

<Jaså.> Se vi va i kempani's då, en tre' fyre farm'rar,3  vätt du, se vi 
tog-h / te'rns då, å tjö‘rde, vätt du. Ja. Och då tog ni med alltihop 
då? <Ja.> Jaha, och körde till creamery. 

1  Am. fen,ce- poat 'stängselstolpe'. Här avses stolpar av järn, lämpade för el-stängsel. 
2  Ovisst vad tal. avser. 
3  Uttrycket betecknas som typiskt för ä.Bm., nu i regel försvunnet. 
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Ja, kanhända han har reda på det. Ja, han har tydligen haft stor 
business med potatis, han. 
0 yes, de gör ju länkar där (i Grandy) och så gör de fens-post (fence-post, 
stängselstolpar), elektriska fenspost. Pk< Ja, han sa det. 

5 — De har väl det i Sverige också? Ja, men vi har vanliga träposter, och 
så sätter de — 

— Sådana här ensulejtörs (insulators, isolatorer) på? ... Har ni inte så 
här inte? 
Jo, en del har, och så har de järnpostar (stolpar av järn). Det går kvickt 

10 att sätta ned (i marken) de här »jämradarna».2  Det är ju annars många 
som har träpostar också. Men måste de inte ha insulejtors i alla fall? 
»Yes», ja. Det är mycket får också; de reser (raise, uppföder) mycket 
får där borta. Gör de inte det i Sverige nu? Pk3 Jo då. Hade ni får här 

15 förr i världen? 
Nej. Häromkring var det någon enda som hade får, men vi hade aldrig 
några. Så mamma brukade inte karda ull och sticka och — 

— Weil, jo, sticka, det brukade de göra. Men aldrig karda ull. Kanske de 
20 gjorde det för länge sedan, men inte så vitt jag minns inte. Men hon 

stickade strumpor åt er? 
— Ja, jag har en del strumpor kvar än, tror jag. Brukade hon väva 

också? <Ja.> Hade hon vävstol? 
— Ja, det håller de ju på med nu också, rätt mycket, en del. Kommer du 

25 ihåg om hon bara vävde mattor eller om hon vävde tyg till kläder åt er 
också? 
No, det var bara mattor. Om hon inte (vävde tyg) längre tillbaka, men 
jag kommer inte ihåg något tyg inte. Men det gjorde de kanhända längre 
tillbaka. Inte hade de väl getter heller? 

30 — No, det var kanske inga; det fanns nog inga (getter) där hemikring inte. 
Och mjölken som ni fick; hur sålde ni den, for ni hit, till den här sta- 

den eller — 
— Weil, vi hade en stad som jag (nyss) kallade Stark, som vi körde mjölken 

till. Hade ni den i krukor och satte av vid gårdarna? 
35 — Weil, hemma hade vi en tre, fyra mil till krimeri (the creamery, me-

jeriet). Så vi var i kompani (company, arbetslag, bolag) då, en tre, fyra 
farmare och tog töms (tum, tur, skift) och körde (körde i tur och ord-
ning). Då tog ni med alltihop då och körde till creamery? 

4  Stark, se ovan s. 12, not 3. Här uttal med amerikanskt r. 
3  Jfr äv. SAOB kompani, bet. 3. 

'bönder'. Pluralböjn. enl. Bm. 
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Å sänn' då vart dä ju lite impro'vment,1  se allehol p tjöffte kril m-sep'a-
rejters [krt i m-sv'pa.ray,,fiss], vätt du, å sep'parejta [sv‘paray„ I ta]2  sjärv. 
<Ja.> Å då tjö'rde dem ju hare gräd'da,3  vätt du. <Jaha.> Dem hadde 
fell dä i Svär'je åj, tänker ja? ;k3 Ja då. Men i gamla tider, då gjorde 

5 dom smör och ost hemma. 
Ja. / (nog --- vi jära) sme'r iblannl. Jaså. Kommer du ihåg hur dom 
gjorde det? 

— Weil vi hadde e tjärn'a [cena], vätt du, så(g) ut som e barja, vätt du, 
<Ja.> som du dro'g, vätt du / hä ä ju som e lita barja, vätt du, sjej'pen 

lo [fa'kpan] på'-a. Ja, en sådan här — 
Ve'v då, kräng'k [kre'vld då, te / sno' mä. Ja du har inte sett en 
sådan här gammal som lan hade en stake i och drog upp och ned. 
Jo ja ha sitt' dem, men vi begang'na, vi liad‘de e sånn' ena henima åt. 
<Jaså.> Men vi begang'na na allre (d)å. Nej. Du vet inte om dom har 

15 haft den med från Sverige inte? <Nå'-å, nå.> Såg du nå saker — 
Men (d)ä kan allt häaina. R9 Ja. Såg du nå saker dom hade haft med från 
Sverige? 

— In't som ja kan kåm ihe'g. / <Nej.> Spinn'reck(en), ja unnrar em int 
den' var ifrån Svär'je ja. Det kan hända. 

20 — Ja vet int hu(r) mycke stoff' dem hadde mä'-ssä heller från Svär'je. 
Nej. Nej dom kunde väl inte ta så mycke. 

— Nå. Men kanhärina att spinn'reclen var från Svär'je? ge,  Ja, och på 
en del ställen här kan man se sådana här trunkar eller dragkistor, du 
vet, kistor utav trä. 

25 — Ja ja tror vi had‘de en sånn'-en å. Ja, dom hade väl kläder i dom där 
<Ja.> utav gammalt. 
Han va vä'l jo'rd, ja'rn / ja'rn ikring'-en å. Just ja. Det var ofta fint 
smide på dom där. 
Ja den' kem ja ihe'g. <Jaha.> Å han' va no från Svär'je han' då. Jaha. 

30 Ser du det hade dom — 
Du vätt dem jetta no ha sånn't å ha klä'n-uti.5  Ja dom hade ju inga 
såna här resväskor som vi har inte. 
Då häre Nerell's hä(r) borte som ja språlla (dem) ha komma på se'gel-
sjepp, vätt du. <Jaha.> Hä vart ju / dä var ju-int me‘ningen dem skulle 

35 kem‘ma på se‘gelsjepp, men dä vart6  ju på dä vi'se ändå'. <Ja.> Dem 
var på sjö'n jg'n] tro(r) ja säx'tan vec'ker. <Oj då!> Hö1l(t)7  på vart 
-dta ma't-å. Rs Ja dom hade ju inte mer än vad var och en tog med sig 
förståss. <Nå.> Men det gick bra för dom så det var — 

1  Sv. artikul. 
2  Svensk artikul. 
3  ä.Bm. flö‘  ter. 
4  Am. shape 'form'. Sje-ljudet har am. uttal. 
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Och sedan blev det ju lite improvment (improvement, förbättring); 
allihopa köpte »cream-separators» (gräddseparatorer) och söpparejta 
(separerade mjölken) själva. Och då körde de ju bara grädde. De hade 
väl så i Sverige också, tänker jag? Ja, men i gamla tider gjorde de 

5 smör och ost hemma. 
Ja, (nog gjorde vi) smör ibland: Kommer du ihåg hur de gjorde det? 
Weil, vi hade en kärna, som såg ut som en balja, som man drog (för 
hand). Den är ju som en liten balja, sjejpen (the shape, formen) på den. 

10 n  Ja, en sådan här — 
vev då, »crank» till att sno (runt) med. Du har inte sett en sådan kärna 
som man hade en stake i och drog upp och ned? 

— Jo jag har sett dem, vi hade en sådan hemma också. Men vi begagnade 
15 den aldrig. Du vet inte om de har haft den med från Sverige inte? 

No. Men det kan allt hända. Såg du några saker som de hade haft med 
från Sverige? 
Inte som jag kan komma ihåg. Spinnrocken, jag undrar om inte den var 
från Sverige. Det kan hända. 

20 — Jag vet inte heller hur mycket stoff (stuff, saker) de hade med sig från 
Sverige. Nej ... 
Men kanhända att spinnrocken var från Sverige. På en del ställen här 
kan man se ... dragkistor 

25 — Ja, jag tror vi hade en sådan också. Ft9 Ja, de hade väl kläder i de där. 
Den var väl gjord; järn (beslag) omkring den också. R-,  Just ja ... 

30 — Ja, den kommer jag ihåg. Och den var nog från Sverige. Ja ... 
De måste nog ha sådant att ha kläder i. Ja ... 
De här Norells här borta, som jag talade om att de kom på segelskepp. 

35 Det var ju inte meningen att de skulle komma på segelskepp, men det 
blev på det viset ändå. De var på sjön i sexton veckor, tror jag. De höll 
på att bli utan mat också. Ja ... men det gick bra för dem ... 

Bm. leken 'kläder', jämte kkij'ja och kkea, obpl. Den första formen anges av de 
flesta som yngre. Utg:s uppteckn. 1969. 

6  ä.Bm. vaePt. 
7  ä.Bm. höhrte. 
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— Ja dem komma no hi't klraj't. Ingen som dog och <Nå.> ingen som 
föll i sjön och så? 
Å dem sätt% hän'ne, dä ä vi en fy're mil ys't-ifrån här <Ja.> / som 
dem / tog fl hå'mstättl dä'r då. Finns det några utav dom kvar här 

5 än idag? <Nå.> ... Dom fick ju land billigt på det viset. 
— Hä kes‘ta nog ingenting', vätt du. <Nej.> / I Svär'je va'r ä då-nt på dä' 

vi'se, vall. ä? <Nej.> Kangsje läng'er läng'er-sänn. R-- Ja. Nej det var ju 
upptaget, allt land ... 
Ja men sä'g2  en två-trehundra å'r-sänn, kanhänna. Det kanhända ja. 

10 — (Ser på Sverige-kartan:) Då hä'r, ken'tri hå ä no bra' gam'malt dä-ä-nte? 
Ja, det är så.  gammalt så ingen vet hur gammalt det är. (Paus i 

inspeln.) 
Dem hadde ju äxe'rning i Svär'je då, hä va no däf'för månge som / 
komma hi't. P,3 Ja det var det. När dom fyllde 20 år, då skulle dom in 

15 och exercera. 
— Hur är ä där nu' då? Ja det är likadant nu. 
— Ja weil dem ha ju dä' hänne nu' å. <Ja. Men så —> Ja trol(r) morfar- 

min va må' på dä'. <Se!> Han brukte tala-em-e. ,•k',  Se! Minns du nå- 
gonting som han talade om det? 

20 — Nå'-å. Ja minns han brukte tala em hur dem jeckl  å exe'ra då å — 
Bössa då och — 
Ja tän'ker3  dä. Hörde du inte honom tala om en plats som hette 
Mo hed? <Nå, hur —> Det var samlingsplatsen för soldaterna i Hälsing-
land det. 

25 — Han brukte tala-em / dä var nå kri'g där / läng'e-sänn <Ja.> å dem 
smidde pilar / dem hadde inge bös'ser då, vätt du. <Nej.> Dem, ä va 
ett, ett kompani' som höll på smidde pi'lar i sju' å tr! <Oj då, ja.> Men 
va dä va'r nårstans, em ä va(r) ikring hän'ne, dä ve't ja-nt. gk,  I sju4  år! 
<Ja.> Det vart rysligt mycke pilar det då! 

30 — Ja. Men dem brukte sä‘ga då dem kem‘ma [kv'ma] å dä var pilar 
kem — / glan kem‘ma se tätt' / se ä fass‘na sju' pilar i en en / en 
fän'spåsi t, vätt du! Ja då var det tätt! 
Men va va dä va'r nårstan's rektet, dä va' fl ikring hän'ne-nårstans 
då tänker ja. --k,  Ja. Ja dom hade — 

35 — Har du vare hitt (på kartan) å sitt' koneanes-dänne som — Ja, jag 
har sett de stora stenkistorna där. 
Ä gla'- / övvekevverd [ovalcvveki] må gia's då hell? Nej man kan bara 
se kistorna, man ser inte själva kungarna inte. 

1  Am. h,omastead, se ovan s. 15 not 7. 
2  Jfr am. say. 
8  ä.Bm. ja tänsttjer dä. Fortfarande (1969) brukligt i Bm. 
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De kom nog hit *allright». Ingen som dog. 
Och de settlade (settled, bosatte sig) här; det är väl en fyra mil österut 
här; de tog väl håmstett (homestead)1  där då. ... De fick ju land bil- 

5 ligt på det viset. 
Det kostade nog ingenting! I Sverige var det då inte på det viset, eller 
hur? <Nej.> Kanske långt, långt tillbaka. Nej, allt land var ju upp- 
taget ... 
Ja men låt oss säga en två, trehundra år sedan, kanhända. Det kan- 
hända. 

10 — (Ser på Sverige-kartan:) Det här köntri (country, landet) är nog bra 
gammalt, eller hur? gs Ja ... 
(Paus i inspelningen.) 
De hade ju exercis i Sverige då. Det var nog därför många kom hit. 

15 Ja det var det ... 
Hur är det där nu då? Det är likadant nu. 

— Ja, well, de har ju det (värnplikt) här också nu. Jag tror morfar min var 
med på det. Han brukade tala om det. ,•k< Minns du någonting som han 
berättade om det? 

20 — No. Jag minns hur han brukade tala om hur de gick och exercerade då 
och — Bössa och — 
Jag tänker det. •-k< Hörde du honom tala om en plats som hette Mo hed? 
<Nej.> Det var ... 

25 — Han brukade tala om att det var något krig där, för länge sedan, och de 
smidde pilar. De hade inga bössor då. Det var ett kompani som höll på 
att smida pilar i sju år. Men var det var någonstans, om det var härom- 
kring, det vet jag inte. I sju år! ... 

30 — Ja. Men de brukade säga då att pilarna kom så tätt, så att det fastnade 
sju pilar i en fenspost4  (stängselstolpe)! Ja, då var det tätt! 
Men var det var någonstans (vet jag inte) riktigt; det var väl häromkring 
någonstans, tänker jag. Ja, de hade — 

35 — Har du varit hit (pekar på kartan) och sett de där kungarnas som 
Ja, jag har sett de stora stenkistorna där. 

Är de överkavverd (covered, övertäckta) med glas då, eller? Fz Nej, man 
kan bara se kistorna, inte själva kungarna., 

4  Sjutalet är vanligt såsom heligt eller magiskt tal både i europeisk och indiansk 
folktro. 

5  Talaren avser de svenska kungar som ligger begravda i Riddarholmskyrkan. 
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Å jä'r de-nt? Nej. <Å-h!> Men ibland så har dom öppnat någon av 
de där — 

— Ja, ja har lä'st em nå(s) teclee (---). •••-, Ja det var en kung som hette 
Karl XII som blev skjuten ... hans kista har dom öppnat ... Det kanske 

5 är det du har sett om? 
Ja, dä ä nåre å'r sänn ja hörde tåles em ä. ... Var det något annat 
sånt där gammalt dom berättade från Hälsingland. Dom hade mycket 
sånt här skrömt för sig! 

— Ja dä hell dem på mä myc'ke. Pkd Jaså. <Ja.> Och berättade om spöke 
10 och sånt. 

— Ja. Tonitegubbar [to'nzte.gu'bar] å. R-,  Jaså. Minns du vad dom sa om 
tomtegubbar? 

— Weil, ja minns int nå me'r än dä va en som hadd en sä'fil l [sce‘ft l i]. <Ja.> 
Å / dä va ju ti' te kett'-n [tt' te-koty], å -n hadde ju Bita Arp Ut`ta 

15 ket'frp].1  Å se va'r ä e moira att dem kem epp',2  då va fi'ln ke'tta å sja`cka 
[Nk ko'fa o Idka]. Å hä vart sen't för tom‘tegubl barna,2  se en' vart 
ligganes kva'r där te natta ät‘ter.4  Re Jaså, ja fick folket det där sedan 
då? <Va?> Vart tog det där vägen sedan då? 

— Ja ja ve't-nt ja. <Nej.> Han brukte sä‘ga på dä dä vi'se, å ja va litn då' 
20 då ja då', vätt du, se /ja va' ju-nt se frå'gvi's. <Nej.> Har ä vare nu' se 

nog sjet'tan skull ja haft reda° på lite bät'ter då! R-- Det var någon som 
berättade att dom hade sådana där tomtegubbar i stallet? (F. H. be-
rättar tomtesägner från Sverige.) Du har inte hört det inte? <Nå.> Nej 
Och dom sa, att de där tomtegubbarna de flätade manen på hästen på 

25 natten. 
— Å'h! Ja'a. Ja men inte kun(d)e fl ferke vara så in'billningssju'k, se dem 

trodde tecke dä'r, joie dem? Ja i gammel-tia ja, ja visst! Dom trodde 
på underjordiskt sa dom, ... småfolk som bodde under jorden. 
Dem hadde fl samma ajdi' —, du vätt india'nerna som hänne / 

30 <Ja.> dem va val det soperstisj'es [sol  pastxfas], sa dem. <Jaså.> Ja. 
(Ett tåg signalerar.) Se dä va' fell kangsje på dä vilse dä'r å då, tänker ja. 

Ja, det var likadant. Och dom kucklade mycket med sjukdomar. 
När dom fick sjukdomar så trodde dom att det berodde på något troll-
tyg. <Ja-ja,> — Det hörde du väl en del här också av de gamla? 

35 — Gubben Linn'ström brukte tala-em / ja kåmme-nt ihe'g riktet hur ä 
va'r, hon° jeck' ju ti en sån här trell‘gubbe, ja tro missis — gammel 
missis Linn'ström va dålen. Å se feck' en nå medeci'ner eller flas'ka 

»Han hadde li`ta jeir p» 'ont om hjälpfolk'. Uppteekn. av spontant tal i Bergsjö 
1969 av utg. Jfr am. little help. 

2  Jfr am. a morning that. 
3  Rspr.; ä.Bm. -gubban. 
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— Å, gör man inte? Nej, men ibland har man öppnat någon av de där — 
— Ja, jag har läst om något sådant. Ja, det var en kung som hette Karl 

5 XII som blev skjuten ... hans kista har de öppnat ... 
— Ja, det är några år sedan jag hörde talas om det. Var det något annat 

de berättade ... De hade mycket »skrömt» för sig. 
10 — Ja, det höll de på med mycket. Och berättade om spöke och sådant. 

— Ja. Tomtegubbar också. Minns du vad de sade om tomtegubbar? 
— Weil, jag minns inte något mer än att det var en (farmare) som hade en 

säd-fil (-field, sädesåker). Och det var tid att kåtta (cut, skära) den, men 
han hade ont om hjälpfolk (egentl. liten hjälp). Och en morgon när de 

15 steg upp, fick de se att filen var kåttad och sjackad (åkern var skuren 
och säden skylad). Och det vart sent för tomtegubbarna, så en av dem 
vart liggandes kvar där till natten efter.4  Ja ... vart tog det där vägen 
sedan då? 
Jag vet inte, jag. Han brukade säga på det där viset, och jag var liten 

20 då, så jag var ju inte så frågvis. Hade det varit nu, så nog sjutton skulle 
jag ha haft reda på det lite bättre. Det var någon ... (F. H. berättar 

25 tomtesägner från Sverige). 
Ja, men inte kunde väl folk vara så inbillningssjuka att de trodde så- 
dant där, eller hur? Jo visst. De trodde ... att det var »småfolk» som 
bodde under jorden. 
De hade väl samma ajdi(a) (idea, uppfattning, föreställningar) som in- 

30 dianerna som var här. De var väldigt soperstisj'ös (superstitious, vid- 
skepliga), sade man. Så det var väl kanske på det viset där också då, 
tänker jag. Ja ... När de fick sjukdomar så trodde de att det berodde 
på trolltyg. Det hörde du väl här också? 

35 — Gubben Lindström brukade tala om — jag kommer inte ihåg riktigt 
hur det var — han gick till en sådan där trollgubbe; jag tror gamla 
missis Lindström var dålig (sjuk). Och så fick han några mediciner eller 

4  Likartade sägenmotiv är välkända från svensk folktro. Se t. ex. ULMA 19799 s. 
123. Jfr även Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature III (1956) F 455 ff., 
F 482 ff. och där anförd litt. (För sakkunnig hjälp tackar utg. arkivarie Asa Nyman.) 

5  ä.Bm. re`a. 
6  Felsägning för han. 
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tå-en dä'r-h, tomtegub'beni å se skull-n gå hem' / å töm‘me nå dröp‘par 
på nån ste'n som lå'g där. <Se då!> Å tjä‘ringa ho vart bra'-ho'! (Skratt.) 

Ja, och dom sa, dom »slog ut», har du hört dä? <H1olg-u't?> Ja, dom 
tog naglar och hår av den som var sjuk och så hade dom det i nå bränn- 

5 vin, och slog ut det över axeln ... 
Ja', du ha(r) vi sitt pick'tjers [pt'IcksA säv'edjis [sa'reeks], vätt du / 
i Äff'rika [a' !rika], vätt du, å Saut-ame'rika [sa' Ittame'rika], du ha vi sitt 
pick'tjers på dem? <Ja.> Weil du vätt, dä ä no(g) unjefär, dem ä no 
aba'ut lika tecke dom'-å'! <Ja!> Men »that what they can medicin 

10 doctor»! Just det. Så var dom här i Sverige ser du, i gammeltia. 
Ja / ä no unjefär li‘ka. r-s,' Och ... Har du hört talas om att dom kunde 
»stä No». 
Stä blo'? <Ja.> Va mener du mä dä'? rk< Jo, om någon fick ett sår.. 
så bloden rann och det inte gick att få stopp på den, så ... läste de, så 

15 bloden stoppade. <»I see».> Har du inte hört det inte? <Nå.> Nej. <H-m!> 
Jo när hästar vart sjuk, så ... (satte man en ring av tagelsttån i skinnet.) 
Dom kallade det för »te hånka» dom. Har du inte hört det inte? 

— Nå! Vart dem bät'ter sänn då? Dom trodde väl det då! (Skratt.) 
Dä där junive'rsiti som du får bra' (hostning), dä ä fl bra' stoll. pass' 

20 dä' å, ä-nt-ä? %%,' Ja det är 16 000 studenter där. 
— Å hu'ga! 

(Paus i inspelningen. Sedan följer en fråga om skolgång och katekes- 
läsning, med mycket korta svar. Tal, vet ej vad katekes är; han är ej 
konfirmerad. Ny paus.) 

25 — Å blev irlajoll å killa, vätt du. <Usch ja!> Hä är ju dä vasj'te [va '5t] 
dä! Ja det är »dä vasjte» det! 
arinasj hän'ne lel ver vi som konear, vätt du! Ja... 
Dä ä en a'an-en [an-n}, som ni skulle gå och sprkka må å'! <Ja.> 
Doktor Lunn'hålm! <Jaså?> Han ä dek'ter hänne, en stördekker, 

30 vätt du, han ha vare / »good surgeon you know». <Jaså.> Å han ha vare, 
(på ett) stort hospital. i Minneä'plis. <Jaha.> Men, han, ä ju gam'mal, 
ja tänke(r) han ä vi en sjutti å'r tänker ja / <Ja.> se han-h / slu'ta ju 
dä'r då / å se le'ver-n på-n far'm <Gör han det!> ja dä fl en säx' / kangsje 
en de mil ys't-ifrån-hänne, (en) åt'te mill. <Ja.> Å han ii hän'ner-borte 

35 på klin'nik, du vätt dem ha en klin'nik hän'ne-borte / <Ja.> se han ä 
dä'r se månge da‘gar2  em da'n, å sänn på hospitale (hänne) å jär 
opprasjo'ner å. <Såå!> Å han' va te Svär'je en tre fyre å'-rsänn. Jaså. 
ja han är svensk — 
»Yes»! Han li'ker3  te språke sven'ska. / <Jaha, ja.> Å han' hadde re‘da på 

40 myc'ke, å se, hadd-n reda på mycke, å va / va / han ä'r ifrån i Svär'je, 
dä ve't ja-nt. ,k3 Jaså, du vet inte om han är hälsing inte? 

1  Tal, blandar ihop 'trollgubbe' och 'tomtegubbe'. 
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en flaska av den där tomtegubben,1  och så skulle han gå hem och tömma 
några droppar på en sten som låg där. Och käringen hon blev bra hon! 

ä De sade att de »slog ut» ... med naglar och hår i brännvin ... 
— Ja, du har väl sett picktjörs (pictures, bilder) av säv-vedjis (savages, 

vildar) i Afrika och Saut-Amerika (South America, Sydamerika). Well, 
de är nog ungefär (about) likadana de också. Men »that what they call 

10 a medicin doctor»! R-,  Ja, så var de i Sverige i den gamla tiden. 
Ja, det är nog ungefär lika. Har du hört talas om att »stä blod»? 
Stä blod? Vad menar du med det? Jo, om någon fick ett sår så att 

15 bloden rann ... läste de så bloden stoppade ... (Om bot för sjuka hästar). 
Har du inte hört det? 

— No. Blev de bättre sedan då? Pk,- De trodde väl det då. 
— Det där »University» som du (är vid), det är väl en bra stor plats (ställe) 

20 det också, eller hur? Det är 16 000 studenter där. 
— Å hu-då! 
(Paus i inspelningen.) 

25 — Och blev illagjord (skadad) och killad (killed, dödad). Det är ju det 
värsta det! Ja ... 

— Annars lever vi som kungar här! r-k< Ja ... 
Det är en annan som ni skulle gå och språka med också, doktor Lund-
holm. Han är doktor (läkare) här, en riktig stordoktor. Han har varit en 

30 »good surgeon you know». Han har tjänstgjort på ett stort sjukhus i 
Minneapolis. Men han är gammal, han är väl en sjuttio år, tänker jag, 
så han slutade där då. Och han bor på en farm, ja det är väl en sex, 
kanske tio mil österut härifrån, (kanske) åtta mil. Han tjänstgör här 

35 borta på klinnik (clinic, kliniken); de har en klinnik här borta, och han 
är där några timmar om dagen och sedan på sjukhuset här och gör ope-
rationer också. Och han var till Sverige för en tre, fyra år sedan. 
Jaså, han är svensk — 
Yes! Han tycker om att tala svenska och han hade (nog) reda på mycket 
(om du ginge dit). Var han är ifrån i Sverige, det vet jag inte. Du vet 

40 inte om han är hälsing? 

2  Tydl. fel för »timmar*. 
2 Jfr ovan s. 37 not 4. 
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Nå! <Nej.> Å hä' ä en-en rölig-en-en gub‘be. / <Jaha.> Ja tänker em du 
inkvaj'jer hän'ne bort i klin'niken, kun(d)e du finn-u't', når han ä' 
där. <Ja säk-> Hur länge ska du va‘ra kring här? Ja bara nå'n dag 
till. <Åh.> Sedan ska vi iväg åt Dakota. 

5 — »Oh I see», ni ska gå ditt'n2  dä(n) ä-ä myc'ke ners‘kar då. n  Jaha ... 
Jo, hör du, jag lär fråga dig om släkten lite mer. När du säger grandpa 
och grandma, är det detsamma som »moffar» och »mommor» det? <Ja.> 
Det vill säga det var din mammas mor och far det? <Hm-hm.> Men din 
pappas mor och far då? 

10 — Ja dem' ve't ja min'ner em'. <Nej.> Dem kem‘ma no från Svär'je dem' 
å, men-h / ja vet min'ner em dem'. Ja men din mamma, var hon född 
här i trakten, kring Cambridge? <Ja.> Så hon vax opp här också. <Ja.> 
Ja. 

— Å ho' va fl född tro' ja /i »eightisix'». <Ja.> »I think [tt' vld so». 3 Men 
15 du vet mindre om pappas folk? <Ja.> Men kommer du ihåg om dom talade 

lika, så dom var från Hälsingland på bägge sidor? 
Weil, då va nog unjefär lrka. <Ja.> (»I didn't notice any differences».) 

Nej. Det var ingen av dem som talade någonting som liknade dal-
karlarnas tal? 

20 — Nå', nå' / å inte smnänningan häller! Nej: det låter konstigt det 
också. 

— Ja'! Kan du språke smålänn'ska å'? R,' Nej inte något vidare ... 
Dalska [d4ka] då, kan du språke hä'? Inte något vidare det heller ... 
Hör du, förekom det någon gång när ni var småpojkar att ni retade 

25 varann för talet? <Nå.> Hemma kan det hända att dom skojar med 
varann för det — 
Ja tän'ker (d)ä! »Aper» efter varann! 
Nå då jorde vi ardri(g).4  <Nej.> 
(Paus i inspelningen.) 

30 — Ja kan'sje ho va'r ifrån Fransham`mar3  ho då. --t< Se! Ja du hörde inte 
dom nämna namnet Hassel? 

— No kan hä — dä si(r) u't° som ja har hört nam'ne. <Ja.> Men, du vätt, 
då då ä månge å'-rsänn. <Ja. Men Bergsjö —> Men Franshanimar kem 
[-v-] ja (i)he'g. Och »Bärse» kommer du ihåg? 

35 — Well, (h)ä sir u't som ja har hört nam'ne / ja vill int säga för sä'kert7  
men / ä sir u't som ja ha hört nam'ne då. Och då kom dom från Norr-
hälsingland, ser du. 

1  Jfr ovan s. 18 not 2. 
2  'dit' ä.Bm. Jfr s. 21 not 11 ovan. 
3  Jfr talarens ofta återkommande »jag tän'ker dä». 

Bm. all're. Jfr s. 26 not 1. 
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— No. Det är en rolig gubbe! Jag tänker att om du inkvaj'er (inquire, frå-
gar) här borta på kliniken kunde du finna ut (få reda på) när han är där. 
Hur länge skall du vara här omkring? Bara någon dag till. Sedan skall 
vi iväg till Dakota. 

5 — »Oh I see», ni skall gå dit där det är mycket norskar då. Ja ... (Vad 
vet du om) din pappas mor och far? 

lo — Ja, dem vet jag mindre om. De kom nog ifrån Sverige också, men jag 
vet mindre om dem. Din mamma ... var född här ... och växte upp 
här. 
Ja, och hon var väl född, tror jag, 1886. »I think so». Men du vet 

15 mindre om pappas folk. Kommer du ihåg om de talade lika, så att de 
var från Hälsingland på bägge sidor? 

— Weil, det var nog ungefär lika. »I didn't notice any differences». Det 
var ingen av dem som talade något som liknade dalkarlarnas tal? 

20 — Nej, och inte smålänningarna heller? Nej ... 
Ja, kan du språka småländska också? Nej, inte något vidare ... 
Dalska då, kan du språka det? Inte något vidare det heller... Hör du, 

25 förekom det ... att ni retade varandra för talet? Hemma kan det hända 
att de skojar med varann — 

— Jag tänker det. »Aper» efter varann! 
— Nej, det gjorde vi aldrig. 
(Paus i inspelningen.) 

30 — Ja kanske hon var ifrån Franshammar hon. Se! Du hörde dem inte 
nämna namnet Hassel? 

— Nog kan det — Det ser ut som jag hade (jag tror mig ha) hört det nam- 
net. Men, du vet, det är många år sedan. Men Franshammar kommer jag 
ihåg. Och »Bärse» kommer du ihåg? 

35 — Well, det ser ut som jag har hört namnet, men jag vill inte säga säkert 
(är inte säker), men det ser ut som jag hört namnet då. Då kom de 
från Norrhälsingland. 

5  Franshammar, bruk i Hassela sn. 
6  »Hä sir nog ut sem ja skull kunne gå di't-å» 'jag tror nog att (det är sannolikt att) 

jag skulle kunna gå dit'. Utg:s uppteckn. i Bergsjö 1969. Jfr am. it looks like. 
7  ä.Bm. see keret. Jfr am. 1 will not say for sure. 

4 — 694471 Sv. Landsmål 1969 
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Dem brukte ju ha mycke arernwelks dän-i Franshanimar, hadde dem 
int? <Jo.> Hur ä(r) dä där nu' då? Re,  Ja, det är inge »ironworks» där 
<Åh.> men stället finns ju kvar. 
Dem hadde ju, mer hann'ari bet då / hä va' no-nt nå — / Å så kel-

5 minor' / hadd-dom — <Ja.> Dem ha ju dä' i Svär'je, ha'r dem int? 
<Ja då.> Dem ha(r) ju inge kol där, har dom? <Nej men kol —> »Char- 
coal». Ja »charcoal» har vi. <Ja.> Du menar sådana »kolminor» som 
brinner? <Ja.> Ja. 
Mof'far-min bruka vara må mycike på toc'ke. sks Nej, berättade han om 

10 det? 
Ja. <Jaha.> På vin'trana2  då. Ja dom låg i skogen då <Ja.> och reste 
ihop de där milorna. 
Ja'. / Hell [hi91] dom på' mä dä nu' å? Ja då. <Dem jär?3> Ja då. 
Och ... han kanske körde charcoal till Franshammar då? 

15 — Kan allt hän‘na! Dä hörde ja-nt no tåles em, men ä kan allt hätina. 
Ja ... Du minns inte några andra namn på platser där i Hälsingland? 

Nå! <Nej.> (Pekar på kartan:) Hän i Steck'helm no / (när) dem sjeppe in' 
mycke kol där, ni får ju mycke kol ifrån Tysklann? Pt< Jo då ... 
(Paus i inspelningen.) 

20 — »Taconite business»,4  hä finns ju nå tec'ke där å? Pk,- Vad för »business»? 
— Som dem — (Avbrott.) 
(Visar något verktyg.) Å dä hä'r dä hä'r är so hårt' vätt du, du kan inte 

dä på äm'merstein. <Nej.> Å nu har dom ett sla'g som ä ändå 
hålare / <Ja.> »cera'mic». <Jaha.> Å se näs't kåmmer ju »di'amonds». 

25 <Jaha.> Hä var läng'e sänn, vätt du, »cli'amond» var hålest / å se vart 
ä (kablå),5  men nu (då) är »cera'mic»6  ändå hålare. <Är det det?> Ja 
inte hålare än »di'amond», men dä ä hålare än dä hä'r. <Ja.> So ja 
tänker ä-ä unjefär sam‘ma. Pk,  Ja det är det nog. 

— Å dä hä'r bruke dom begang'na, vätt du / well en »stone-drill» (---) 
30 »diamond-drills», vätt du. <Ja.> Å »diamond inbedded in the cuts». 

Ja och sån't gör dom i Sverige också se. 
— Ja. Dem jär, har dem »di'a-», dem har inge »di'amonds» där då? Pkg Jo då. 

Ja dem har inge »diamond-mines» i Svär'je? Nej ... 
Du vätt vi jä'r ju »diamonds» å nu. <Jaså.> Weil, dom jälr fl dä'r-å 

35 tän'ker ja, å sjepper in hän'ifrån då? Ja det kan hända. 

1  Tal. menar tydligen »kolmilor». 
2  ä.Bm. vinstran. 
3  Jfr am. they do? 
4  Am. taconite, ett slags järnmalm (i Minnesota). 
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De brukade ha mycket »iron-works» där i Franshammar, eller hur? n  Ja, 
men det är inga där nu ... 
De hade mera handarbete (arbetade för hand), det var nog inte något —  

5 Och kolmilor hade de. De har ju det i Sverige, eller hur? <Ja.> De har 
inget kol (stenkol) där? <Nej men —> »Charcoal» (träkol). Ja »char- 
coal» har vi. Men du menar sådana »kolminor» som brinner? 
Ja. Morfar-min brukade mycket vara med om sådant. s  Berättade han 

10 om det? 
— Ja, på vintrarna. De låg i skogen då och reste ihop de där milorna. 
— Ja, håller de på med det nu också? Pk,- Ja då. <Gör de?> ... Han kanske 

körde charcoal till Franshammar då? 
15 —  Det kan allt hända. Det hörde jag inte talas om men det kan allt hända. 

Rd Minns du inte några andra namn på platser i Hälsingland? 
— Nej. (Pekar på kartan:) Här i Stockholm nu, de skeppar in mycket kol 

där, ni får ju mycket kol från Tyskland? Jo ... 
(Paus i inspelningen.) 

20 — »Taconite business» (järnmalmsbrytning), det finns ju något sådant där 
också? Fk; Vad för »business»? (Avbrott.) 
(Visar något verktyg:) Och det här, det är så hårt; kan inte slipa det på 
ämmersten (emery, smärgel). Och nu har de ett slag som är ändå hår-
dare, »ceramic» (keramik). Och därnäst kommer »diamonds». Det var 

25 länge sedan »diamond» var hårdast. Och så vart det Carboloy5, men nu 
är »ceramic»5  ändå hårdare. Ja, inte hårdare än »diamond», men det är 
hårdare än det här. Så jag tänker det är ungefär samma (material). 
Ja ... 
Det här brukar de begagna — well, en »stone-drill», »diamond-drills» vet 

30 du. Och »diamond inbedded in the cuts». Ja, och sådant gör de i 
Sverige också. 
Gör det det, har de inga »diamonds» där då? Jo ... 

— Ja, de har inge »diamond-mines» i Sverige? Nej ... 
Du vet, vi gör ju »diamonds» också. Weil, de gör väl det där också, tänker 

35 jag, och skeppar in (råvaran) härifrån? Ja, det han hända. 

6  Tal, avser trol. firmanamnet Carbo/oy. Firman framställer hårdmetall m. m. 
6  En del verktyg för skärning av hårda metaller tillverkas av keramik. — (Utg. 

tackar Sandvikens Jernverks Coromant-avdeln. för sakkunniga upplysningar.) 
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Summary 
American,-Swedish phonogram texts. 1. Hälsingland: Bergsjö parish dialect. 
The dialect text published here was recorded on tape by the editor in Minnesota, 
U.S.A. in 1966. The speaker is a third-generation Swede whose maternal grand-
parents ernigrated from Hälsingland in the 1860's. He and his parents were 
horn in Minnesota and have never been to Sweden. His dialect, the only form of 
Swedish he can speak, is unu.sually pure and arehaic. His phonology, tone, 
stress, rhythm, morphology and syntax agree entirely, apart from the English 
loanwords, with the older dialect of the Swedish parishes of Bergsjö and Hassela. 
The English loanwords in his Swedish vernacular have to a great extent been 
adapted to the phonology and morphology of the dialect. That the speaker has 
preserved his grandparents' dialect more faithfully than most American Swedish 
informants, seems to be due to the fact that he grew up in a homogeneous rural 
farm settlement of immigrants from the same area in Hälsingland and that 
since he moved from the settlement in his twenties, he has not had much con-
taet with Swedish-speaking cireles. 

The text is given in a broad transcription which agrees in the main with 
Standard Swedish orthography. The phonetic transcription (the Swedish dialect 
alphabet) is given within square brackets. 

The text is a fine example of genuine, informal, colloquial language. The 
conversation deals primarily with the speaker's childhood, when he took part 
in the old-fashioned agricultural work of the Hälsing colony. 

For the editor's tape recording expeditions' to America, see Svenska Landsmål 
1962, 1965 and 1966. See also The Swedish Pioneer Historical Quarterly, 1963, 
1965 and 1967 (Chicago). 



On Diversity in American-Swedish 
By Nils Hasselmo 

1. Introduction 

Swedish has been used for weil over a century in some parts of the United 
States. It has in certain instances been spoken by a majority of the popula-
tion in areas comprising entire rural counties or sections of cities. For 
many decades it was the medium for the cultural activities of what was 
called 'Swedish America', a culture within a culture. As time went on it 
became a victim of the `melting pot'; it became influenced by English and 
more and more limited in its use. English syntax, phonology, and, not least, 
lexicon left its mark on Swedish; it became American-Swedish. It was 
forced back from its position as a language for all generations and for a wide 
range of situations to a position as a language for `parents' and 'grand-
parents' and for situations of intimacy and nostalgia. 

An analysis of American-Swedish must to a large extent be concemed 
with English influences. It must establish such influences through exten-
sive sampling of the verbal activity of Swedish-Americans and it must in a 
systematic fashion incorporate such influences into a description.1  

Any effort to incorporate English influences into a description of Ameri-
can-Swedish will require dealing with the problem of diversity. This is a 
problem of considerable difficulty in a setting of century-long language 
contact, a setting where all speakers of Swedish are also speakers of Eng-
lish, and a setting where the proficiency in Swedish varies from the complete 
fluency of the daily user to the linguistic rigor mortis of the once fluent 
speaker who hardly ever uses Swedish to the very limited knowledge of 
the person who grew up when the language shift was already far advanced 
in his family and knows only a few stock phrases. Any feature of English 
can be regarded as a potential feature of American-Swedish. By extending 
the corpus, it is possible to increase the inventory of influences indefi-
nitely. There is no clear limit to what some speaker may say at some time 
in some situation. Coping with diversity by simply cataloguing indefinitely 

1  It will also deal with the explanation of influence in terms of linguistic structure 
and socio-cultural conditions. 
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is hardly a viable procedure. It reduces the description to absurdity. Nor 
is the more sophisticated procedure of incorporating the entire grammar 
of English into an American-Swedish grammar a viable approach. As the 
inventory of influences is extended, it will contain more and more phe-
nomena of very low incidence, mostly unique occurrences. There occurs a 
decrease in degree of regularity which raises serious doubts as to the ad-
visability of including such features with those that occur in practically 
every sample of American-Swedish. Nor is it possible to find a clearcut 
point at which to stop; the decrease in regularity is gradual and any dis-
tinction between 'what is American-Swedish' and 'what isn't' will be rather 
arbitrary. 

Both the inclusion of an undifferentiated inventory of English influences 
and an arbitrary decision as to what is American-Swedish must be avoided. 
What we need is an interpretation of diversity which makes it possible to 
structure the behavior of Swedish-Americans in such a way that each in-
fluence takes its place in a system that is an accurate reflection of what 
Dell Hymes has called the speech economy. 

The focus will be a single speech community located in Chisago County, 
Minnesota. This geographical delimitation is the first, obvious step towards 
coping with diversity. At the same time this is a delimitation in terms of 
type of speech community. This is a community where Swedish has been 
spoken for approximately 120 years, where it was for a long time the major-
ity language, where it had strong institutional support from the church 
and from church-sponsored 'Swedish summer schools', where Swedish is 
now spoken mainly by the second and third generation, by persons who 
learned it locally as their mother-tongue but who are also childhood bi-
linguals, where Swedish is clearly `recessive' but still used rather regularly 
by members of a `network' of Swedish-speakers, and where the proportion 
of Swedish-speakers is largest in the oldest group and decreases to almost 
zero for years of birth later than 1930. The sample test results that are 
presented are taken from a study of three partly overlapping groups of 
twenty fluent speakers, representing the second and third generation and 
bom between 1885 and 1931. 

The focus will be a limited number of influences. An effort will be made 
to establish their role in the diverse speech behavior observed in the com-
munity. They will be used to provide an elementary diagnosis of the sys-
tem underlying the utilization of varying forms of speech. 

2. Approaches to bilingualism 
Two basis approaches have in recent years received considerable attention 
in the literature on bilingualism. One is based on the concept of interference, 
the other on that of the linguistic repertoire. 
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According to the interference approach, bilingual behavior is analyzed 
in terms of two systems. The bilingual's two systems may be manifested 
in his speech in the same way as in the speech of monolinguals in the re-
spective languages. However, due to his knowledge of two systems, his speech 
in one language may also show interference, deviations from the norms 
which can be attributed to the influence of his other language.' 

In terms of Swedish-American bilingualism, it would be assumed that 
the speakers are in possession of an English and a Swedish system. The 
former would presuma,bly be identical to that of local English monolinguals. 
If the latter were to be derived from a monolingual setting, it would have 
to be from a native Swedish one since no local Swedish monolingual group 
is available.2  American-Swedish would thus be uniquely characterized only 
by the deviations from a native Swedish norm which could be attributed 
to English influence. No new American-Swedish norms would emerge from 
the analysis, momentary `missayings' would not be separated from features 
which occur with considerable regularity in the speech of Swedish-Ameri-
cans. All English influences would simply constitute interference phe-
nomena. 

The repertoire approach, on the other hand, entirely abandon s the notion 
of two systems. Instead behavior is analyzed in terms of a single linguistic 
repertoire', consisting of 'the totality of linguistic forms regularly employed 
in the course of socially significant interaction'.3  A single grammar is used 
to account for the bilingual's entire behavior. It includes `obligatory' rules 
which apply in all situations and 'optional' rules which apply only under 
specific situational conditions. 

In terms of Swedish-American bilingualism, it would be assumed that 
the speakers are in possession of a single Swedish-English repertoire from 
which they select appropriate forms of expression according to the require-
ments of the speech situation. The occurrence of English influences in Swed-
ish speech would be interpreted as a manifestation of the set of very 
flexible norms represented by the repertoire, provided that they fulfilled 
the requirement of being `regularly employed in the course of socially 
significant interaction'. 

The two approaches are intended for different types of situations. The 
interference approach is intended for situations of inter-group bilingualism, 
where the bilingual typically communicates with monolinguals in his re-
spective languages, not with other bilinguals. Influence of one language on 
the other is undesirable, an obstacle to communication. There are only lim- 

Weinreich 1953, 1. 
2  Of. Mackey 1965 and 1966; in Mackey's application of the interference approach 

to French-English bilingualism in Canada, the French norms are acquired from local 
monolingual groups with the help of what he terms `availability tests'. 

Gumperz 1964, 137. 
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ited opportunities for developing `rules' for utilizing features of one lan-
guage in speaking the other and for reducing language distance. The re-
pertoire approach, on the other hand, is intended for situations of intra-
group bilingualism, where the bilingual to a considerable extent commu-
nicates with other bilinguals. Influence of one language on the other need 
not be avoided since it does not necessarily reduce intelligibility; it may 
indeed increase it, at least in terms of conveying cultural connotations. 
There is an opportunity for developing `rules' for utilizing features of one 
language in speaking the other; and a drastic reduction of language distance 
greatly facilitates the often necessary switching from one 'language' to the 
other. 

American-Swedish bilingualism is not an extreme type. It can to be sure 
be characterized as intra-group bilingualism but it does not involve the 
drastic reduction of language distance and the drastic relaxation of co-
occurrence restrictions for which the repertoire approach in its extreme 
form is intended. It is necessary to consider variations in Swedish-English 
language distance. Reductions of it from the 'Swedish side' are certainly 
a characteristic of the speech economy. But it must also be emphasized 
that these reductions do not involve a Iridging of the gap' between the 
two systems and that the reductions of language distance from the 'Eng-
lish side' are very limited, at least as far as syntax and lexicon are con-
cerned. 

Nor does it represent a type of bilingualism which can feasibly be de-
scribed in terms of deviations from some native Swedish set of norms.' Such 
norms must be considered irrelevant in spite of the fact that many infor-
mants stuclied 'Swedish grammar' in the 'Swedish summer schools' and 
have attempted in other ways to keep up their knowledge of native Swed-
ish. It is necessary to focus on the establishment of new, American-
Swedish, norms2. And it is necessary to view these norms as flexible, as per-
mitting increases as weil as decreases in Swedish-English language distance. 

Certain modifications of the interference approach are possible. The na-
tive Swedish norms may be replaced by local American-Swedish ones. This 
is an improvement since it removes irrelevant Swedish norms from the 
analysis and introduces at least one distinction into the otherwise completely 
undifferentiated corpus of interference phenomena. However, this then pre-
sents the problem of how to establish such norms, of how to distinguish 
what has become 'part of language' from what is simply `interference in 

1  This refers to the use of the interference approach in a synehronic study, as part 
of a model of the speech eeonomy. Obviously native Swedish norms must be used as 
a basis for a diachronic study. 

2  The existence of new norms in the immigrant communities is clearly established 
in Haugen 1953, 60 ff., in terms of a eomparison between the responses of different 
informants and in terms of the informants' own comments. 
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speech'. The weil known criteria of phonological and/or morphological 
adaptation can be invoked, as can the criterion of how the speakers them-
selves regard various influences. But these criteria do not yield unam-
biguous results.1  In the final analysis one ends up with a rather arbitrary 
dichotomy which is not very revealing as far as the speech economy is con-
cerned. 

Another modification consists of the measuring of amounts of interfer-
ence in different types of speech situations.2  While this does not contrib-
ute to a differentiation within the corpus of interference phenomena, it 
establishes the fact that the English influence is not constant but varies 
with the speech situation. The step is not too long from this quantitative 
characterization of diversity to the combination of qualitative and quanti-
tative characterization that has been proposed within the framework of 
the repertoire approach. 

This modification of the repertoire model involves the use of the con-
cept of the linguistic variable.3  Not only phonological but also syntactie 
and lexical variation would be described in terms of the selection of variants 
with frequencies which would vary in a characteristic way from speech 
situation to speech situation. The fact that frequency is considered insures 
continuous variation even when a contin.uous range of variants is not in-
volved. Extreme situations may require the exclusive use of one set of 
variants, of variants from one 'language'. But many speech situations 
would involve the selection of variants from both languages' with charac-
teristic fluctuations in frequency. 

In the sections that follow, some types of patterning characteristic of an 
American-Swedish speech economy will be presented and some suggestions 
concerning how to interpret such a speech economy will be made. 

3. 'Normal American-Swedish' and 'real Swedish' 

Two fix points have been used in the present investigation of diversity. 
The first fix point was suggested by an investigation of the use of Swed-

ish in part of Chisago County. A survey indicated that it is used extensi-
vely only in a type of situation which can be characterized as `speaking to 
a friend'. The interlocutors are typically persons who have grown up to-
gether in the community and who have throughout their lives continued 

1  Of. Haugen's distinction between `interference' and 'integration' and his discus-
sion of the problem involved, Haugen 1956, 39-40. 

2  See Mackey 1965; of. Hasselmo 1967. 
3  See Labov 1966 and 1967 and Gumperz 1967. 
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to use the language which they spoke as children with each other. They 
often name a number of persons with wbom they speak gmostly Swedish' 
and contrast these persons with the rest of the community. Some persons 
emerge as what one might call 'language they are the ones who 
tend to initiate the use of Swedish, while others tend to play a more pas-
sive role, using Swedish only when addressed in that language by a 'language 
carrier'. Two factors tend to limit the use of Swedish even in situations in-
volving strong 'language carriers', the presence of a person who does not 
know Swedish, even if he is only a passive by-stander, and, less distinctly, 
the choice of certain topics. Storks are told about persons who use Swedish 
in the presence of English monolinguals and it is elear that a serious 'break' 
of the rules of the speech economy is involved. A test involving choice of 
language with six topics, presented in pairs in all possible combinations, 
inclicates a rather definite preference for English with certain `technical' 
and/or strictly `contemporary' topics. 

All in all it seems quite feasible to use the speech situation `speaking to 
a friend' as the basis for an investigation of the acceptability of various 
English influences. The procedure used is outlined in section 4. It is as-
sumed that the procedure can be regarded as one of many possible ways of 
establishing the characteristics of 'normal American-Swedish'. The very 
narrowness of the range of situations in which Swedish is used is an im-
portant asset in applying the acceptability tests. 

The second fix point was suggested by frequent references by informants 
to the fact that they speak 'Swedish with English mixed in' rather than 
'real Swedish'. A survey indicated that this notion was quite firmly estab-
lished in the community. It also showed that although many quite com-
mon English influences were universally identified as 'English', there were 
also English influences which were quite widely regarded as 'Swedish'. 
'Real Swedish' could be interpreted as a set of local norms, distinct both 
from native Swedish and from the 'normal American-Swedish' defined by 
the acceptability tests. The procedure used in establishing 'real Swedish' 
is outlined in section 5. 

Since it was also quite obvious that the informants varied considerably 
with regard to their knowledge of 'real Swedish', a test establishing their 
ability to translate 'English' items into 'Swedish' was developed. This pro-
cedure is outlined in section 6. It also serves as a means of determining 
equivalence between 'English' and 'Swedish' elements. 

The acceptability and identification tests thus serve as a means of de-
fining two sets of norms for the community. But the procedures are not 
aimed at a rigid decision as to 'what is part of the norms' and 'what isn't'. 
Rather, they serve as a means of structuring a corpus of observed English 
influences. The question of how to interpret the results will be discussed in 
sections 7 and 8. 
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4. Acceptability tests' 
Degree of acceptability is expressed in terms of the mean score for a given 
group of subjects judging recorded sentences on a four-point scale: 'Yes, I 
would almost always say it that way' (score 0.0); 'Yes, I would sometimes 
say it that way but could also say (score —1.0); 'No, I wouldn't say 
it that way but others would' (score —2.0); and 'No, nobody would say 
it that way' (score —3.0). The test sentences contain actually observed 
configurations of Swedish and English as well as configurations which have 
been constructed in order to complete certain subsystems and/or test variant 
forms and formulations. They have been recorded on tape by the investi-
gator and are played to the subjects during individual testing sessions. Part 
of each test sentence is repeated in order to draw the subject's attention 
to a particular aspect of the formulation. In the recorded instructions, the 
subject is asked to judge the sentences with regard to the repeated part 
and to base his judgement on the situation `speaking to a friend in the 
community'. The responses are recorded in a test form by the person ad-
ministering the test. 

The results show, not unexpectedly, that we are dealing with a conti-
nuum ranging from the complete acceptability 6f 0.0 over intermecliate 
degrees to the complete lack of acceptability of — 3.0. 0.0 indicates a dis-
tinct norm (as does —3.0 negatively) while intermediate degrees of accept-
ability indicate a Ilurred' norm from the point of view of a particular 
group and a particular speech situation.2  The examples illustrate varying 
acceptability for lexical elements as weil as phonological, morphological, 
and contextual restrictions on acceptability. 

1  The tests are similar to some of the judgement tests used in t13e investigation of 
responses to a seale of grammaticalness. See, e.g., Maclay and Sleator 1960; Hill 1961; 
Coleman 1965; and Quirk and Svartvik 1965. They differ from these tests in three re-
spects: Through the repetition of part of each sentence, attention is drawn to a particu-
lar aspect of the forrnulation. The seale is not based on the meaning of sueh words as 
`grammatical' or 'acceptable' but on the subject's opinion of his own and other local 
residenta' usage (which must, of course, not be confused with actual usage). And the 
judgements are related to a particular speech situation, vis., the only one in which 
Swedish is now used extensively. These modifications are intended to diminish the 
uncertainty as to what is being evaluated and the basis on which the evaluation is 
made which has been pointed out in regard to judgement tests. 

2  `Blurriness' may be the result not only of agreement on an intermediate degree of 
acceptability but of disagreement between groups of subjects who give only 0.0 and 
— 3.0 responses respeetively. What is `blurriness' from the point of view of the entire 
test group may thus from the point of view of subgroups be a matter of distinct norms. 
This type of distribution of responses will be considered in a more complete presenta-
tion of test results which aims at a characterization of the norms of an entire speech 
community through a random sampling of the population. 
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Exam,ples. Among the lexical items tested are the following. 
com [ka:'en] 0.0 majs —2.7 
barley —0.1 korn [ku:'en] — 1.5 
beans —0.1 bönor —1.2 
oats —2.3 havre 0.0 
rye —2.5 råg 0.0 
wheat —2.7 vete 0.0 

In this case there exists a rather clear difference in acceptability between two 
sets of English items and a corresponding distinction between their Swedish 
equivalents. Other lexical subsets do, however, show a more complete range of 
degrees of acceptability. This is true, e.g., of the subset local fauna' where we 
find English items with the following indices: 

deer 0.0 fox —1.9 
woodehuck —0.5 frog —2.3 
bat —1.0 rat —2.9 

What we might term lalanced acceptability', equal acceptability for English 
and Swedish equivalents, does not oceur in a perfect form in the sample data. 
However, a tendency towards balance is found, e.g., in the case of easy ( — 
lätt ( — 1.0), where the English item is more acceptable, and sue ( — 0.9) /stämma 
( — 0.2), where the Swedish item is more acceptable. 

The indices above pertain to what is deemed to be the most acceptable form 
of an item, in terms of phonic realization and inflection. Either an English or 
a Swedish phonie realization may be more acceptable, or the two forms may be 
equally acceptable. 

jug [Je'g] —2.9 [jU'g:] 0.0 
j udge Bern —0.3 [jU'dj] —1.8 
jack (vb.) [jae:`ka] —0.7 [jek:a] —0.6 

Swedish words show a cleareut reduction in acceptability if given an English 
pronunciation. 

With nouns either English or Swedish plural inflection may be more accept-
able, or two forms may be equally acceptable. In the following table, college 
shows a clear preferenee for English, store and pail for Swedish plural inflec-
tion, while ticket and, less elearly so, (clothes)closet show approximately the same 
acceptability for two forms. Different Swedish inflections may be clearly pre-
ferred with different nouns, e.g., 0 with store and -ar with pail, or be relatively 
equally acceptable, as in the case of 0 and -ar with college. The same holds true 
for gender. Either neuter or non-neuter may be elearly preferred, as in the case 
of store (neuter) and pail (non-neuter), or the two may be relatively equally 
acceptable, as in the case of claset. As might be expected there is a definite 
correlation between preferenee for a certain Swedish plural inflection and a 
certain gender. Cf. store and pail. However, nouns with whieh English plural 
inflection is preferred may also show a clear preference for a certain Swedish 
gender, as in the case of college. The `non-neuter tendency' in American-Swed-
ish asserts itself.i 
store store-s [sto:'es] — 2.7 non-neuter — 2.3 

store-ar [sto:`Ra] —2.0 neuter —0.2 

Cf. Haugen 1953, 441-442. 
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0.0 
pail pail-s [pågs] - 2.9 non-neuter 0.0 

[pe:'Is] -3.0 neuter -1.7 
pail-ar [pei`la] - 0.3 

[pe:`la] 0.0 
college college-s [ka:lojes] - 0.3 non-neuter 0.0 

college-ar [kaneja] - 1.8 neuter - 2.4 
college-0 [ka:'101] - 2.3 

ticket ticket-s [trkets] -0.6 non-neuter - 1.5 
tieket-ar [tI'keta] -3.0 neuter -0.8 
ticket-0 [trkot] - 0.6 

eloset eloset-s [kla:'sots] - 0.2 non-neuter - 0.9 
closet-ar [kla:'seta] - 2.9 neuter - 0.8 
closet-0 [Ida:'sat] -0.7 

There is no indioation that Swedish nouns show anything but the lowest 
degree of acceptability with English inflection.' 

]inflection affects the acceptability of adjectives in a parallel fashion. Here 
the situation is further complicated by a difference between attributiva and 
predicative position, and to some extent by whether the nouns with which they 
oceur are Swedish or English. Tough and genuine are contrasted in the table. 
The former adjective shows a preference for Swedish inflection, most strikingly 
so in attributive position before a Swedish noun, while the latter shows a 
preference for English inflection (i.e., lack of inflection), most strikingly so 
in predicative position and in attributive position before an English noun.s 

Det var tough-0 [tU'f:] gubbar. - 2.7 
Det var tough-a [tU`f:a] gubbar. 0.0 
Det var tough-0 kids [krds]. - 2.2 
Det var tough-a kids. -0.1 
De kid-s-en [krdsen] är tough-0 - 2.0 
De kid-s-en är tough-a. -0.1 
Det är en tough gubbe. 0.0 
Det är en tough kid. -0.1 
De var alla genuine-0 [je`njaain] svenskar. - 1.2 
De var alla genuine-a [je`njeaina] svenskar. -1.7 
Han köper bara genuine-0 tires [tai'es]. -0.8 
Han köper bara genuine-a tires. - 1.5 
De tire-s-en [tai'asen] är genuine-0 - 0.7 
De tire-s-en är genuine-a. -2.0 
Det är en genuine svensk. - 1.1 
Han köpte en genuine tire. - 0.7 

There is no indication that Swedish adjectives show anything but the very 
lowest degree of acceptability with English (lack of) inflection. 

1  Unique oceurrenees of, e.g., för mil-8 [mi:Is] och mil-s 'for miles and miles' and 
protokoll-8 [prUtUkols] have occurred in recordings. The occurrences can be explained 
in terms of 'English' identification of the lexical items. 

2  The acceptability of an adjective is, of course, also affected by the particular 
Swedish or English noun with which it appears. 
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Certain English items show inereased acceptability in the context of phrases 
containing another English item, others are not affeeted by phrasal context in 
this way. Good and bad thus tend to be more acceptable with an English quali-
fier than by theniselves, even if the qualifier in itself shows rather low accept-
ability. Tough, on the other hand, tends to be less acceptable with an English 
qualifier which itself shows less than complete acceptability. 

Han tyckte det var good [gU'd:]. - 2.6 
Han tyckte det var pretty good [pati gU'd:]. - 1.3 
Han tyckte det var no good [no gU'd:]. -1.1 
Han tyckte det var bad [bee:'d]. -1.5 
Han tyckte det var pretty bad [peti bee:'d]. - 1.5 
Han tyckte det var too bad [tu bw:'d]. - 0.6 
Han är tough [tU'f:]. 0.0 
Han är pretty tough [peti tU'f:]. -1.2 
Han är kind of tough [kaine tU'f:]. - 0.9 

Similarly, English qualifiers may be more acceptable with English adjectives 
or adverbs than with Swedish ones while the acceptability of others is not 
particularly affected by context in this sense. Pretty is of the former, kind of 
of the latter type. 

Han är pretty tough [peti tU'f:]. -1.2 
Han är pretty nice [pati nai's]. -1.6 
Han är pretty dum [peti dU'm:]. - 1.9 
Han är pretty dålig [peti dau'li]. - 1.9 
Han är kind of tough [kaine tU'f:]. - 0.9 
Han är kind of nice [kaine nai's]. -1.2 
Han är kind of dum [kaine dU'm:]. - 1.2 
Han är kind of dålig [kaine - 0.9 

The difference between pretty and kind of is further underscored by their 
acceptability with respectively English and Swedish inflection of the following 
item. Swedish inflection inereases the acceptability of a phrase with kind of 
quite substantially. 

De var alla pretty tough [peti 
De var alla pretty tough-a [peti tirf:a]. 
De var alla kind of tough [kaine tU'f:]. 
De var alla kind of tough-a [kaine tU'f:a]. 

Finite verbs show the strongest morphological restriction.s on acceptability. 
Not Only is Swedish inflection required but the Swedish inflection -ade is 
strongly preferred over other Swedish inflections. 

run ran [REe:'n] -3.0 use used [ju:st] -3.0 
run-ade [Re'n:ade] 0.0 use-ade [ju:'sade] -1.3 
run-de [Re`nde] -2.8 use-te [ju:'ste] -2.6 

Context: Han — för office. Context: Han — gamla tools. 
'Ho—for office.' 'ile—old tools.' 
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Verbs in the past participle form do not show such rigid restrictions.1  Eng-
lish and Swedish form may show relatively similar degrees of acceptability. 
The test forms occur in the sentences De ... är/var alla `They, all are/were 
_; ... the plural of the pest participle is thus involved. 

kill killed [krld] —2.8 
kill-ade [kr hade] — 0.3 

condemn condemned [kendemd] —1.0 
condemn-ade [kandenanado] —0.7 

disappoint disappointed [dIsepai'nted] —1.3 
disappoint-ade [dIsepointacle] — 0.8 

disable disabled [dIsei'beld] —1.4 
clisable-ade [dIsei'blade] —1.6 

exhaust exhausted [eksa:'sted] —2.7 
exhaust-ade [eksa:'stade] —2.6 

There is no indication that Swedish verbs, in finite or past participle form, 
show anything but the very lowest degree of acceptability with English inflec-
tion. 

Verbs are subject to rather clearcut contextual restrictions (which we may 
in some eases also interpret in terms of polysemy or homonymy). 

Han run-ade [Re'n:ade] det store-et [sto:'Ret]. 0.0 
ran that store.' 

Han run-ade för office [a:les]. 0.0 
ran for office.' 

Han har så brått, han run-ar [Re'n:aR] alltid. —2.6 
'Ho is in such a hurry, he always runs.' 
Han happen-ade [hepnade] att (te) vara i stan. — 0.4 
'Ho happened to be in town.' 
Det happen-ade [hepnade] nittonfemton (sic). —1.4 
'It happened in 1915.' 
De kunde inte make-a [mr:‘ka] sin living [1I'v:en]. — 0.7 
`They couldn't make their living.' 
Han make-ade [me:`kadel mycket (möe) pengar. —1.1 
'Ho made much money.' 
Han make-ade en plog. —2.0 
Ile made a plow.' 

5. Identification tests 

The procedure used in this testing is similar to that described for accepta-
bility testing. Recorded sentences, this time including an equal number of 
randomly ordered sentences containing respectively English and Swedish 
test items, are played to the subjects. In the recorded instructions, the 
subjects are asked to indicate whether a given repeated item is 'real Swed- 

Note that English inflection is quite similar to Swedish inflection according to the 
second (-d or -t) or first (-ad) conjugation. But cf. also the strong rejection of second 
conjugation forms of finita verbs. 
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ish' or `taken over from English9 Their responses are recorded in a test 
form by the person administering the test. 

The results again reveal a continuum, ranging from the complete 'Eng-
lish' identification of 0-0-20 (no 'Swedish' identifications, no `don't know', 
and 20 (100 %) 'English' identifications) to the complete 'Swedish' identi-
fication of 20-0-0. The extreme scores can be said to represent distinct 
norms, the intermediate scores Ilurred' ones.2  A large number of English 
items which show complete or very high acceptability receive complete 
'English' identification; the acceptability and the identification tests thus 
clearly identify different sets of norms. On the other hand, the originally 
English items which receive relatively many 'Swedish' identifications tend 
very clearly to be among the highly acceptable ones; reinterpretation of 
English elements as 'Swedish' sets in when the English elements have be-
come part of the core of 'normal American-Swedish'. 

Examples. The following English loanwords show degrees of identification 
ranging from 0-0-20 to 18-0-2, i.e., from complete 'English' to very high but 
not complete `Swedish' identification. The present data contain no case of 
complete `Swedish' identification of an originally English item. 
kitchen [krtcen] 0-0-20 (work)shop [4a'p:] 12-2-6 
move (vb) [mu:`va] 1-0-19 pail [pe:'1] 15-0-5 
easy [i:'si] 3-0-17 trap (vb) [tRa`psa] 15-0-5 
deer [di:'e] 5-0-15 cradle (vb) [kRe'dla] 16-2-2 
happen [hc`pna] 5-0-15 (cut with cradle scythe) 
corn [ka:'en] 8-0-12 grub (vb) [gRU`b:a]s 18-0-2 
crazy [kRe:`si] 8-0-12 
care (vb) [lue:Ita] 8-0-12 
maple [mep:el] 10-1-9 
tough [tU'f:] 11-0-9 

One would expect a stronger tendeney to identify loanblends and loanshifts 
as 'Swedish' since partial or complete substitution of Swedish elements for 
English is involved. A number of such items in the tests do show very high 
'Swedish' identification but no case of complete 'Swedish' identification ()cours. 
Thus front-rum [fRcentRUlm:] `frontroom' receives an index of 8-1-11, is-box 
[i:'sbaiks] `icebox' one of 12-0-8, ner-stairs [ne:`estwies] `downstairs' one of 14-
0-6, cord-ve [ka:`edve:1 `cordwood' one of 15-0-5, and vask-tub [va'sktUsb:a] 
`wash tub' one of 18-0-2. Among the loanshifts there are several that receive 

1  The two eategories are here indicated by 'Swedish' and 'English' with quotation 
marks. 

2  It is possible to reinterpret `blurriness' which is the result of disagreement be-
tween groups of informants, rather than of agreement on `don't know', in terms of dis-
tinct norms for subgroups. Cf. footnote 2, p. 59. 

3  The two verbs cradle [kRe'dla] and grub [gRU'b:a] can be said to represent the 
deepest penetration of English morphs into American-Swedish; they are completely 
acceptable, they represent minimal 'English' identification, 16-2-2 and 18-0-2 
respectively, and 0 translatability. Grub may, however, be of Swedish origin. 
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only a single 'English' identification (largely due to one and the same subject), 
e.g., gå `go, travel (resa)', leva 'live, dwell (bo)', and se 'see, visit (besöka, hälsa 

Hypercorrection in the form of identification of Swedish items as 'English' 
occurs to a limited extent. It involves interlingual homonyms due to common 
origin or common borrowing. Hammare 'hamxner' represents the highest 'Eng-
lish' identification for such items; it receives an index of 16-0-4, i.e., four 'Eng-
lish' identifications. For example, bank [ba'ult] 'bank' receives an index of 16-
1-3, glas [gla:'s] 'glas' and kusin [klisi:'n] 'cousin' one of 18-0-2, and tobak 
[tU'b:ak] `tobacco' and maskin [ma4i:'n] `machine' one of 19-0-1. 

6. Translatability tests 
The tests are constructed like the previous ones but in this case the subjects 
are asked to supply 'real Swedish' equivalents of the test items. Transla-
tion is requested regardless of whether the subjects themselves regard the 
test items as 'Swedish' or 'English'. 

Obviously, the interpretation of what constitutes a legitimate transla-
tion, i.e., lexical equivalence, poses certain problems. A rather strict inter-
pretation of equivalence has been adopted, viz., one that requires that the 
translation be a single word or phrase which covers essentially the same 
content as the test item and which is not an ad hoc formation. 

The possibility of specialization of function between an originally Eng-
lish item and its native Swedish equivalent also poses a problem. Thus sev-
eral informants give spis as the translation of stove but add that 'spis is 
more like a fireplace'. Similarly, bönor is used as a translation of beans but 
it is often pointed out that the former refers more to beans 'for eating', 
the latter to soybeans. In the case of domare and judge, there is a subtle 
specialization of function that has to do with the cultural context in which 
the person belongs; domare means 'more' a judge in Sweden, judge one in 
the US. In such cases we may expect a special kind of context-sensitiveness 
reflected in variations in acceptability. 

Many originally English items are highly, or completely, translatable but 
relatively few of these items show the very highest degrees of acceptability. 
On the other hand, very few items are completely untranslatable; at least 
some of the subjects seem to master an equivalent of practically every 
test item—sometimes to an extent that makes it obvious that they have 
made a point of finding out what the 'real Swedish' equivalent is for a num-
ber of the more common 'English' words. On the whole, it can be said that 
the highly acceptable items are found in the intermediate and low range 
of the translatability scale. 

Examples. The following English items show degrees of translatability rang-
ing from complete translatability, index 20 (100% of the subjects furnish ac-
5 — 694471 Sv. Landsmål 1969 
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ceptable translations), to complete lack of translatability, index 0 (no subject 
furnishes an acceptable translation). 

heavy (tung) 
move (vb) (flytta) 
kitchen (kök) 
barley (korn) 
crazy (tokig) 
hunt (vb) (jaga) 
attic (vind) 
sue (stämma) 

20 
19 
18 
15 
13 
11 
10 
9 

river (flod, å) 
care (vb) (bry sig om) 
deer (hjort) 
maple (lönn) 
fence (vb) (gärda in) 
grub (-) 
cradle (vb) (-) 

8 
6 
5 
4 
1 
0 
0 

7. Styles of American-Swedish 
An attempt has been made to define a set of norms for American-Swedish 
by structuring a corpus of English influences in relation to the situational 
fix point of `speaking to a friend'. The results of the acceptability tests can 
be summarized in terms of diagrams of the type shown in fig. 1. The Swed-
ish variants are placed above, the English below the zero point furnished 
by the speech situation. Majs Icon?, illustrates the extreme where the Swed-
ish variant shows very low, the English complete acceptability, havre! 
oats the extreme where the Swedish variant shows complete, the English 
very low acceptability. Bönor lbeans and ogräs I weeds illustrate intermediate 
relationships. 

Fig. 1: Relative acceptability for Swedish and English equivalents. 
3 

2 

1 

majs (- 2.7) 

bönor ( — 1.2) 

ogräs ( — 0.2) 
havre (0) 

corn (0) 
beans ( — 0.1) 

1 

2 

3 

weeds ( —1.3) 

oats ( —2.3) 

Can this spectrum of acceptability be interpreted in terms of `styles' of 
American-Swedish? 

In speech we can observe what can be regarded as deviations from 'nor-
mal American-Swedish', viz., selections of elements which show relatively 
low degrees of acceptability. If the elements involved are 'Swedish', it 
seems possible to interpret the discourse as representing a `style' of Ameri-
can-Swedish which is chigher' than 'normal style'. This interpretation is 
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supported by comments to the effect that someone `tries to speak better 
Swedish', made by informants who have listened to sample recordings, 
and by similar comments during interviews. There are also jokes which 
are based on the fact that someone uses an 'English' word in a situation 
which requires a 'Swedish' one. Vad film josar du? 'What film do you use?' 
is the punch line in a joke about a local person who met a tourist from 
Sweden.1  It is clearly indicated by the story teller that use is an inappro-
priate selection in this particular situation. 

But style very often takes a form other than that of replacing 
an 'English' variant by a 'Swedish' one, viz., the form of marking. 'Eng-
lish' elements are used but they are marked as 'English', e.g., by a brief 
phrase such as 'in English' or 'as they say here' or by some form of `vocal 
quotation marks'. This suggests that we ought to interpret style 
in terms of a striving for greater code-distinctness. It may take the form 
of the substitution of a 'Swedish' equivalent for an 'English' one but it is 
sufficient to mark 'English' elements. 

Of course, marking fulfills an important role in cases where a 'Swedish' 
equivalent of an 'English' item is not known or remembered at the time. 
As shown by the translatability test, the spectrum of variation is in some 
respects quite fragmentary; the low-acceptability 'Swedish' items which 
represent the extreme of the 'Swedish' end of the spectrum are simply not 
part of the competence of all the speakers. But marking is not due only to 
lack of knowledge of 'Swedish' elements. It often takes the form of a trans-
lation; both the 'English' item and its 'Swedish' equivalent are given. The 
fact that marking occurs and that it is not necessarily, or even primarily, 
due to lack of knowledge of the 'Swedish' equivalent is important to an 
understanding of the speech economy. style is simply not a regu- 
lar part of the speech economy; it is truly a form of deviation from 'normal 
American-Swedish', a conscious, and sel/-conscious, effort to speak 'real 
Swedish'. Some informants suggest that it is a little `pretentious' to use 
certain 'Swedish' words which are `never used here'. Storks are told about 
persons whom 'nobody can understand because they use words that no-
body remembers'.2  Marking becomes the means of avoiding the Scylla of 
pretentiousness as weil as the Charybdis of ridiculousness because of the 
use of 'English' words in the wrong situation. 

1  The linguistie jokes of the community seem to be based on vocabulary or pro-
nunciation rather than syntax. Vad film 'what film' (Sw vad för slags or vilken film) is 
thus not regarded as inappropriate, nor does hypercorrection in the form of interpret-
ing film as 'English' seem to be involved. The phrase vad plats receives an accept-
ability index of — 0.7 in a test of syntactie acceptability. 

2  More 'bookish' Swedish pronunciation is also considered pretentious, when used 
by the `wrong' person. A joke is based on such pronunciation of the punch line (also 
lexically pretentious): Nyfikenheten var snart tillfredsställd. '(Our) curiosity was soon. 
satisfied.' 
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Behavior is, of course, also affected by the fact that speakers vary consid-
erably with regard to their ability to identify elements as `Swedish' and 
'English'. The identification and translatability tests serve as a means of 
establishing the extent to which a spectrum of variation is functional in a 
given community. The spectrum in fig. 1 is thus a `fragmentary' one for 
the test group since corn shows eight 'Swedish' identifications, beans four, 
and since only eleven subjeets can translate corn, only 13 beans. Weeds and 
oats are identified as 'English' by all and translated by all. 

The interpretation of the selection of 'Swedish' equivalents of 'English' 
items and the marking of 'English' items in terms of an increase in code-
distinctness is supported by the phonological and morphological pattem-
ing of `higher' style. As the stylistic level is raised, more 'Swedish' phono-
logical and morphological form is not used with 'English' lexical elements.I 
On the contrary, more 'English' form tends to be selected. 'English' pho-
nological and morphological form simply becomes a means of marking 
'English' items. 

It is quite possible that `higher' style earlier fulfilled a more vital fune-
tion in the community, that is was more truly a part of the speech economy. 
It obviously had a role to play in church and school, and in writing. How-
ever, today its only funetion seems to be in conversations with Swedish-
speaking outsiders. One might here want to put the emphasis on outsider 
and not directly on the linguistic characteristies of the interlocutor. How-
ever, it seems that the essential feature is indeed the particular variety of 
Swedish that the interlocutor is assumed to speak, or understand. As-
sumed Swedish monolingualism is, of course, an especially strong factor in 
conditioning `higher' style. 

The question then anses whether we can also speak of a style lower' 
than that of 'normal' American-Swedish, a style characterized by the se-
lection of 'English' elements with low acceptability. 

One might here again consider the factor of interlocutor. If Swedish mo-
nolingualism conditions chigher' style, an assumed or actual lack of Imowl-
edge of Swedish might conclition the selection of 'English' elements with 
low acceptability. A story about the misunderstanding of majs `corn 
(mice)' suggests that intelligibility may indeed necessitate 'English' selec-
tions. A lady asked a neighbor: Har du majs? 'Do you have corn (mice)?' 
The answer came promptly: Nå, katten har tatt allihop. 'No, the cat has 
taken them all.' However, it has not been possible to pinpoint a `lower' 

1  The fact that 'English' phonology and inflection occur almost only with 'English' 
lexical items, and are highly acceptable only with such items, suggests an interpreta-
tion in terms of 'ordered selection' of 'Swedish' and 'English' features. Given a 'Swed-
ish' lexical selection, only 'Swedish' phonological and inflectional form is possible. 
Given an 'English' lexical selection, either 'Swedish' or 'English' phonic and/or inflec-
tional form is possible, although, as has been shown, one or the other is often strongly 
preferred in 'normal American-Swedish'. 
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style which differs as clearly from 'normal style' as does the chigher' style 
discussed above. The occasional selection of a low-acceptability item is no 
proof of the existence of such a style. Furthermore, it is quite clear from 
the study of the network where Swedish is used that if an interlocutor's 
knowledge of Swedish is limited, English is used instead. There does not 
exist a style that represents a clearcut diminishing of language distance 
beyond the already considerable diminishing of that distance represented 
by 'normal American-Swedish'. Switching to English substitutes for a 
lower' style of American-Swedish. 

There is only one possible exception to this statement. There does indeed 
exist a style of American-Swedish which involves a drastic reduction of 
language distance. This is the style found in a type of American-Swedish 
joke or story which is based on `overloading' with English influences.1  
This was at one time an extremely popular genre and is still much appre-
ciated. The `overloading' takes the form of an unusual concentration of 
otherwise highly acceptable items as weil as that of the use of low-accept-
ability item,s.2  

Limited as the opportunities, or the need, for stylistic variation might 
be, the fact that alternativa 'Swedish' and 'English' selections and mark-
ing exist and are used is nevertheless not unimportant to an understanding 
of this American-Swedish speech economy. By considering `higher' and 
lower' styles, we get a better understanding of 'normal American-Swedish', 
of the norms that are characteristic of the American-Swedish that is used 
in the daily round of activities, of the communicative competence of the 
members of a community where American-Swedish is spoken. The investi-
gation of acceptability supplies a structured spectrum of potential varia-
tion; the investigation of identification and translatability tells us something 
about the 'imitations on the realization of this potential stylistic spectrum 
that pertain to the community investigated. With this information we can 
return to our recorded texts, the source of our test items, and study them 
with a new perspective. 

But acceptability, identification, and translatability are also of interest 
in the study of American-Swedish from a diachronic point of view. 

8. Change in progress 

The diversity that has been exemplified is a reflection of change in pro-
gress. English influence has made itself felt in all parts of the language but 

1  For a discussion of the genre, with examples, see Ha,sselmo 1963. 
2  There also exists a corresponding `style' of English where the otherwise extremely 

rigid restrictions against the selection of 'Swedish' elements are relaxed. One example 
is a story based on the following punch line: 1 känn around with the raft. 'I feel (Sw 
känna) around with the rod (Sw dial. raft).' 
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change has not been uniform. Some English influences have been adopted 
by the entire population, others only by a certain group, still others per-
haps only by scattered individuals. Some influences have been adopted into 
all `styles', others only into wie. Nor has change necessarily been unidirec-
tional. It has consisted to a large extent of the integration of originally 
English elements with the structure of Swedish. But there are also indica-
tions that as proficiency in English has increased, the tendency towards 
greater code-distinctness which is, synchronically, a characteristic of 'high-
er' style may have asserted itself in the historical development of the lan.-
guage in the form of the `disintegration' of previously adopted English 
elements. Swedish phonological and/or morphological form may in some 
cases have been replaced by English and English vocabulary may have 
been rejected due to the speakers' increasing lmowledge of English and 
their awareness of cmixing'.1  

The tests described above can be used to establish degree of integration 
in terms of several different scales. With the help of the acceptability test, 
the degree of integration of a given lexical item can be determined in terms 
of the acceptability of respectively Swedish and English phonological and 
morphological form and in terms of the extent to which the acceptability 
of the item is dependent on other English items. The identification test 
shows the extent to which the item has undergone reidentification and the 
translatability test shows the extent to which its Swedish equivalent, if 
one exists, has survived. 

In the sample data concerning English morphs, the verb grub [gRU'b:a] 
can be said to represent the most advanced stage in the process of change. 
It has reached the stage of complete acceptability in 'normal American-
Swedish'; its most acceptable phonic realization involves only Swedish 
phonetypes;2  its most acceptable inflection is clearly that of the Swedish 
first conjugation; it is not in any way dependent on other English elements 
to be completely acceptable; no member of the test population can supply 
a 'Swedish' equivalent; and 18 of the 20 subjects identify it as 'Swedish'. 
Some other items have a status equal to that of grub on some of the scales 
but show a lower degree of adoption according to otliers. For example, 
cradle (vb) [kRe'dla]s shows slightly more 'English' identifications and 
fence [fena] shows both more 'English' identifications and more transla- 

Cf. Haugen 1953, 393-394. 
2  Including the substitution of [U] for [o] which seems to be a sign of an `early' 

loan. Of. the acceptability indices for the [U] and [e] forms of grub, hunt, and club: 

[U] form [e] form 
grub 0.0 -0.8 
hunt 0.0 -0.2 
club -0.9 -0.2 

3  The substitution [e] for [ej] has a status similar to that of [U] for [a]. 
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tions. Far down the scales are items such as genuine [j&njaain], which is 
not only universally identified as 'English' and highly translatable in one 
of its uses (genuine (redig) svensk) but also shows restrictions with regard to 
Swedish inflection and some dependence on other English items. 

It is to be noted, however, that a low degree of adoption according to 
one scale is not necessarily accompanied by a low degree of adoption ac-
cording to another. Many items show low translatability but high 'English' 
identification; they may also be highly acceptable in an English phono-
logical and morphological form and be strongly dependent on other English 
items. An example of this type is civil in the completely acceptable civil 
rights. 

9. Conclusion 
An acceptability test based on the situation `speaking to a friend in the 
community' has been used to structure a corpus of English influences on 
American-Swedish. The results are interpreted as reflecting a set of norms 
characteristic of a particular speech economy. Acceptability indices define 
a range of potential variation; they show the proportion of 'Swedish' and 
'English' variants of selected lexical variables which can be expected to 
occur in 'normal American-Swedish', and the proportion of the respective 
variants of these variables which can be expected in situations which in-
volve a ligher' or lower' stylistic level. Certain. 'English' variants will 
dominate completely in 'normal American-Swedish', others will account 
for larger or smaller proportions of the occurrences of given lexical variables. 
As far as the variable majslcorn is concerned, e.g., the 'English' variant 
will dominate completely. Only in a situation which involves a drastically 
raised stylistic level will the 'Swedish' variant become dominant. As far 
as the variable havreloats is concerned, on the other hand, the 'Swedish' 
variant will dominate completely and only in a situation involving a dras-
tically lowered stylistic level will the 'English' variant become dominant. 
The variables bönor lbeans and ogräslweeds occupy an intermediate posi-
tion. 

'lligher' style has been linked to situations involving Swedish-speaking 
outsiders', lower' style only to a genre involving `overloading' with 'Eng-
lish' variants. 

Acceptability indices also show the proportion of 'Swedish' and 'Eng-
lish' phonological and morphological forms of given 'English' variants 
which can be expected in 'normal American-Swedish', and the extent to 
which 'English' variants can be expected to occur in 'Swedish' and 'English' 
contexts. 

Analysis in terms of acceptability in a 'normal' situation is suggested 
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as a means of establishing a set of norms reflecting important features of a 
speech economy such as that found in certain Swedish-American speech 
communities. It is suggested as a means of avoiding a rigid either—or inter-
pretation of the norms of a contact language such as American-Swedish. 

An identification test concerned with the distinction between what is 
'real Swedish' and 'taken over from English' and a translatability test 
concerned with the speakers' ability to furnish 'Swedish' equivalents of 
'English' items serve as a means of establishing to what extent the poten-
tial range of variation is functional in a speech community. 

I am indebted to the National Science Foundation and the University of 
Minnesota for financial assistance for this and related research and to Robert 
F. Estelle, Harald Jensen, Mancel Mitchell, and John Prestemon for assistance 
in preparing and administering the tests. 
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Drott och näspärla 
Två riksspråksord belysta av dialektord 

Av Sigurd Fries 

1. drott 

Ordet drott — någon gång i formerna drotte och drottenl — betyder enligt 
SAOB »konung, höfding, härskare; förr äfv. allmännare: storman, herre-
man». Det äldsta nysvenska belägget härrör från ordförteckningen Varia-
rum rerum vocabula 1538. Där står »Rex konning, drotte». Om ordets nu-
tida användning säger SAOB: »numera bl. i poesi o. högre stil.» I forn-
svenskan är ordet — i den tvåstaviga formen drottin m. m. — sparsamt 
belagt. Osammansatt används.  det utanför landskapslagarna blott om Gud 
eller Kristus. Vi har det t. ex. i det östgötska sockennamnet Drothem, som 
1410 skrivs Sancti Drottins kyrkio och Drottins soken,.2  

I den ålderdomligare och samtidigt vardagligare miljö som möter oss i de 
fornsvenska landskapslagarna används drottin på ett, som det förefaller, 
ursprungligare sätt. I Gutalagen förekommer det flera gånger osammansatt 
i betydelsen 'träls husbonde', t. ex. »Drepr prel manz mann gutniscan. pa 
taki drotin ...» (16 § 2). I Äldre Västgötalagens Orbot mal § 7 står: »Drxpwr 
maker lonaar droten sin. paet ier nipingsveerk», hos Holmbäck-WesMn 
översatt: »Dräper någon sin husbonde, det är nidingsverk.»» Samma lag 
använder sammansättningen lancerdroten och Skånelagen iork drotten 
och menar härmed 'jordägare' i motsats till landbo 'arrendator'. Både 
Äldre Västgötalagen och Smålandslagen använder kirkiudrottin för att 
beteckna 'kyrkvärden', dvs den som har de världsliga omsorgerna om 
kyrkan. 

I de ganska få beläggen i landskapslagarna avser drottin vanligen en man, 
som är överordnad andra, men denne behöver inte, som senare, stå mycket 
högt på den sociala trappstegen. Det förefaller, som om husbonden på en 
gård kan ha kallats drottin.4  Men detta bruk av ordet tycks redan i land-
skapslagarna vara statt i utdöende. Beläggen där är, som vi har sett, få och 
förekommer i blott några av lagarna. Den vanligare benämningen på en 

1  Den senare formen är den ursprungligare. Se Hellquist, Sv. etym. ordbok. 
2  G. Franzén i S:t Ragnhilds gilles årsbok, 1934, s. 27 f. 
3  Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nutidens svenskar, 5, 1946, 

s. 70. 
4  Jfr betyd. 2 hos Fritzner: »Herre, i ModsEetning tu l hans man (dvs. husfolk) eller 

Trwlle tu l hans Husdyr og ovrige Eiendom.* 
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överordnad person eller husbonde, är lånordet h,cerra, men även husbonde 
förekommer. Motsvarigheten till Äldre Västgötalagens ovan citerade be-
stämmelse ur Orbotx mal lyder i Manhelgdsbalken i Upplandslagen: 
»hwilikin man. sin rwttwn hrr drwpwr ...» (15 § 1), i Södermannalagen: 
»hulikin man sin husbonda dr2eper ...» (36 § 1), i Västmannalagen: »hwilikin 
man sin reettan herra drxpcer ...» (13 pr.) och Hälsingelagen: »hwar sin 
rxttwn hm= drxper ...» — hs B tillägger efter hcerrce: celler husbonda — 
(24). Det är uppenbarligen hcerra som har trängt undan ordet drottin och 
tilldelat det ett speciellt betydelseområde högre upp på den sociala rang-
skalan. Detta undanträngande tycks ha börjat tidigt. Äldre Västgöta-
lagens loncer droten har i Yngre Västgötalagens Orbotx rnal ersatts av 
hcerrce. Ordet drottin i betyd. 'överordnad man, husbonde' ger närmast 
intryck av att vara en arkaism i de få landskapslagar där det förekommer. 

I Johan Ihres Swenskt dialect lexicon (1766) finner man ordet dröste. 
Det uppges vara värmländskt (»Verml.») och översättes »En bänk hvarpå 
bonden sofver middag». Ordet är uppenbarligen hämtat ur en ordf ör-
teckning som numera ingår i den Ihreska handskriftssamlingen (UUB 
98: 24) och som innehåller dialektord »från skilda landskap, övervägande 
Värmland och Västergötland, men även Närke och Skåne».' Uppgifterna om 
ordet i den tryckta ordboken överensstämmer exakt med ordlistans utom 
på en viktig punkt: ordet uppges i ordlistan höra hemma i Närke (»Ner.»), 
inte i Värmland. Vid ordboksredigeringen tycks ordet av misstag ha fått 
ursprungsbeteckningen Verml., sannolikt beroende på att av ordlistans ord 
många fler härrör från Värmland än från Närke. 

Att ordet dröste har tillhört Närkedialekten, bestyrks av Herman Hof-
berg, som tar upp det i en Södermanland-Närikes landsmålsförening till-
hörig, handskriven Ordlista öfver Nerikesmålet (ULMA 89: 15). Där står 
s. 17: »Dröste, n. i en bondstuga högsäte bänken längst fram i stugan vid 
väggen midt emot dörren. Dröstet eller drostabänken var betäckt med en 
aflång dyna bänka-borsten eller drösta-borsten (se d. ord). Dröste fanns ännu 
här och där för en mansålder sedan, men är nu aldeles försvunnet.» Om 
drösta-borsten säger Hofberg s. 8: »Borst, m. drösta-borst, bänka-borst, aflång 
dyna under klädd med skinn och med öfre sidan utsydd, med mångfärgadt 
ullgarn, hvilken dyna låg på dröstet (se d. ord) eller dröstabänken.» 

Djurklou tar upp ordet i en ordförteckning, som förefaller att utgöra den 
sista versionen av hans ordboksarbeten. Den är odaterad och har titeln 
Ordbok öfver Nerikes folkspråk.2  Djurklou har med all sannolikhet fått 
ordet från Hofberg. Han meddelar, att det hör hemma i västra Närke 

1  Grape, Ihreska handskriftssamlingen, 2, 1949, s. 124. Enligt Grape torde listan 
icke vara skriven av Sven Ullgrund, Ihres specielle Värmlandsmeddelare, omnämnd i 
dialektordbokens förord. 

2  Den förvaras, liksom Djurklous tidigare ordförteckningar i Örebro läns museums 
arkiv. En kopia tillhör ULMA. 
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(W.N.), som var Hofbergs insamlingsområde. Hans uppgifter är dessutom 
på alla viktiga punkter desamma som Hofbergs. Så här skriver han om de 
båda orden dröste och drösteborste: »Dröste n högsäte, bänken vid väggen 
midtemot dörren i gammeldags stugor W.N. Drösteborste m ännu i manna-
minne en aflång dyna eller kudde, som låg på dröstet (-et otydligt) på under-
sidan klädd med kalfskinn, men på den öfre utsirad med en konstrik ofta 
ganska dyrbar sömmad (!) af ullgarn i alla möjliga färgor.» 

Det är alltså fråga om endast två av varandra oberoende källor: Ihres 
sagesman från Närke samt Hofberg(s sagesman) från västra Närke.1  Ordet 
dröste förekommer inte i Hofbergs eller Djurklous tryckta ordlistor.2  Att 
ordet saknas i dessa tryckta samlingar, gör att det inte förekommer i Rietz 
ordbok, som för Närkes del bl. a. bygger på dessa skrifter.3  Därigenom har 
ordet tydligen inte kommit att observeras. I senare ordsamlingar saknas 
det. Det var väl redan på Hofbergs tid praktiskt taget utdött, kvarlevande 
möjligen endast i sammansättningen drösta-borst(e). Ordets död beror, som 
framgår av Hofbergs uttalande, helt enkelt på företeelsens försvinnande. 

Vill man söka etymologisera ordet dröste n., uppstår svårigheter att finna 
känt språkmaterial att direkt anknyta det till. Något *drust-, till vilket 
dröste kunde vara en ia-avledning (*drustia- > *dryste> *dröste), är inte 
känt.4  Man undrar då, om inte dröste kan gå tillbaka på ett äldre drottsäte. 
Redan Hofberg gör i förbigående denna sammanställning i Nerikes gamla 
minnen (1868), s. 192. Han beskriver där en gammal Närkestuga: »Rundt-
omkring väggarna gingo fasta bänkar, af hvilka den, som befann sig på 
gafvelväggen, eller väggen midtför dörren, kallades 'dröstet' (drottsätet), 
'dröstabänken', och var sjelfva högsätet. På denna bänk låg en aflång dyna, 
'dröstaborsten', på undra sidan klädd med skinn och på den öfra utsirad 
med en, ofta rätt konstnärlig, sömnad af ullgarn i allahanda färger. Från-
för dröstet stod det hvitskurade ekbordet. Det var en ära, som endast 

1  Eftersom den nämnda dynan, bl. a. kallad bänkaborst(e), tycks ha varit rätt på-
kostad, borde den finnas upptagen i äldre bouppteckningar. Tyvärr är dessa ännu 
svåråtkomliga och föga bearbetade. Det vore en viktig uppgift att på något sätt göra 
deras värdefulla material mera lättillgängligt. — Det förefaller av beläggen, som om 
stark form (bänka-, drösta-borst) vore den riktiga formen. Djurklous svaga form (dröste-
borste) kan vara en utifrån Hofbergs bänka-, drästa-borsten felaktigt bildad obestämd 
form. — Det är att märka, att även ordet borst 'dyna', såvitt jag kan se, är unikt. Det 
låter sig emellertid lätt förklaras, enär dynor av detta slag var stoppade med svinborst. 
Jfr dyna, som dock är en avledning till dun. 

2  Hofberg, Allmoge-ord i vestra Nerikes bygdemål (i Föreningens för Nerikes folk-
språk och fornminnen verksamhet 1859-60, Örebro 1861) samt G. Djurklou, [Jr Ne-
rikes folkspråk och folklif, Örebro 1860. Dock nämner Hofberg ordet i sitt arbete Ne-
rikes gamla minnen. (Se nedan.) 

8  Se Rietz, s. 3.. 
En ti-avledning till *drus- i got. driusan, no. dial. drjosa 'falla, störta ned' skulle 

kunna ge *dryst f. Att sammanföra dröste med en sådan, f. ö. helt okänd bildning, är 
svårt ur både formell och semantisk synpunkt. 
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vederfors förnämliga gäster, såsom presten, länsmannen eller ansedda 
slägtingar, att af värden inbjudas att stiga upp och sätta sig på drösta-
borsten.» 

Vi skall nu närmare pröva, om det är möjligt, att ett drottsäte har kunnat 
förändras till dröste i Närke. Rimligtvis har fsv. drottin rätt snart antagit den 
nyare formen drotte eller drott. De fsv. beläggen, som alla har formen 
drottin, tillhör antingen det ålderdomliga lagspråket eller det religiösa 
språket. Förändringen från drottin till drotte eller drott, betingad av den 
bestämda artikelns förekomst, kan mycket väl ha börjat framträda på 
1400-talet, kanske tidigare, i en vardagligare språkmiljö. (Jfr det ovan an-
förda belägget drotte från 1538.) Till penultimasynkopen drottsäte> *drottste 
finns många paralleller, t. ex. Närkes Mälsa 'Mellösa'.1  Att det första 
t-ljudet i *drottste har försvunnit, är ingenting att förvåna sig över.2  Mera 
påfallande är att ordet har ö-vokal. Man hade snarare väntat sig ett droste 
än ett dröste. I västra Närke, varifrån åtminstone Hofbergs uppteckning 
härstammar, heter det enligt ULMA:s typordlistor rost 'röst', trost 'tröst' 
men fryst 'frost'. Sammanfall av äldre kort o och ö intill r förekommer 
emellertid på sina håll, t. ex. i östra Västmanland, där röst, tröst, frost alla 
innehåller samma ö-vokal. En spridd tendens att ersätta äldre kort o med 
ö vittnar många y. f sv. och ä. nsv. skrivningar om (thorp, törp för thorp, 
torp osv.).3  

Det tycks inte finnas något som bestämt hindrar oss att anta, att ett 
drottsäte har kunnat förändras till dröste i Närke. En parallell utveckling 
tycks f. ö. ha kunnat ske i det maskulina ordet fsv. drotsceti 'skaffare, 
drots', som enligt Söderwalls ordbok bland många andra skrivningar upp-
visar drosten (best. sg.).4  Så länge vi inte kan finna en annan och säkrare 
härledning av ordet dröste, bör vi ha rätt att föra det tillbaka på ett fsv. 
drotsceti n. 

Ordet drotseti n. 'högsäte' är faktiskt belagt i fornsvenskan, ehuru blott 
en gång. I Didrikssagan, som omkring 1450 översattes från norska, återges 
hasceti med drotzcete. Det heter där om konung Sampson och hans son 
Ermentrik, »En dag sat sampson i sit drotzxte, ermentrik stodh for hanum».5  
Då den norska förlagan har hasceti, hade det varit naturligast för över-
sättaren att välja hoghsceti — detta ord förekommer flera gånger i Didriks-
sagan liksom i ett par andra 1400-talsverk. översättarens val tyder på att 
drotseti för honom var ett levande ord. 

1  Se Hesselnian, Huvudlinjer i nord. språkhistoria, s. 161 ff. 
2  Se A. Noreen, Altschwed. gram. § 290. 2. 
3  Se härom t. ex. A. Kock, Sv. ljudhistoria § 704, och J. Palmär, Starktoniga vokaler 

i 1500-talets svenska (1917), s. 224 ff. Om /röst för frost se E. Lidän i Meijerbergs arkiv 
för svensk ordforskning, 1, s. 115 ff. 

4  Den förekommer i den s. k. Engelbrektskrönikan, vers 5673. Saml. utg. af  Sv. 
fornskriftssällsk. 17: 2. 

5  Saml. utg. af  Sv. fornskriftssälls. 10, s. 7. 
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Men i Didrikssagan befinner vi oss i en kungaborg, inte i en bondstuga. 
Är månne ordet dröste 'högsäte i bondstuga' ett »gesunkenes Kulturwort», 
en motsvarighet inom terminologien till vad man inom etnologien stundom 
kallar »gesunkenes Kulturgut»? Det är väl inte helt uteslutet, att så kan vara 
fallet. Men vida sannolikare förefaller det mig vara, att ordet skall hållas 
samman med det tidigare bruket av drottin, som vi finner i några landskaps-
lagar, där det används om husbonden i en gård. Jag vill uppfatta dröste, om 
ordet nu verkligen går tillbaka på sammansättningen drotsceti n., som ett 
sentida vittnesbörd om detta ursprungligare och vardagligare bruk av 
ordet drott, fsv. drottin. 

2. näspärla 
Ordet näspärla översätts av Illustrerad svensk ordbok med 'näbbgädda, 
snärta'. östergrens Nusvensk ordbok ger två betydelser. Den första, be-
tecknad som mindre vanlig, illustreras med ett citat efter Sigfrid Siwertz: 
»Betänksamma åldringar med näspärla och näsdropp», den andra förses 
med följande synonymer: »nippertippa, näbbgädda, (flick-)snärta, (flick-) 
slyna, impertinent 1. uppnosig jänta 1. bachfisch.» Vi ser att ordet i nusven-
skan framför allt används om smått retsamma, unga damer. Om vi närmare 
reflekterar över ordet, är vi väl böjda att uppfatta det som en bild:' en ung, 
retsam flicka har liknats vid en irriterande näsdroppe, som emellertid har 
blivit något förskönad genom att jämföras med en pärla. 

Svenska akademiens ordbok (N 1147) visar under betyd. 1, att ordet 
även i äldre tid (1785) har kunnat användas om 'droppe under näsan'. 
Under betyd. 2, som av SAOB betecknas som vardaglig och bildlig, heter 
det »näsvis 1. fräck person; numera bl. om  näsvis 1. impertinent 1. alltför fri-
språkig (ung) kvinna 1. flicka». Vi finner här två nya inslag i betydelsen: 
ordet har avsett inte bara retsamma och näsvisa utan också fräcka personer 
och det har även kunnat användas om män. Detta belyses bäst av hur Carl 
Gyllenborg använder det i Swenska Sprätthöken (1740). Greve Hurtig 
friar till fru Lotta Enterfelt, och hans dräng, Champagne, gör allvarliga 
försök att tränga ut fru Lottas löpare, Hans, ur kammarpigan Saras gunst. 
Detta föranleder Hans att fälla följande självömkande yttrande: »Stackars 
Hans, här kommer den utputzade Grefwen och will förföra min Fru, kan tro, 
och denne Fransyske näspärlan will rent af wåld taga Sara.»2  Einar Törn-
qvist översätter i utgåvans ordförklaringar näspärlan med 'fräcka karlen'. 
Även i ett annat tidigt belägg framträder en betyd. 'djärv' vid sidan av 
'retsam o. d.', nämligen hos H. Ullenius 1730: »Näse-perla, in foemellam 
audaculam et nasutulam dicitur.» (SAOBArkiv.) 

1  Så uppfattar SAOB ordet. Se strax nedan. 
2  Swenska Sprätthöken, utg. med inledning av L. Breitholtz och ordförklaringar av 

E. Tömqvist, 1959, s. 32. 
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Den nyss tecknade bilden av den irriterande näsdroppen måste sägas 
lämpa sig mindre väl till att åskådliggöra den ganska fräcka och framfusiga 
drängen hos Gyllenborg. Man börjar undra, om inte ordet näspärla kan ha 
en annan bakgrund än enbart denna bild. 

I Uppsala Landsmålsarkivs frågelista 31, Uppfostran, frågas efter ord 
för begreppet blyg, och dess motsats. I ett svar från Kräcklinge sn i Närke 
(ULMA 10185, s. 2) nämns djärv, som översätts med 'dristig', varefter det 
sägs: »Andra beteckningar voro: påfkugen, påpärlug, näsapärlug, framfusug, 
framfkoxug.» Vi finner här en adjektivisk efterled -pärlug med två olika för-
leder. Mera material, som pekar bort från bilden av näsdroppen, kan hämtas 
i Närke och angränsande delar av Västmanland och Sörmland. 

Adjektivet påpärlig (ptipcsita) 'påflugen, framfus' finns upptecknat 
från Medåker i södra Västmanland. Adjektivet näspärlig förekommer i 
ytterligare en uppteckning från Kräcklinge: näsapä(r)lug 'framfusig (näsvis 
i sitt uppträdande)'. Rietz anför »näs-perlig, adj. näsvis; om unga fruntim-
mer» från Västmanland och Sörmland (462 a). Utan förled tycks adjektivet 
föreligga i belägget pa'/u1 gg 'näsvis från Knista sn, Närke (ULMA 41: 141). 

Ett substantiv pärla, perla, päla, peta, osammansatt eller som efterled, 
finns upptecknat: pela 'näsvis flicka' från Knista sn i Närke (ULMA 41: 
141); »näsperlä f: näsvis flicka, som ej vill låta något vara orördt» och 
»perlä, f: odygdig flicka, som vill kkå på allting; är i mening skilljagtigt 
från näspärlä» i Gustaf Ericssons ordsamling från Åkers och Ö. Rekarne 
hdr i Sörml.;1  näsapälä (r försvinner i uttalet) 'näspärla' Kräcklinge sn i 
Närke (ULMA 12893); näspärlä 'nyfiken, påflugen' Edsbergs sn i Närke 
(ULMA 24198).2  

Även ett verb perla, peta förekommer. Ett dialektbelägg från 1700-talet 
lämnar Daniel Herweghr i sin ordbok över Västmanlandsmålet: »Peta est 
leviter attingere, item leniter fricare. Peta sig i näsan. Man säger ock perla 
eodem sensu, men thet brukas ock för småsticka, klia. Th,et perlar i näsan, 
h. e. kliar.» Han har tidigare i sin ordlista även tagit upp ordet näspärla: 
»Näsperla, näsvis; af perla, pungere, qvod vide infra.»3  I en nutida uppteck-
ning från Knista sn i Närke återfinns samma betydelse: pe'la 'sakta fingra, 
lindrigt röra vid' (ULMA 13644). 

Både alveolart och dentalt 1 förekommer i de här anförda dialektbeläggen. 
En sådan växling är emellertid naturlig, enär alveolart t-ljud i stor utsträck- 

1  Bd 1, ss. 193, 209 (ULMA). Det först skrivna pärlä är ändrat till perlä. I Gustaf 
Ericssons tryckta Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne härads folkspråk har ii de båda 
orden oriktigt betecknats som kakuminala. — Hit hör väl även Herweghrs näsperla, 
om vilket se nedan. 

2  Trots översättningen torde det vara fråga om ett appellativ. översättningarna i 
ordsamlingen är stundom något valhänta. 

3  Ordbok över Västmanlandsmålet. Idioticon westmannicum. Utg. av S. Landtman-
son. Västerås 1925. 
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ning har ersatts av dentalt i ifrågavarande dialektområde.' Före detta 
/-ljud förekommer såväl e- som ä-vokal (e, a, ce). Med stöd endast av här 
redovisat material kan man inte säkert avgöra, om ordet går tillbaka på 
ett äldre *pirla eller *pcerla. Ett äldre kort i framför rl bör ha utvecklats 
till ett e- eller ä-ljud i dessa trakter.2  Men detta kan inte längre skiljas från 
produkten av äldre ce framför rl. (I ovan anförda belägg från Knista i 
Närke använder upptecknaren, Robert Larsson, 2 ggr a och 1 g. e. Ordet 
märla tecknar man mala.) Mot bakgrunden av ett mycket stort ordmaterial 
för emellertid Gösta Holm den här behandlade ordgruppen till ett äldre 
pir/.3  Jag stavar i fortsättningen ifrågavarande ord med e, vilket dels alltså 
torde vara etymologiskt berättigat, dels tycks mig praktiskt, eftersom dessa 
ord och riksspråkets pärla därigenom kan hållas i sär. 

Verbet perla med substantivering kan även beläggas i äldre litteratur. 
Johan van der Hoorn (född i Stockholm 1662, studier i Uppsala och utom-
lands, bosatt i Stockholm från 1692) skriver i Den svenska välöfvade 
jordegumman, 2, 1723, s. 125: »Så rörer hon ... sachta sina finger ... wid 
hwar wärk (som gemenligen af sådant perlande retas ... at han eij länge 
bårta är)» (SAOBArkiv). Jesper Swedberg anför »Perlar, leviter attrecto, 
mulceo, demulceo» i En fullkomlig svensk ordabok (1722).4  

Det stora ordmaterial, som är mer eller mindre nära förknippat med här 
redovisade perla s. och v. samt perlig a., behöver inte dras in för att ge belys-
ning åt ordet näspärla. Jag nöjer mig med att hänvisa till material hos 
Rietz (s. 497) och till uttalanden av Landtmanson i Svira. B 1, s. 39, av 
Hellquist i hans etymologiska ordbok under pilla, av Gösta Holm i Nysv. 
stud., 38, s. 147, och av SAOB under pärla v2. Det ovan anförda materialet 
ger oss en tillräckligt klar bild av ordets bakgrund. 

I hela det här redovisade ordmaterialet, särskilt i beläggen från äldre 
tid, framträder ofta en betydelse 'peta på, fingra på, röra vid'. I vissa situa-
tioner har till denna betydelse lagts ett negativt moment: 'olovandes peta 
på osv.,' så t. ex. i Gustav Ericssons perlä f. 'odygdig flicka, som vill klrå på 
allting'. Denna utvidgade betydelse har legat till grund för riksspråkets 
näspärla. 

Vi bör utgå från verbet perla 'röra vid, fingra på'. Till detta har bildats 
ett substantiv perla 'en (flicka, kvinna) som perlar'. Jfr en flamsa, en hoppa 

1  Se t. ex. T. Ericsson, Grundlinjer t. undersökn. av Södermanks folkmål, s. 127, o. 
M. Borgström, Askersmålets ljudlära § 22. (Sv. lm. B 8 o. B 11.) 

2  Få säkra paralleller står visserligen, att uppbringa. Man torde dock ha rätt att 
jämföra med behandlingen av kort i frfr rn. Ex. se Hesselman, De korta vokalerna i och 
y i svenskan, 1909-10, s. 199 ff., o. Envall, Dala-Bergslagsmålet, 1930-47, s. 200 ff. 

3  Nysv. stud., 38, s. 147. 
4  Hskr i Stifts- och läroverksbiblioteket, Skara. SAOBArkiv. SAOB (P 3099) hän-

visar till ett belägg i P. Schenbergs Lexicon latino-svecanum, 1739. Men detta torde 
gå tillbaka på Swedbergs handskrivna ordbok. (Se A. Noreen, Vårt språk, 1, 1903, 
s. 210.) 
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till verben flamsa, hoppa. Till verbet har också bildats ett adjektiv perlig, 
och omöjligt är väl inte, att substantivet är bildat till adjektivet i stället 
för till verbet. I sin osammansatta form har substantivet perla f. inte haft 
så stora möjligheter att hävda sig. Endast två dialektbelägg har påträffats. 
Konkurrensen kan ha varit stor bland ord av denna typ, men framför allt 
tycks substantivet småningom ha förlorat den viktigaste förutsättningen 
för sin existens: verbet perla 'röra vid, fingra på', som endast är sparsamt 
belagt såväl i dialekterna som i äldre litteratur. Utan stöd av verbei kunde 
inte substantivet med samma framgång uppbära sin en smula affektladdade 
betydelse. Men en helt annan pregnans fick substantivet i och med att det 
sammansattes med ordet näsa. 

Det finns en rad sammansättningar med eller avledningar till näsa 
(även näbb och nos uppvisar dylika) som ger uttryck åt egenskaperna när-
gångenhet, retsamhet, nyfikenhet: näsig 'näsvis, oförskämd', nässja v. 
'snoka, nosa, sticka (fram) näsan, vara framfusig', nässjug 'näsvis', näs-
djärv, näsvis. (Jfr näbbas 'munhuggas 1. gnabbas 1. kivas', näbbig 'näsvis, 
impertinent', näbba 'munvig 1. näsvis 1. impertinent flicka 1. (ung) kvinna', 
näbbgädda 'dets.', nosig.)' Det är näsa 'i mer 1. mindre bildi. uttr. som be-
teckna att ngn snokar i ngt 1. blandar 1. lägger sig i ngt (som icke angår 1. 
anstår honom) o. d.' (SAOB N 1131) som ligger bakom dessa bildningar. 

Ser vi till adjektivet näsperlig, så finner vi det ingalunda märkvärdigare, 
att man till perlig har bildat näsperlig — vid sidan av påperlig — än att 
man har skapat sammansättningen näsdjärv. Men substantivsammansätt-
ningen näsperla — den må vara primär eller sekundär i förhållande till 
adjektivet — kan ha fått associativt stöd av näspärla '(retsam) droppe 
under näsan'. 

Att ordet näspärla i betydelsen 'näsvis flicka o. d.' har slagit igenom, 
beror förmodligen till viss del på att det har uppfattats som en bild: en 
retsam person har liknats vid en retsam näsdroppe. Ordet har fått meta-
forens slagkraft och popularitet utan att från början ha varit en metafor. 

Resumé 
Drott et näspärla, deux mots de la langue officielle å la lumiare de mots dia-
lectaux. 

Dans deux recueils de mots anciens du Närke on trouve le mot dröste neutre 
'bane contre le mur en face de la porte d'entrde dans les maisons anciennes', 
`siåge d'honneur'. Ce mot peut remonter au plus ancien drottsäte, dont la derniåre 
partie est säte `sibge'. La premiåre partie est form& par le mot drotten (plus 
tard drotte ou drott) dans son sens ancien `påre de famille, maitre' sens qui, en 

1  Materialet ur SAOB utom neksjug, som är hämtat Mr Rietz (462b). Ordet näsvis 
torde historiskt sett inte höra till denna grupp. (Se Hellquist, Sv. etym. ordb. under 
näsa.) 
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realite, n'est connu en Suåde que par certaines lois des provinces. Le mot 
drott(en) fut, en effet, trås töt utilise dans un sens special religieux : `Dieu, 
Christ' ou profane 'chef, roi'. 

Le mot näspärla `goutte au nez' a, en plus de son sens propre, im sens encore 
plus repandu: 'fine effrontee, insolente'. Ce dernier etant considere comme sens 
figur. Cependant å l'origine la derniere partie ne peut guere åtre pärla `perle', 
mais appartient plutåt å im groupe de mota dialectaux: le verbe perla 'toucher, 
tåter, effleurer', le substantif (näs-)perla 'fine touche å tout' et l'adjectif (näs-, 
på-)perlig 'impertinente, etourdie, inconsideree'. Cet assemblage näspärla a pu 
certainement s'appuyer sur näspärla `goutte au nez'. Le mot a acquis la force 
et la popularite d'une metaphore sans en avoir ete une å l'origine. 

6 — 694471 Sv. Landsmål 1969 



Typer av österdalska inbyggarnamn 
Av Bror Lindén 

Den kategori av folkliga språkalster som våra inbyggarnamn utgör har 
hittills alltför litet uppmärksammats, och detta gäller då särskilt de i yngre 
tid levande namnen. Fler bidrag till kännedomen om denna kategori torde 
få anses behövliga och önskvärda. Då jag nu presenterar en översiktlig 
redogörelse för en grupp inom österdalarna förekommande typer av in-
kolentnamn, nämligen ideellt enkla sådana, infriar jag därmed också — 
årminstone delvis — ett tidigare löfte.' 

Från det angivna området finns en hel del olika slag av i nutid begagnade 
inbyggarnamn att notera.2  Till uppordning av materialet kan man först skilja 
mellan ordinära och öknamn s art ad e fall. Och båda dessa huvudgrupper 
låter sig sedan uppdelas i ideellt enkla och ideellt sammansatta namn. 
Med »ideellt enkla» menas här sådana som bildats medels suffix eller efter 
mönster av gamla suffixavledda ord, oftast till existerande enkla eller 
sammansatta ortnamn (lokalitetsnamn); och med »ideellt sammansatta» avses 
sådana som bildats genom sammansättning av enr i egel enkel appellativisk 
personbeteckning (ev. ett inbyggarnamn, enkelt eller sammansatt — såsom 
i t. ex. öknamnen gorr-venjanse, tut-våmhuse, in-jäggare) som efterled och 
ett enkelt eller färdigsammansatt ord eller ortnamn som bestämmande 
förled. Här skall nu emellertid, såsom ovan antytts, endast redovisas för 
ideellt enkla »ordinära» benämningar. 

I den mån återgivning av uttalsformer befinnes erforderlig eller lämplig, 
användes härför i arbetet som helhet övervägande grov beteckning. Exem-
pel på användning av typer ur svenskt landsmålsalfabet: Medan vanligt a 
får gälla för a och a (slutnare ljud), sättes a för v och a (mer el. mindre 
ä-aktiga a-ljud), e såväl för a (öppnare) som för e (slutnare),, ce för ä-ljud i 

1  I mitt arbete Dalska namn- och ordstudier I: 1 (1947) hänvisade jag på ett par 
ställen till en kommande sådan undersökning. Det är min förhoppning att senare också 
kunna framlägga en fortsättning rörande övriga grupper av från samma område kända 
inbyggarnamn. 

2  Materialet härrör huvudsakligen från i SOA och ULMA befintliga förf:s och andra 
forskares uppteckningar, fylligast de från Mora och Leksand; delvis dock även från 
tryckta källor, bl. a. Forsslund Med Dalälven etc. I: 1-11. — En del benämningar har 
tidigare berörts i DNO I: 1-3 passim, se registren. 
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svagtonig ändelse, s för d och s (oklara ö-ljud). Ett ! får stå för Ir (tjockt 1), 
f för j och f (båda sche-ljuden förekommande inom Leksand). 

Vid angivandet av inbyggarnamnens syftning genomför jag i det stora 
hela beteckningen 'invånare i ...', även om det i källorna i stället kan heta 
'person från ...' osv. 

Ordinära enkla namn 

De »ordinära», dvs, icke öknamnsartade enkla inbyggarnamn som föreligger 
upptecknade eller på annat sätt är kända från österdalbygderna, fördelar 
sig på en 11-15 olika bildningstyper. Suffixen för dessa är, med angivande 
av obestämd form singularis och med normalisering: -ald (jämte -alda f.), 
-are (jämte -ara f.), -e och -se m. samt -a och -sa f. (varav fallen -se och -sa 
har genitiviskt s), -ske, *-il (-ila f. och -sila f. — det senare med genitiviskt 
s), -ing -ning och -sing (med delvis genitiviskt 8). Det blir efter den sålunda 
angivna suffixordningen som namnmaterialet härnedan grupperat behand-
las. Pluraländelser för samtliga maskuliner är nmsv. -ar, med de olika 
uttals- och böjningsvarianter för kasus nom. ack. dat., som gäller i respek-
tive bygdemål.' Feminina avledningar förekommer överhuvud blott spar-
samt men tycks vara förhållandevis vanliga inom Leksand.2  

En bildning på -ald och -alda: 

venjald -aldar, utt. wenalld -allder Älvd., endast från Älvdalen känd be-
nämning för manlig invånare i Venjans kyrkbygd (dial. Wenjad-n o. 
älvd. Webac5) = på andra håll brukligt venjanse, venjanskarl. Härtill: 
venjalda -aldor, utt. wenallda -alldur 'venjanskvinna'.3  Att detta inbyggar-
namn dock är gammalt ger ett terrängnamn från 1600-talet belägg för, 
nämligen *ven jald(a )myren, vilket avsett en slåttermyr »väster om Ven-
jan» och vari tydligen plural genitiv av venjald ingår: skr. wenalda- el. 
wenaldemyran 1640,4  weneldomyran 1641, wenelda- weneldmyran 1642 
DbMor.: Älvd. — Om sockennamnets former och härledning se förf. i 
»Venjans församling 350 år» (1957) s. 167 f. och om -ald som ord- och namn-
bildningselement inom Dalmålsområdet förf. i ANF 1956 s. 201 ff., där 
även venjald och dess formförhållanden beröras s. 204. 

1  Jfr Levander Dalmålet II s. 170 ff. 
2  Annars bildas femininer genom sammansättning med -käring (dial. koling etc.) 

'gift kvinna', -kulla 'flicka', -människa el. -kvinnfolk 'kvinnsperson' osv. Blandat kön 
anges kollektivt med -folk. 

3  Som öknamn på venjanskvinna brukades förr bl. a. smsn venjansgulta -tultor. 
4  Det är svårt avgöra om förledens slutvokal här bör läsas som a eller e, då skriv-

ningen av dessa vokaler i protokollserien ibland är mycket lika. 
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Bildningar på -are och -ara: 

På området Rättvik—Leksand förekommer en grupp inbyggarnamn, som 
till suffixform och böjning överensstämmer med dialektens ord på -are, 
pl. -arar (yrkesbeteckningar o. a.): sing. -ur Rättv. resp. -ar Leks., pl. 
-srar resp. -arar etc.' De kända rättviksfallen är följande: 

börkare -arar, öst- och väst-, utt. bö`rrtjsr -lirar etc., invånare i de två 
byar som officiellt kallas östbjörka och Västbjörka men dialektalt benämnas 
Börka, Öst- och Västbörka, utt. bö‘rrtja. — Om Börk- av Byrk- Birk- 'björk-
bestånd, björkskog' i österdalska ortnamn se förf. DNO I: 3 s. 102 ff. 

lidare -arar, utt. lr dnr etc. = lidarkarl, invånare i gårdklasen Liden av 
Röjeråsens by. 

vikare -arar, utt. vrksr etc. = vikarkarl, invånare i Vikarbyn, som kame-
ralt äldst och dialektalt fortfarande vanligen kallas helt enkelt Viken, med 
uttal vi' tjce, dat. vi' tjsn. Fras: ÅH sitt nå Wikörär? 'Har ni sett några 
vikarbybor?' (Forsslund MD I: 8 s. 127.) 

öjare -arar, utt. &jsr etc. = öjarkarl, invånare i öja by. — Om det plurala 
bynamnet öja, dial. utt. jor -om, och därmed sammanhängande andra be-
nämningar se förf. i Namn och Bygd 1967 s. 145 ff., där även inbyggar- 
namnet i korthet beröres.2  

Av de genom uppteckningar kända leksandsfallen, vilka annars merendels 
visar en blandad och vacklande böjning, må här först anföras ett som 
formellt och geografiskt står rättviksnamnen nära: 

sjugare -arar, utt. ftf gar -arar etc., invånare i Sjugare by vid sjön Oppli-
men, dial. Sjugar fu‘gar. Bynamnet skrevs i sådan form: Syugar 1546 
DD 1 or.,3  Siögare 1668 1719 LSA. Annars omtalas under 1400- och 1500-
talen invånare i byn såsom boende i eller vid Sjö (Sjön). Sålunda t. ex. 
(Andres) vidh syöö 1450 DD 1, (Joghan) j Syö 1549, wider Syö 1551, vid syön 
1558, vid syö 1559 DD 3.4  

Det finns anledning misstänka att de härovan redovisade namnen på 
-are, ehuru formellt homogena, icke utgör en med avseende på suffixfor-
mens uppkomst och härledning alldeles enhetlig grupp. För ett par av rätt-
viksfallen, nämligen lidare och vikare, samt leksandsnamnet sjugare är en 
äldre genitiv på -ar tänkbar och antaglig som namnbildningsbas eller form-
förmedlande faktor, enär de tillgrundliggande lokalitetsnamnen — ur- 

1  Beträffande ordtypens (m. Mc) böjning i övrigt jfr Levander Dalmålet II s. 121 
och 175 samt med avseende på ändelsevokalernas växling i obest. och best. pl. på 

området: I s. 109. 
2  Byn ifråga benämnes dialektalt också öjarbyn, utt. jur-, med inbyggarnamnet 

som bestämning. Detta då i analogi med Vikarbyn. 
3  Joghan permon j Syugar. 
4  Beläggen återfinnas i DD I s. 105 resp. DD 3 s. 99 127 183 och 185. Samtliga 

original. 
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sprungliga enkla naturnamn — bör ha haft sådan genitivform, använd vid 
sammansättning såväl med personbeteckningar (-karl o. a.) som med sak-
och terrängord. 

Vad gäller Leksands Sjö Sjön 'Sjugarsjön, Opplimen' må framhållas att 
Sjugar- el. Sjuger- gen. är den inom östra Leksand normala gamla komposi-
tionsformen av ordet sjö. Exempel: Sjugaränget: 1. utt. fu‘gar-, åker i 
Sunnanäng, vid österviken av Siljan. 2. utt. fu‘gcer-, ängsmark i V. Rönnäs, 
vid Insjön, kring den däri utfallande Sjugerängsbäcken.1  F. ö. jämför be-
träffande rättviksfallen sammansättningar ss tLidaränge, äldre namn på 
en slogmark vid Liden — skr. Lijder Engie 1682 DbRättv., Lidarkvarnen 
li‘dur-, f. d. skvaltkvarn i Ickån nedom Liden och tillhörande denna bydel, 
samt Vikarbyn vi`ksr-, vilkas förleder nu kan uppfattas som utgjorda av 
motsvarande inbyggarnamn på -are -arar;2  och beträffande leksandsfallet 
jfr Sjugarmyrarna fu‘gar-, myrodlingar SO byn Sjugare, och Sjugarängena 
s. u., slogmarker i S. Bergsäng vid gränsen mot Sjugare, vilkas förled över-
ensstämmer med både bynamnet och inbyggarnamnet. 

Frågan om sjugare och Sjugar-namnen kompliceras emellertid av att ett 
ägonamn tSjugarvet tycks ha förekommit inom Leksand — skr. Siugarfwe 
1686 Db,3  och man kan ej utesluta möjligheten av att detta gällt mark vid 
sjön Opplimen samt att de nuvarande Sjugar-namnen återgå på *Siugarv-
med bortfallet v. I samma tingsprotokoll från 1686 nämnes även Sjugar-
åkren! Inbyggarnamnet sjugare -arar skulle i så fall snarare betyda 'Sjugarv-
bo-r' än 'Sjöbo-r' (till Sjö Sjön som namn), och det skulle med sådan här-
ledning få anses rätteligen höra hemma under nästföljande typgrupp: namn 
på -e, an-stamsbildningar. I varje fall har detta inbyggarnamn uppenbarli-
gen med tiden anslutits till målets apellativer på -are och till de ovan-
nämnda, geografiskt närliggande rättviksnamnen, av vilka börkare och 
öjare måste uppfattas som rena are-bildningar, ehuru kanske analogiskt 
betingade: bildade efter mönster av troligen äldre vikare och lidare, som 
kan vara genitivavledda enligt framställningen härovan. Typen har sedan 
efterhand blivit produktiv även inom Leksandsområdet som helhet. Men 
här har den också gått samman med bildningar av an-stamstyp, dvs, svaga 
maskuliner med nom, sing. på -e (obl. -a) och pl. -ar, en namngrupp som 
till stor del torde vara äldre och genuinare, om ej över hela österdalsom-
rådet så åtminstone i Siljansbygderna Mora-Leksand. 

1  För övrigt växlar inom österdalarna Sjugar- Sjuger- med vanligare Sjur- Sjor-. 
Exempel på den förra formen föreligger i Sjugareinget: 1. utt. Por-, änge V sjön 
Grissen vid östbjörka by i Rättvik. 2. utt. sjitgcer-, slog- och betesmark vid Kroksvik 
av Siljan nedom Garsås by i Mora. Jag får i denna sak hänvisa till ett kommande arbete 
om genitiviskt äldre -ar i övredalska ord och ortnamn. 

2  För tolkningen av namnet Vikarbyn (Wikarebyn 1668 etc.) jfr senast FL Ståhl i 
verket Rättvik, del III, s. 48. 

i Även tidigare i samma domboksserie, Kopparbergs läns häradsrättsarkivalier i 
Uppsala landsarkiv. 



86 Bror Lindén 

Såsom fullt genomförda, fixa are-bildningar framstår inom Leksand 
endast ett par från västra sockenområdet, vilka hänför sig till f. d. fäbod-, 
numera bybebyggelser med namn på -bodar-na, i ena fallet nu officiellt 
skrivet -bo. Sålunda: 

styrsbodare, utt. sty'ssbudar — pluralis ej angivet, invånare i Styrsjöbo 
(dial. Styrsbodarna -budan) 'styrsjöbokarl'. Härtill: styrsbodara, utt. -budara 
'styrsjöbokvinna'. Pluralform till femininet uppges ej förekomma. 

åkersbodare -bodarar, utt. å' kesbudar -budarar, invånare i Åkersbodarna 
på Styrsj öns östsida (G96), ännu i ung tid fäbodby. Härtill: åkersbodara 
'kvinna från 

Frågan är nu emellertid om icke pluralformen på -ar-na hos bebyggelse-
namnen här spelat in vid inbyggarnamnens bildning. I så fall måste dessa 
också betraktas som »framkallade» och endast halväkta — specialtyp 
-bodar-e? 

För övrigt visar uppteckningsmaterialet för Leksand att stor vacklan där 
råder mellan böjning efter are- och e-typ (an-stamstyp). Detta tycks sär-
skilt gälla fall bildade till bynamn på -mo, -näs och delvis -vik, vilket likaså 
bäst illustreras med exempel: 

yttermoare, utt. Otsrmoar, pl. -moar — med uttal lika som sing., invånare 
i Yttermo by. Härtill: yttermoa 'kvinna från Y.'. 

övermoare, utt. y'vsrmoar, pl. -moar — med uttal som sing., invånare i 
övermo by = övermokarl. Härtill: övermoa 'kvinna från ö.' = övermomän-
niska. 

hjortnäsare, utt. jörrtnäsar, pl. -näsar eller -näsarar, invånare i Hjort-
näs.' Härtill: hjortnäsa 'hjortnäskvinna'. 

laknäsare, utt. ldknäsar, pl. -näsar ,  -näsarar, invånare i Laknäs. Här-
till: laknäsa 'laknäskvirma'. 

rättvikare, utt. -vikar, pl. -vikar ,,,-vikarar, best. -vikaran, invånare i 
Rättviks socken. Jfr nedan rättvik(e), jämte rättvika f. 

Eftersom femininerna i samtliga dessa fall är direktbildningar av ön-
stamstyp (svag typ med nom. på -a) till ortnamnen på -mo -näs -vik, alltså 
utan -ar-, skulle de bättre förstås som motsvarigheter till äldre maskuliner 
på -moe -näse etc., och måhända kan sådana tidigare ha begagnats såväl 
för de två förstnämnda som delvis fortfarande för det på -vik. I varje fall 
torde den typblandning som här kommer till synes få antagas förmedlad 
och utverkad av pluralformen -moar -nä,sar -vikar, som är hänförlig till 
an-typsbildningarna (på -e -a), i singularis oftast ändelselösa på grund av 
apokopering. Det är under sådana omständigheter begripligt, om en i västra 
Leksand hemmahörande upptecknare, förtrogen med fall som de ovan-
nämnda på -bodar-ar, -moar, -näsar-ar, funnit sig föranlåten att uppsätta 

Detta enligt en äldre uppteckning, från 1925. — I en yngre, fr. 1946, uppges sing. 
och pl. best. och obest. vara lika. 
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namn som tällbergar och ullvisar pl. under uppslagsformer på -are: täll-
bergare, ullvisare, fastän singularformer på -ar av dem enligt hans upp-
tepkningarl icke befunnits gångbara. 

För en del inbyggarnamn från östra Leksandsområdet, till bynamn på 
-berg och -kol, finns överhuvud endast pluralform på -ar upptecknad. 
Sålunda: lind bergar -barrgar, plintsbergar (plinns-), tällbergar, risholar 
-hoktr 'invånare i Lindberg, Plintsberg (fdal. Oplimisbxrgh)2, Tällberg, 
Risholen'. Och för singularis är i dessa fall angivet antingen och merendels 
ändelselös form, -berg -hd, eller också (betr. tällbergar) att namnet knappast 
begagnas i sådant numerus.3  De nyss anförda singularformerna måste väl 
då förstås som apokoperade an-stamsbildningar (på -e -a), namn av samma 
slag som vi mer allmänt möter i Morabygderna men som uppenbarligen 
också förekommer inom Leksand — se härnedan fallen på -nor(e). och 
-vik(e), med tillhörande femininer på -nora -vika, ävensom det märkliga 
rönnsja m. och f. 'rönnäsbo'. 

Bildningar på -e och -se m. samt på -a och -sa f.: 

En av österdalarnas vanligaste inbyggarnamnstyper, vanlig särskilt i 
Siljanstrakten, utgör — såsom redan antytts — de namn som bildats efter 
mönster av språkets svaga maskuliner (s. k. an-stammar) med singular 
form på -e -a och pluralis på -ar, till en lokalitetsbenämning eller ett be-
byggelsenamn (by- eller bygdnamn), oftast sammansatt. I enlighet med 
vederbörande bygders dialektförhållanden visar dessa avledningar i obe-
stämd användning övervägande ändelselös singularform, medan ändelser 
och böjning i pluralis rättar sig efter de regler som gäller för vanliga språk-
ord av motsvarande typ.4  På grund av likheten i pluralböjning mellan starka 
och svaga maskuliner — det gäller här enbart m. I- och m. III-typerna — 
blir singularböjningen, i den mån sådan förekommer (d. ä. endast eller 
huvudsakligen i bestämd form), rätt osäker och kan gå även efter stark 
deklination. Man får emellertid fasthålla vid att hela denna typ av inbyg-
garnamn grundar sig på an-stamsbildningens metodik. — Jämte maskulin-
bildningarna på -e -a förekommer, åtminstone inom Leksand, femininer på 
-a (med nom. = ack. i obest. och best. anv.).3  En specialgrupp utgör de icke 

1  Av år 1925, ULMA 1055: 3. 
2  För bynamnets forndalska form se DD 1 s. 105 (dat. 1450) och jfr förf. DNO I: 2 

s. 180. 
3  Tyvärr finns inga femininbildningar till dessa namn upptecknade. Måhända vore 

annars sådana på -berga -hela tänkbara? 
4  Rörande böjningen av svaga maskuliner (dalmålstyperna m. III—IV) samt om 

apokopering i dalmål se Levander aa II s. 119 ff. och 174 ff. resp. I s. 222 f. 
5  Jfr Levander aa II s. 128 och 126 f., beträffande svaga femininers böjning på 

området. 
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så fåtaliga namnen på -se m. och -sa f. med genitiviskt s — om vilket för-
hållande närmare nedan. 

Här anföras nu exemplen i en ordning dikterad av det som determinativ 
beståndsdel eller »stam» ingående ortnamnets morfologiska natur. 

A. Det som determinativ ingående ortnamnet har i denna funktion stam-
form, ej genitivisk. Jfr under B. 

Determinativet eller »namnstammen» är, åtminstone skenbart, ett en-
kelt lokalitetsnamn. 

Ett par exempel: 
bjurse bjursar, invånare i Bjurs = Bjursås socken — se närmare nedan 

under b: sista exemplet. 
skattung(e) -ungar, utt. ska"tungg -unggcer, invånare i Skattungbyn kap. 

inom Orsa socken. Fras: »Jol m,ä jol e», sad'n Skatuncljän ö to si jen stremingg 
tu l 'Jul mens jul är, sa' skattungbon och tog sig en strömming till'.1— Namn-
stammen skattung-, rättare skatung-, hänför sig väl här endast indirekt till 
den sjöartade utvidgning av Öran benämnd Skattungen, dial. Skatungen 
med uttal skanundjen o. d., vid vars nedre ända kapellbygden ligger; och 
inbyggarnamnet torde vara att uppfatta som närmast bildat till bebyggelse-
namnet, med uteslutande av dettas efterled -byn, och alltså elliptiskt — ett 
slags »redukt». Om sjönamnets bildning, till dialektordet skate 'utskott, 
utlöpare (här: utskjutande vik)', se förf. DNO I: 1 s. 148. 

Anm. — Från Älvdalsåsen kännes en del namn av här ifrågavarande typ, 
som avser folket i olika gårdar med sina särskilda gårdsnamn — ex. su-
siar-na su"siar och urdar-na u'råur (dat. u‘rder4m!), invånare i Susigården 
resp. Urdgården.2  

Determinativet är ett sammansatt ortnamn. 
Exempel med olika efterleder: 
-arv-et: 
Möjligen föreligger — med alternativ förklaring (till *Sjugarv-) enligt 

framställningen ovan — ett sådant fall i Leksands sjugare -arar? 
-berg och -kol: 
Hit torde rätteligen få föras de ovan s. 87 berörda leksandsnamnen 

lindberg-ar, plintsberg-ar, tällbergar (varav sing. ej upptecknats); rishol-ar. 
-björke: 
kullsbjörkar pl., utt. ku'llsbjörrkur, invånare i byn Kullsbjörken i Lek- 

sands sn. Om det i detta och andra österdalska ortnamn ingående dialekt- 

1  Forsslund med Dalälven I: 7 s. 27. 
2  Hit skulle väl då också få räknas fall med tvåledat gårdsnamn som determinativ, 

ex. matshansar-na och stormatsar-na 'folket i Matshansgården resp. Stormatsgården'. 
För de här anförda älvdalsnamnen se Levander Älvdalsmålet s. 13 m. fl. 
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ordet björke m., väl äldre biärke, 'björkdunge' se förf. DNO I: 2 s. 71 f. och 
I: 3 s. 104 samt i Svensk Litteraturs Dalarna (1951) s. 155.1  

Hit hör de ovan s. 86 redovisade pluralformerna yttermoar och övermoar 
(till sing. -moare med lika uttal!) från västra Leksandsområdet. Därtill 
femininbildningarna yttermoa och övermoa. 

-nor: 
västannor(e) -norar, utt. versstanor -norar, invånare i byn Västannor i 

Leksands sn. Härtill: västannora 'kvinna från V.'. 

bonäs(e) utt. bu"nes— -Nes, pl. -neser -nesum etc. Mor. 
Våmh., invånare i Bonäs by i Mora sn. Jfr nu Dalmålsordboken under 
Bonäs: b'U"nesär best. pl. VMor. En fras: Inchk a weriå buåer ctå buniingm 
'Indor (by i Våmhus) har varit fäbodar åt bonäsborna'.3  — Om synonymt 
men mindre vanligt bonäske se nedan s. 93. 

färnäs(e) -näsar, utt. fernes -nescer Mor. Soll. fä' rnäs -Muff Rättv., 
invånare i Färnäs by i Mora sn. Om bynamnet, utt. fä"rnes o. d. (äldre 
fö' rrns) se DNO I: 2 s. 157 ff. 

hjortnäsar och laknäsar pl., invånare i Hjortnäs resp. Laknäs byar i 
Leksands sn — variantformer till namnbildningarna på -näsare -näsarar, 
varom närmare ovan. Därtill femininerna hjortnäsa och /aknåsa. 

nusnäs(e) -näsar, utt. nö' js- nå' js- — nå' usnes o. d., pl. -neser Mor. Sol!. 
nu' snäs -näsar Rättv., invånare i Nusnäs by i Mora sn. Fras: ä nog nu's-
näsar 'det är nog nusnäskarlar (som är ute på sjön)' Rättv. — Om bynam-
net se DNO I: 2 s. 166 ff. 

rönnäse -näsar (rönnsja -sjar), utt. rö'nnfa -far Leks.: Tibble, invånare i 
Rönnäs by i Leksands sn. Härtill: rönnsja f. 'rönnäskvinna'. — Såsom i 
DNO I: 1 s. 28 antytts,4  torde det maskulina rönnsja få förstås som genom-
förd oblik form (närmast ack.) av ett fdal. *ronncesi -ne,sia, med synkoperad 
mellanvokal. Det centrala läget av bygden Tibble-Rönnäs vid Insjön gör 
att man här kan räkna med ett mycket gammalt inbyggarnamn.3  Förkla- 

1  Jfr nu även ULMA:s delvis i tryck föreliggande Ordbok över folkmålen i Övre 
Dalarna: björken. 

2  Om användning och betydelser av terrängordet 7148 i Siljanstraktens och Övre 
Dalarnas ortnamn se förf:s uppsats »Näs och Nås» i Namn och Bygd 1967 s. 91 ff. 
Och jfr DNO I: 2 s. 156 ff. 

3  Efter uppteckning av H. Geijer ULMA 660: 3 s. 111. 
4  Även i verket Dalarna (1951) s. 160. 
3  En mer regelrätt gammalnordisk inkolentnamnbildning till ortnamn på -näs, som 

man kanske här kunde ha väntat sig, nämligen -ncesnir motsvarande fno. ~nit. 
'näsbor', finner man ingenstans i Övre Dalarna. I sammanhanget förtjänar framhållas 
att till enkla naturbetecknande ortnamn ss Näs-et, Noret m. m. inom Österdalarna av 
gammalt rätt allmänt har begagnats sammansättningar på -bygge (leks. silj. -byj, 
jämte -bya -byja f.): näs-, nor-, mjälg-, sollbygge -byggar osv. När på grund av det nutida. 
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ringen stämmer också med det faktum att svaga maskuliner i Leksands-
målet har nom. = ack., varom se Levander Dalmålet II s. 174-176: tab. 
3-4. Jfr kollektivt rö'nnsfeltjce 'Rönnäsfolket'. Bynamnet uttalas nu 
rö'nns. 

stumsnäs(e) -näsar, utt. stu'mmsnäs -näsar Rättv., invånare i Stumsnäs 
by i Rättviks sn = stumsnäskarl. Om bynamnet se DNO I: 2 s. 168 ff. 

vinäs(e) -näsar, utt. we' j- ,-,vd jnes -nescer o. d. Mor. Sol!., invånare i 
Vinäs by i Mora sn. — För härledningen av bynamnets förled jfr L. Moberg 
i Namn och Bygd 1949 (1950) s. 128 och förf. DNO I: 2 s. 150 ff.1  

vättnäs(e) -näsar, utt. wdttnes ,,,  -näs, pl. -nescer etc., invånare i Vattnäs 
by i Mora sn, dial. Vättnä,s. Om detta bynamn se förf. DNO I: 1 s. 25 ff. 
Såsom där gjorts gällande, torde förleden utgöras av en äldre benämning 
för vattnäsborna: *vcetir *vcetiar (vcetjar). 

-sund: 
isund(e) -sundar, utt. i's(s)unnd -(s)unndcer, invånare i Isunda by i Mora 

sn, dial. Isund i'sunnd o. d. Om bynamnet, ursprungligt prepositionsnamn 
i sunde (ack. i sund), se förf. DNO I: 2 s. 144 ff. — Ett på det dialektala 
h-bortfallet byggande, skämtsamt ordlekande öknamn härtill är isracke 
-rackar, med uttal ä' js-! 

-us »-hus», urspr. -os -US 'åmynning'.2  
Ett par fall: 
hemus(e) -usar, utt. i"mus -uscer o. d., invånare i Hemus by i Mora sn. 

Om bynamnet, utt. i"mus, se förf. DNO I: 3 s. 152 f. 
våmhus(e) -husar, utt. wdmus -uscer o. d., invånare i Våmhus socken och 

kyrkbygd, f. d. kapell under Mora. Om socken- och bygdenamnet se förf. 
hos Levander Våmhusfjärdingen s. 10, och jfr DNO I: 3 s. 157. — Härtill 
öknamnet tut-våmhus(e), varom närmare i ett kommande avsnitt. 

vik: 
rättvik(e) -vikar, utt. i pl. rdttväjkcer Soll. -vikar, dat. -vikom Leks., in-

vånare i Rättviks socken = rättvikare, rättvikskarl. Fras: i lag mä rättvikom 
'tillsammans med rättviksborna' Leks.: Djura. Härtill: rättvika, pl. -vikor 
med uttal -vikur Leks. 'rättvikskvinna'. 

västanvik(e) -vikar, utt. vdsstavik -vikar, invånare i Västanviks by i Lek-
sands sn. Härtill: västanvika 'kvinna från V.'.3  Jfr koll. västanviksfolk. 

-ås: 
bjurse -sar, utt. bju‘s8 bju‘sar, best. bju'sar Rättv., invånare i Bjursås 

uttalet en del sådana namn i den tryckta Dalmålsordboken uppsatts under ett -bye m. 
resp. -bya f. 'invånare i viss by, del av by el. del av socken', är detta både betydelse-
mässigt och språkhistoriskt missvisande. Till sagda uppslagsord borde ha fogats endast 
en hänvisning: se -bygge resp. -bygga. 

1  Det sannolikaste tolkningsalternativet är väl med sv. dial. vin n. 'fågellek, -lek-
plats'. 

2  OM 08 us 'åmynning etc.' i dalska ortnamn se förf. DNO I: 3 s. 150 ff. 
a Pluralform av femininet uppges ej förekomma. 
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socken. Fras: Va 1 sin,i-då ut, ä söss som en bju‘ss 'Vad Ni ser ut, det tycks 
som en bjursmänniska'.1  — Sockennamnet, som 1468 skrevs bivsas och 
1539 BiuPåP, återgår sannolikt på ett äldre fdal. *Biursioäs med betydelse 
'åsen mot Bjursjön (Bjursen)' .2  Dialektalt gängse såväl inom socknen som i 
omgivande dalabygder är emellertid kortformen Bjurs bju8,3  som uppen-
barligen beror på slopning av -ås — m. a. o. efterledsellips. Det i Bjurs och 
inbn. bjurse -sar kvarstående s-et får därför antagas vara en rest av syn-
koperat -sio-, och någon bildning på -se kan således ej anses föreligga i 
inbyggarnamnet. Jfr under B:b fallet gangse. 

Beträffande de härovan upptagna ortbonamn, som är avledda av be-
byggelsenamn på -näs och -us »-hus», kunde givetvis ifrågasättas om ej 
även dessa liksom de i nästföljande grupp på -se egentligen vore bildade på 
genitiv av ortnamnet, i så fall obetecknad sådan. Mot ett dylikt antagande 
talar dock att ord på -s som förleder i enkla sammansättningar av språk-
känslan uppfattas som ingående med stamform — ex. husgrund, hustomt 
mot gårdsplan, gårdstomt.4  En antydan om att stamform av ortnamnen på 
-s utgör avledningsbas för de ifrågavarande inbyggarnamnen på -e -a kan 
man kanske också finna i förhållandet med Leksands rönnsja, vars ändelse 
-(n)sja — om, såsom här antagits, av -ncesia — synes förutsätta en direkt-
avledning på ja-stammen näs. 

B. Det som determinativ ingående ortnamnet har i denna funktion geni-
tivform på -s. Jfr under A. 
En med hänsyn till avledningssättet märklig typ av inbyggarnamn utgör 

den inom österdalarna och särskilt i Moratrakten rätt talrika grupp av 
namn på -se (-sa) -sar, där s-et är genitiviskt och härrör från genitivform 
av ett lokalitetsnamn med annan slutkonsonant än -s som avledningsbas. 
Inom gruppen finnas fall avledda av enkla sådana jämte ett större antal 
som avletts av sammansatta namn. ' 

Determinativet är gen. av ett enkelt lokalitetsnamn. 
Ett par exempel: 
*hedse -sar, utt. he'sss -ss«, Rättv. Bod.,5  invånare i bygden ovan och 

1  Frasen efter ULMA 660: 3 s. 41, uppteckn. av H. Geijer 1911. 
2  Sjönamnet är i formen Bi/asen belagt från flera 1600-talskartor i LSA: 1640—t., 

1668 och 1671. 
8  Kortformen Bjurs finns upptecknad utom från Bjurs'ås (Magnevill i Sv. Landsmål 

B. 10 s. 15: skr. BPAs) och Rättvik, även från Leksand och Säter. 
4  Jfr Noreen Vårt språk 7 (Morfologi: 2. kap.), där det s. 418 angående sekundär 

sammansättning av substantiv med substantiv säges, att sådan sms. »låter normalt 
förleden förbli oförändrad då dennas sednare led utgöres af: 1. Ord på -8, -rs, -sch, t. ex. 
flintlåsgevär, kolosförgiftning, sjuglasvagn ...». 

3  Namnformen hedse är ej upptecknad i självständig användning. Jfr däremot 
bergse och n,orse nedan under b. 
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nedanom den s. k. Heden i Rättvik-Boda socknar — jfr Gamla Heden och 
Kyrkkeden som namn på landsvägssträckorna Solberga-Rättvik resp. 
Gärdsjö-Rättvik. Ingår i sammansättningarna ovanhedse -kedsar, utt. 
o'vakesss etc. 'ovanhed,sbo' = inv. if. d. Ovanhedsfjärdingen, Boda kapellag 
av gamla Rättviks sn, nuv. Boda socken; och utanhedse -hedsar, utt. &ta-
hesss etc. 'utanhedsbo' = inv. i Rättviks kyrkbygd. 

venjans(e) -sar, utt. venjas -scer Soll., invånare i Venjans kyrkbygd = 
venjald, venjanskarl. Härtill ökn. gorr-venjans(e), varom närmare i ett kom-
mande avsnitt. — Som namnstam kunde här med viss rätt ha angivits 
venjads- i st. f. venjans-, eftersom bygdenamnets nutida dialektform är 
Venjad Soll. osv. (med ett ur artikuleringen uppkommet inskotts-d — jfr 
venjansutt. wenjacln och si"lja,dn för Venjanssjön resp. Siljan). 
b. Determinativet är ett sammansatt ortnamn. 

Exempel med olika efterleder: 
-berg: 
bergse (-bergse) -sar, utt. bjd ssce -sscer östn., invånare i by med namn på 

-berg, särskilt Kråkberg och Oxberg i Mora sn; jfr bergkarl, med något större 
användning.' — Självständigt är bergse belagt endast som synonym till 
kråkbergse, härnedan. 

kråkbergse -bergsar, utt. krå‘kbjäss -sscer Östn., inv. i Kråkbergs by Mor. 
Jfr bergse ovan. 

oxbergse -bergsar, utt. &kksbjäss -sscer östn., inv. i Oxbergs kapellby Mor. 
Härtill ortn. Kyrkvägen oxbergsom, utt. tjö‘rtswejcen &kksbjärsum Långl. 
Selj., backparti i gamla Oxbergsvägen strax NV Långlet, med bet. 'Ox-
bergsbornas kyrkväg' (eg. Kyrkvägen åt oxbergsarna — possessiv dativ!). 

-tete 'synsträcka efter älv- eller vägled': 
långlets(e) -letsar, utt. !eingglis 4iscer Selj., invånare i Långlets by i Mora 

sn. Om bynamnet, dial. utt. gngglit, samt om ordet lete n. och dess an-
vändning i övredalska ortnamn se förf. DNO I: 2 s. 139 ff. 

»-nor» (eg. -n-år, se nedan, men med skriftlig anslutning till traktens nor 
n. i bemärkelsen 'mindre älvgren, älvförbindelse'): 

norse (eg. nårse) -sar, utt. nå' ssce -sscer, invånare i östnors by i Mora sn = 
östnorse (-nårse) -norsar, utt. sstnåss -sscer. Om bynamnet östnor sstnår, 
eg. östan-år 'öster om Ån ( = Älven)', se förf. DNO I: 2 s. 131 ff. — Sam-
tidigt som norse -sar till bildningssätt är nära analogt med bergse -sar 
(båda avkortningar genom slopande av en såsom ortnamnsförled uppfattad 
förstavelse — förledsellips), blir det också ordlekande genom att plural-
formen norsar till uttalet alldeles sammanfaller med pl. av fisknamnet 
nors: neesmr .2  Skrivningen nors- kan därför anses motiverad ej blott av att 

1 Jfr nu även Ordb. över folkmålen i övre Dalarna: bergse (med uppgifter ur DNO 
I: 2 s. 133) och bergkarl. 

2  Fiskarten nors finns i Siljan och Orsasjön och har förr ymnigt fångats i älvnoret 
mellan dessa sjöar, inom Mora socken. 
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bynamnet östnor alltsedan 1500-talet officiellt skrivits med -nor, för äldre 
-når. 

-vi: 
ullvis(e) -visar, utt. &nyis -visar, invånare i Ullvi by i Leksands sn. — 

ullviskarl. Härtill: ullvisa 'kvinna från U.', jfr ullviskvinnfolk 'ds'.1  Märk att 
Ullvi får genitiv-s även som förled i ortnamn, ex. Ullviskullern och Ullvis-
näset ( = Ullvinä,set G96).2  — Beträffande bynamnet jfr E. Elgqvist Ullvi 
och Götevi s. 20 och 48. 

Blott ideellt sammansatt (*gangnäv- el. gagnev-) är determinativet i en 
från Malungshåll känd benämning gangse, utt. »sa för 'man från 
Gagnef' (Ordbok över folkmålen i övre Dalarna: art. Gagnef). Jfr nedan 
anförda leks. gangsila. 

De österdalska inbyggarnamnen på -se -sa med genitiviskt s har sitt 
givna intresse ur formbildningens synpunkt och skulle förtjäna en samlad 
kommentar under jämförelse med bildningar på -are (delvis, såsom ovan 
framhållits, sannolikt med genitiviskt ar), -sila och -sing m. m. En sådan 
kommentar har jag för avsikt att lämna i en särskild uppsats om genitiv-
avledning och elliptisk namnbildning. 

Bildning på -ske: 
Inbyggarnamnsbildning med adjektiviskt sk (-ske) finns genom uppteck-
ning betygad endast i ett enstaka fall, till ett ortnamn på -näs: 

bondske eller eg. -näs(s)ke, best. -näs(s)ken, utt. bu"nestjin Våmh., in-
vånare i Bonäs by i Mora sn = vanligare bonäs(e). Fras: i"sn bu"nestjin, 'den 
här bonäskarlen'.3  — Avledningen med sk är av samma art som i våra 
riksspråkliga nationalitetsord svensk, norsk etc., ehuru här med substantive-
ring i svag form (an-stamstyp) — jfr dal. danske 'dansk', norske 'norrman'. 
Anmärkningsvärt är dock kanske att den gjorts till ett ortnamn med efter-
led på -s, vilket måste sammanfalla med suffixets s. 

Bildningar med il-suffix: -ila och -sila: 

Från Leksandshåll har upptecknats några feminina ortbonamn på -ila, 
nämligen åtminstone bjursila, &lila och gangsila, utt. bju‘ sila, Cita, ngsila , 
och avseende kvinna från Bjursås resp. Ål resp. Gagnefs sn — det sist-
nämnda sockennamnet får som förra sammansättningsled dialektalt for- 

1  I en av förevarande uppteckningar anges endast pluralform, uppförd under upp-
slagsformen ullvisare. Som singulara motsvarigheter anges dels ullviskarl och ullvis-
kvinnfolk och dels, av samma upptecknare, ullvisa f. som möjlig bildning. 

2  De sammansatta ortnamnen betonas här vanligen med två huvudaccenter: 
Ullvis-kitllsrn resp. idlvis-näss. 

3  Ur Ordb. över folkmålen i Övre Dalarna, där upptaget under Bonäs och angivet 
som avledning, men utan formförklaring. 
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men Gangs- (jfr Gangsbyn 'Gagnefs kyrkby', gangskulla 'gagnefsflicka' 
o. d.). För samtliga fallen uppges benämningen vara »en smula förklenande»,' 
men tydligen har de ej ansetts direkt öknamnsartade. Tänkbart är att 
maskulina motsvarigheter *bjusil, *ålil och *gangsil också kan ha före-
kommit, fastän sådana ej blivit upptecknade. Till jämförelse må erinras om 
att leksandskarlarna från Ovansiljanshåll (Mor. Soll.) fått vidkännas det 
mera egentligt öknamnsartade binamnet toril-ar, anfört hos förf. DNO 
I: 1 s. 21, not 3.2  Anmärkas bör även att som öknamn för person från Ål 
begagnas enligt flera uppteckningar, bl. a. från Tunahåll, sammansät-
ningen Aljäggare -jaggare, med anspelning på ålbornas sätt att uttala 
pronominet jag: som ja eller jag — mot omgivande bygders (Leks. Rättv.) 
jä ,,,  je osv.3  

Det behöver väl knappast påpekas att namnbildningarna på -ila måste 
vara tämligen unga, liksom djurordet venj. bjoril 'bäver' (utan i-omljud). 
Suffixet torde också, såsom av exemplen antydes, ha lämpat sig endast 
till ortnamn med enstavig nutida dialektform. 

Bildningar på -ing -ning och -sing: 

Genuina inbyggarnamn på -ing är talrikast kända från centrala delar av 
Leksands socken, där de med följande exempel — samtliga utom leksing 
och kanske bergsing nr 2 bildade till som enkla uppfattade ortnamn — utgör 
en rätt väl sammanhållen grupp4: 

bergsing -ingar, utt. ba'ssing-ar, invånare i byn Berg, dial. Bergs bass. 
? bergsing -ingar, utt. ba'ssing-ar, inv. i byarna N. och S. Bergsäng, utt. 

ssinja. 
boding -ingar, utt. bu'ding-ar, invånare i byn Boda bu'da. 
hedning -ingar, utt. he'dning-ar, invånare i byn Heden he' da. 
hälling -ingar, utt. (h)ä'lling-ar, invånare i byn Hälla (h)ti'lla.5  
leksing -ingar, utt. le‘k(k)sing-ar, invånare i Leksands socken. 
liming -ingar, utt. lrming-ar, invånare i byn Lima Irma. 
romming -ingar, utt. nr' mming-ar, invånare i byn Romma rs‘mma. 

1  Leksands gangsila uppges vara användbart även om 'ko från Gagnef' (Ordb. 
över folkmålen i Övre Dalarna: art. Gagnef). 

2  Namnet toril är dock kanske ej ursprunglig ii-avledning. Jfr det från Härjedalen 
kända sägenhistoriska personnamnet Thor Ilie (Torille), varom se Modin HOB, 2. 
uppl., s. 210 f. och Niss Hj. Matssons Rännkarlrå' et s. 35. I Gagnef säger man tordyvlar 
(tordivilar), enligt Forsslund Med Dalälven I: 11 s. 114. 

För pronominets uttal på området jfr Levander Dalmålet II s. 210. 
4  De flesta av namnen återfinnas i ULMA:s acc. 1055: 1. Dessa anföras även hos 

C. I. Ståhle, Studier över de svenska ortnamnen på -inge, s. 69. Jfr därtill förf. DNO 
I: 1 s. 151. 

5  östra Leksandsområdet (Åsbygge och Rönnäs fjärdingar) har h-bortfall, men ej 
det västra. Jfr Levander Dalmålet II s. 31. 
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sätring -ingar, utt. sePtring-ar, invånare i byn Sätra sittra. 
tibbling -ingar, utt. Wbbling-ar, invånare i byn Tibble Wbbyl. 

Inga enkla femininbildningar tycks förekomma till dessa namn. Mot 
maskulint leksing svarar leksandsmänniska 'leksandskvinna'. 

Från Våmhus socken är vidare att anföra ett par ing-namn, nämligen: 
hedning, utt. ie‘dningg, invånare i byn Heden — lär anses öknamnsartat. 
?årdaling -ar, invånare i en bebyggelsesvit omfattande byarna Bäck och 

Heden på östsidan om Våmån. — Hos Forsslund, Med Dalälven I: 4 
(1919-21) s. 164 uppges att Hårddalen, ett av socknens äldre bykomplex, 
betecknat strödda gårdar uppefter ån och att »folk från Bäck och Heden än 
i dag kallas Hårddalingar».' — Ortnamnet i fråga torde få förstås som ett 
folketymologiskt omtolkat Årdalen, 'Ådalen', med ar-genitiv av ordet å, och 
inbyggarnamnet alltså som årdalingar. Naturnamn på År-, mer eller mindre 
appellativiska, träffas i ej obetydligt antal inom österdalarna och delvis i 
växling med form på Ä- (stamform). Jfr närmast Årnäs, landparti vid 
Indåns inflöde i Våmån SV Bäck i Våmhus, vidare t. ex. År- Ågången 
'det synliga in- eller utgångsloppet av å i sjö', som lokalfäst benämning 
fl. st. inom Gamla Moraområdet. — Det förefaller f. ö. fullt troligt att man 
från Våmhus' huvudbygd (Storbyn) nerikring Våmån kan ha sagt »Upp-i 
årdalen» vid tal om den högre upp efter ån befintliga bebyggelsen. Och nu-
tida tydning av År- (framför d) som 'Hård-' är här, inom ett h-bortfalls-
område, bara vad man skulle vänta sig. 

Utöver sådana klart genuina fall av ing-bildningar som de härovan an-
förda: förekommer inom CoDal-området även en del mer tillfälligt eller spo-
radiskt använda halväkta benämningar ss älvdaling 'invånare i eller person 
från Älvdalen' (Ore Venj.) och siljansnäsing 'person från Siljansnäs' (ungt),2  
motsvarande äldre älvkarl resp. näsbygge. 

Av de sålunda redovisade österdalska inbyggamamnen på -ing kan väl 
endast några få anses särskilt anmärkningsvärda, nämligen leks. våmh. 
hedning samt leks. bergsing 1-2 och leksing. 

Beträffande hedning är frågan den, om benämningen skall uppfattas som 
skämtsam och mer eller mindre öknamnsartad, eller som ett »ordinärt» in-
byggarnamn. Det tycks råda något olika mening härom i de berörda byg-
derna. Namnbildningen får väl ändå anses rätt naturlig, eftersom ordet sv. 
hedning — via adjektivet heden — är avlett av hed och endast sekundärt har 
fått religiös innebörd.3  Jfr ifråga om sannolikt natursyftande, adjektiviskt 

i Uppgifterna tycks ha erhållits i Storbyn. — Namnen på Hård- här kursiverade 
av förf. 

2  Siljansnäs, f. d. Näsbygge fjärding av Leksands socken, blev egen församling med 
detta namn först 1866. 

3  Annorlunda är förhållandet med ett från Orsa upptecknat åbergahedning-ar, in-
vånare i Åberga by, som ligger »så långt bort att man ej kan se kyrkan därifrån» — 
klart öknamnsartat! 
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Hedy,- i övredalska ortnamn, ex. Rättviks Enån och Ensen, förf. i Namn och 
Bygd 1934s. 148 ff. och 1967 s. 154. 

Vad så gäller leksing och bergsing, utgöres namnstommen i det förra av 
leks-, dvs. förleden lek- i Leksand + det till efterleden hörande s-et, alltså 
ett genom felsubtraktion erhållet genitivliknande morfem, vilket för övrigt 
också tycks föreligga i det unga ortnamnet Leksbocla, post- och järnvägssta-
tion vid Boda by i Leksand. I bergsing nr 1 är däremot s visserligen äkta 
genitivmärke, men då bynamnet Berg (så skrivet hos Arosenius 18631  
liksom fortfarande officiellt) via sammansättningar ss Bergsberget (G96) fått 
genitivisk dialektform Bergs,2  kan detta inbyggarnamn såsom troligtvis 
ungt ändå vara att betrakta som en ren ing-avledning. I fråga om bergsing 
nr 2, till bynamnet Bergsäng (Bärgzängh 1663 Jb) med uttal beessinja, har 
vi likaså en klart genitivisk namnstam bergs-, men ovisst är om inbyggar-
namnbildningen skett under medveten slopning av ortnamnsleden -äng 
(-änga: -inja), alltså med reduktion, eller om den rent av utverkats av det 
sekundära uttalet därav med -in j- (av -cengi-), i vilket fall vi här skulle ha 
att göra med en falsk ing-avledning — urspr. an-typsbildning? 

Slutsatsen av denna granskning torde bli att inget av leksandsnamnen på 
-sing ur avledningssättets och s-funktionens synpunkt är alldeles jämför-
bart med de förut redovisade inkolentnamnen på -se -sa, varibland leks. 
ullvis(e) -visa. Och att det s som finns i dessa namnbildningssuffix är av 
annan art än s-et i sådana smeksamt diminutiva svenska ordbildningar som 
brorse (brorsa), fölse och fotsing (fossing), fölsing (till nyssnämnda fölse 'litet 
föl'), torde få anses vara fullt klart.3  

Resumé 
Dans Types de noms des habitants de localias en DaUcarlie de l'Est, M. Bror 
Linden nous dorme une vue d'ensemble sur un groupe de noms d'habitants 
d'un type simple » ideal » qu'on trouve en Dalecarlie de l'Est. Il fait une diffe-
rence entre les noms simples ordinaires et ceux de la famille des sobriquets. Il 
donna des exemples de differents types de composition de mots classifies 
d'aprås leur suffixe : -ald et -alda (ex. venjald, -alda resp. `homme, femme de la 
paroisse de Venjan'), -are, -ara (ex. börkare, -ara `personne de Est- ou de Ouest-
Björka'), -e et -se ou -a et -sa (ex. `bjurse `paroissien de Bjursås', skattunge 
`homme du village de Skattungbyn', hedse `homme de Heden'), -ske (ex. bonäske 
`homme de Bonäs'), -ila, -sila (ex. bjursila `femme de Bjursås') ainsi que -ing, 
-ning et -sing (ex. leksing `personne de Leksand', hedning `personne de Heden'). 

1  Beskrifning öfver Leksands socken etc., s. 67. 
2  Om genitiviska ortnamn på -8 såsom Leksands bynamn Bergs och Orsas fäbod-

namn på -heds (-es) se förf. i Namn och Bygd 1934 s. 150 f. samt iprtnarruissällskapets 
i Uppsala årsskrift 1968 s. 24. 

3  Om dylika diminutivbildningar med s se närmast Hellquist Sv. etym. ordbok 
under -sa och -ing med (under -sa) angiven litteratur. 
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D. 0. Zetterholm 1905-1969 
Ett minnesord 

Efter en mångårig, svårt invalidiserande sjukdom avled fil. dr Delmar Olof Zet-
terholm i Uppsala den 3 febr. 1969. Han föddes den 6 okt. 1905 i Härnösand, där 
hans far då var järnvägstjänsteman. Studentexamen tog han vid H. allm. läro-
verket i Uppsala våren 1924 och inskrevs efter militär tjänstgöring vid univer-
sitetet där hösten 1925. I dec. 1927 var han färdig med fil. kand., och med fine. 
i nordiska språk vid utgången av år 1931, samt disputerade på avhandlingen 
»Atlamål. Studier i en eddadikts stil och meter» den 25 maj 1934. Omedelbart 
efter disputationen fick han docentförordnande och anställdes från 1 juli 1934 
som vetenskaplig medarbetare vid Landsmålsarkivets dialektundersökning, 
en befattning som han uppehöll till 30 juni 1941, då han erhöll ett docentstipen-
dium och helt övergick till de forsknings- och undervisningsuppgifter, som redan 
tidigare tagit en stor del av hans tid i anspråk. Då stipendiet utlöpte 1948 fick 
han ett forskarstipendium, som i sin tur ändrades till en forskardocentur 1952. 
Redan då var han svårt hindrad i sitt arbete av sjukdom och 1955 beviljades 
han avsked med sjukpension. 
7 — 664471 Sv. Landsmål 1969 
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Det var en mycket lovande forskarbana som på detta sätt allt för tidigt stäck-
tes. Redan sommaren 1926 hade han börjat med den norrländska dialektforsk-
ning, som i fortsättningen främst tog hans tid och intresse i anspråk. Den som-
maren upptecknade han folkmål i södra Ångermanland, särskilt i socknarna 
Bjärtrå och Högsjö, och resultatet blev bl.a. ordsamlingar om drygt 1300 ord-
lappar, vilka gav underlaget till en proseminarieuppsats våren 1927 »Om sub-
stantivböjningen i Bjärtrå sockens folkmål samt några därmed sammanhängan-
de syntaktiska företeelser». Uppsatsen och ordsamlingen fäste dåvarande leda-
rens för Landsmålsarkivet, Herman Geijers, uppmärksamhet på den unge 
studenten som en möjlig blivande medarbetare vid arkivet, där en lämplig 
kraft borde ta upp den undersökning i Ångermanland, som påbörjats av doc. 
Torsten Bucht men avbrutits, då denne övergått till SAOB:s redaktion. Geijer 
uppmuntrade därför Zetterholm att fortsätta sina uppteckningar i Ångerman-
land, och han gjorde så somrarna 1927 och 1928. Geijer lockade honom dessutom 
att biträda vid utgivningen av J. Norcllanders på 1870-talet skrivna »Ordbok 
över Multråmålet», som innehöll ett intressant ordförråd men hade en föråldrad 
och bristfälling ljudbeteckning och därför måste underkastas en grundlig kon-
troll på uppteckningsorten för att kunna utges. Han kom således att vistas i 
Multrå somrarna 1931-32. Där kunde han också dra nytta av bekantskapen 
med komministern och norrlandsforskaren dr Erik Modin. Själva utredigeringen 
gjordes under Geijers ledning, men efter dennes utsago kom huvudparten av 
arbetet att åvila Zetterholm. Då ordboken förelåg i tryck 1933, ansåg Geijer 
att hans medhjälpare gjort så värdefulla »lärospån» att han snarast borde knytas 
till den fasta medarbetarstaben vid Landsmålsarkivet. 

Trots sitt tidigare visade intresse för norrländsk folkmålsforskning kom dock 
Zetterholm inte att välja ämne för sin doktorsavhandling från det området. I 
stället tog han till förnyad granskning upp en av Eddans säregnaste dikter, den 
ofta omskrivna »grönländska» Atlamål. Han har antytt att han fått inspirationen 
till detta försök genom påverkan från Andreas Heuslers skrifter om nordisk 
metrik och från sin närmaste lärare i nordiska språk, prof. B. Hesselman, som 
ju själv var starkt intresserad av stilistiska frågor och som uppmuntrade honom 
att fortsätta. Men när han redan var på god väg med sin undersökning, kom en 
oväntad komplikation i vägen. En tysk forskare, H. Hempel, hade förekommit 
honom genom att 1931 publicera en efter nästan snarlik plan upplagd avhand-
ling, »Atlamål und germanischer Stil». Efter någon tvekan vågade dock Zetter-
holm fullföja sin plan, och han lyckades avvinna ämnet nya givande resultat. 
Särskilt gällde det klarläggandet av samspelet mellan den heroiskt pompösa 
rytmen i målåhattr med dess fordran på högtidlighet och diktarens tvång att 
välja de rätta, allittererande trestavingar som behövdes för att fylla verssche-
mat, vilka ofta måste hämtas från prosan i st.f. från hjältediktens område. 
Mycket av det egendomligt tveksamma och dröjande tempot i dikten kunde 
visas bero härav, och det »borgerligt» vardagliga, starkt känslomässiga draget 
hos författaren kom honom att göra kvinnorna, snarare än de stridande männen, 
till diktens huvudfigurer. Författaren synes varken ha velat eller kunnat hylla 
den kännpemässiga anda, som utmärker den korthugget kärva parallelldikten 
Atlakvida, som han dock troligen känt till. Diktarens miljö ville Zetterholm 
därför hellre tänka sig som en isländsk samlares skrivstuga än som ett grönländskt 
kolonat. Utom ordets förekomst i titeln »in groenlenzko» fann han inga hållbara 
bevis för att den skulle vara skriven på Grönland. Trots sin egendomlighet har 
dikten också beröringspunkter med andra elegiska, sena dikter`i Eddan. Den 
sena avfattningen antyds väl också genom avvikelsen från den traditionella 
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niflungasagan, med utelämnandet av skattemotivet som skäl för mordet på 
Hogne och Gunnar. Även andra detaljer kan tänkas bero på sena inflytelser 
från tysk och dansk tradition (Svenska krönikan). I Zetterholnas analys fram-
träder tydligt nog Atlamål-diktarens personlighet och enhetliga stilvilja. 

Senare återvände Zetterholm än en gång till fornvästnordiska frågor, då han 
1949 utgav »Studier i en Snorra-text. Tors färd till Utgård». Här utredde han 
förhållandet mellan den redaktion av Snorra-eddan som representeras av C ml. 
Regius och av Cod.Upsaliensis, och sökte visa, att Cod.Ups. är en förkortad 
redaktion av en text, som annars i huvudsak synes ha stämt överens med Cod. 
Reg. Men den senare handskriften torde åtminstone i vissa fall vara mindre 
ursprunglig än Cod.Ups. och den innehåller en hel del i rätt sen tid införda till-
lägg, vilka saknas i Cod.Ups. Studien berörde även frågor om den isländska 
sagostilens uppkomst och utveckling, som fick en värdefull belysning. Till Zetter-
holms fornspråkliga studier får väl också räknas hans bidrag till runologien. 
Han deltog aktivt i 0. von Friesens seminarieövningar i detta ämne omkring 
1930 och bidrog på en viktig punkt till lasningen av runorna på den s.k. Sigtuna-
amuletten, om vilken han samman med undertecknad publicerade en under-
sökning i Fornvännen 1933. Senare tolkade han också inskriften på en sländ-
trissa (?) från Bohuslän i »En runinskrift från Spekeröd» år 1939. 

Här är det främst Zetterholms insats som nordisk och norrländsk folkmålsfors-
kare som skall behandlas, och särskilt den verksamhet inom Landsmålsarkivets 
ram som hängde samman med hans lärjungaskap till Herman Geijer. Då han 
1934 fick en forskartjänst vid Landsmålsarkivet, som skulle ge honom möjlighet 
att fullfölja sina vetenskapliga uppslag, blev det ingen direkt fortsättning av 
Buchts landskapsundersökning han fick ta hand om; Geijer ansåg nu att det be-
hövdes en samordnande »riksundersökning», som kunde ge allmänna översikter 
över hela landet i stället för att som undersökningarna i Dalarna, Västergötland 
och Västmanland fördjupa sig i ett begränsat område. Visserligen borde Ånger-
manland inte helt glömmas, men det mest akuta behovet för tillfället var att 
sätta i gång med bearbetning av det stora material från hela landet, som väntades 
inkomma som svar på den serie av »frågekort», som 1932 sänts ut från arkivet 
och Nordiska museet i direkt samarbete med det 1928 startade tyska före-
taget Atlas der deutschen Volkskunde i Berlin, ur vars två första Fragebogen 50 
specialfrågor valts ut för Sveriges del. 

Planerna på kulturgeografisk och språkgeografisk kartläggning av vårt land 
hade diskuterats under en stor del av 1920-talet och dialektkartor hade börjat 
läggas upp för mindre områden bl.a. av doc. J. Götlind för Västergötland, lic. 
E. Törnqvist för Östergötland och av doc. Nat. Lindqvist från Lund för Sydsve-
rige. Lic. E. Holmkvist hade samman med Geijer själv 1930 fått ut 10 kartor 
över Västmanlands mål och prof. Hesselman hade från hösten 1932 tagit upp ett 
antal språk- och ordgeografiska frågor på sitt lic.-seminarium, där kartor över 
ordutbredning framlagts bl.a. av Zetterholm, Valter Jansson och undertecknad 
samt av Hesselman själv. Samma år tog också Geijer upp ämnet »gullhönan» 
(Coccinella) till kartmässig undersökning, och denna skulle visa hur han ansåg 
att kartläggning principiellt och tekniskt borde gå till. Vid folklivsforskarmötet i 
Åbo 1934 använde han sina kartor till denna undersökning samt mina kartor om 
sängnamn som exempel på tänkbara metoder. Tyvärr fick Geijer aldrig se sin 
avhandling och sina kartor i tryck, men de kom ändå att spela en viktig roll 
för mognandet av planerna på vad som sedan blev Atlas över svensk folkkultur. 

Med svaren på frågekorten som underlag skulle den språkliga kartläggningen 
ta form med Zetterholm som ledare. Han var mannen som skulle göra Geijers 
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gamla dröm om en svensk motsvarighet till J. Gillierons franska språkatlas till 
verklighet. Och det var stöten från den tyska atlasen som satte fart på det hela. 
När det gällde bearbetningen av svaren på de svenska frågekorten var det av vikt 
för att kunna bedöma företeelsernas internationella spridning att ta upp samma 
problem som tyskarna. Och Zetterholm valde att börja med benämningarna 
på de unga husdjuren och vissa lockord till tamdjur. Frågor härom distribuera-
des även till Norge och Danmark, och från Färöarna och Island gick det också 
att få in material. En hel rad kartor fick Zetterholm och hans medhjälpare fär-
diga i denna översikt över hela Norden. De demonstrerades vid hans univer-
sitetsföreläsningar sedan 1935 över »Frågor i svensk dialektforskning» och 
diskuterades samman med hans elever under seminarieövningar. Han började 
bilda en ordgeografisk skola, som mänga var tacksamma för. Olika kartläggnings-
metoder prövades, med utskrivna ord eller symboliska tecken. Någon av hans 
lärjungar publicerade sina studier i ämnet, t.ex. S. Vallmark om adverben då 
och när (Sv. Lm. 1936). Själv utgav han under de närmaste åren flera ordgeo-
grafiska studier, flera belysta med kartor, t.ex. om ordet fjäll i olika betydelser 
(1935), om hå 'årfäste' (1936 och 1937), om dun 'skara, flock, stim' samt lägda 
och lägd (båda 1936), således ord med särskilt norrländsk anknytning. 

Sina erfarenheter och resultat från den ordgeografiska kartläggningen fram-
lade han i fylligare form i en första serie om,husdjursnamn, »Nordiska ordgeo-
grafiska studier. Benämningar på de unga husdjuren» år 1937 med bl.a. fyra 
större beläggkartor över hela Norden. I denna avhandling, liksom i flera av de 
följande studierna, tog han med etnologiska och kulturhistoriska förhållanden 
till belysning av de dialektgeografiska och språkhistoriska sammanhangen. I 
en kort inledning redogjorde han för sin forskningsmetod och de krav, som borde 
ställas på källmaterialet i fråga om samtidighet och beläggstäthet. Därefter 
redovisades beläggen för de olika benämningarna, geografiskt ordnade efter 
land och landskap, och de viktigaste ordens utbredning redovisades på kartor. 
I anslutning till namnlistorna diskuterades ordens utbredning, betydelser och 
former samt i vissa fall deras etymologi. 

En jämförelse mellan de olika namnens utbredning visar, att en rad ursprung-
ligen samnordiska husdjursbenämningar lever kvar i vissa landsdelar, medan de 
helt eller delvis dött ut i andra. Således är kviga 'ung ko' känt i hela Skandina-
vien medan hadna 'ung get' finns nästan enbart i Norge. Gymmer 'ung tacka', 
gylta 'ung sugga' och följa 'ungsto' är mycket klent företrädda i Norrland och 
västra Svealand. Men även i Finlands svenskspråkiga trakter och på Jylland 
är gylta sällsynt och saknas i Norge. Ännu sällsyntare är följa. Undersökningen 
visar faktiskt att de gamla namnen levat kvar i de tättbefolkade slättbygderna 
i Mellan- och Sydsverige, medan Norrland i detta avseende har en mindre diffe-
rentierad ordskatt. Där saknas t.ex. fåle, stut och tjur medan man har fler diff e-
rentierande benämningar på häst och oxe. Orsaker till dessa skiljaktigheter kan 
vara, att Norrland (i vidaste mening) blivit senare och framförallt glesare befol-
kat än slättbygderna söderut samt att nybyggarna kommit från skilda trakter 
med snabb utjämning som följd. Byorganisationen här var ju vidare aldrig så 
fast som i landskap med sluten bebyggelse, och jordbruket var aldrig så helt 
huvudnäring som söderut. Norr om den s. k. »norrlandsgränsen», med sydgräns 
för t.ex. tunnbröd och tjockmjölk, fäbodar och nattfrierier, har bondekulturen 
visserligen bevarat en rad ålderdomligheter, men i fråga om ordförrådet har 
norrlänningarna tydligen varit betydligt mindre konservativa. 

Detta arbete gav viktiga resultat både för kartläggningens metodik, för 
dialekternas geografi och historia men även för nordisk språkhistoria i allmän- 
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het. Detsamma kan också sägas ifråga om hans två senare utgivna serier »Dia-
lektgeografiska undersökningar», av vilka del 1-2: Ladugård, manese, fähus och 
gumse, tacka kom 1940 och 3-4: Orne, råne etc. och so, sugga samt lockrop till 
får, höns och svin utkom 1953 som hans sista publicerade verk. Inom samma 
ämnesområde -faller också avhandlingen »Stäva. Ett kartläggningsförsök» 1942 
(Sv. Lm. 1945), som också behandlar vissa sämorrländska vokalförändringar, 
samt artikeln »Norrländska ord- och accentstudier» 1946 (Sv. Lm. 1945) som 
behandlade utbredningsförhållanden och betydelser för bl.a. orden myra :mör(a), 
fjäll och köl, slock och sia/at. Där visar han också att vissa dialekters partikel la 
inte sammanhänger med adv. väl utan med full, fulla. 

Det var ganska naturligt att Geijer skulle räkna med att Zetterholm, med 
denna omfattande erfarenhet av språklig kartläggning, borde vara skickad att 
ta ledningen av den språkliga delen av det atlasföretag, som började planeras i 
Uppsala 1930, då Å. Campbell och S. Erixon sammanställde en P. M. för en 
kartläggning av folkminnen, sociala traditioner och materiell kultur. Geijer var 
intresserad och gick samman med dem för att få med även dialekterna. I nov. 
1935 bildades i Uppsala en internationell kommitté med stark svensk representa-
tion, och ur denna växte våren följande år fram en kommitté för en svensk 
folkkulturatlas (med prof. K. G. Westman som ordf. och undert. som sekr.) som 
skulle göra en ansökan till K. Maj:t om lotterimedel till planens förverkligande. 
Olika organisationsformer diskuterades. Först ansågs att enbart språk, folk-
minnen och etnologi skulle vara företrädda, med Geijer, Åke Campbell och 
Sigurd Erixon som redaktörer. Geijer ville från början endast ha med en kart-
läggning av språkljudens utbredning, men gav med sig för kritik från statsrådet 
E. Wigforss, Hj. Lindroth och N. Lindqvist vid sammanträde i Göteborg i nov. 
1937. Geijer hade också velat, att Landsmålsarkivet skulle vara ansvarigt för 
den språkliga kartläggningen och att Zetterholm skulle bli redaktör för den delen. 
Slutligen tog Gustaf Adolfs Akademien hand om företaget och även en ortnamns-
del skulle tas med, med J. Sahlgren som redaktör. Och den samlade kommittén 
tog som ledare och redaktör för den språkliga delen N. Lindqvist med förbigående 
av Zetterholm, vilket hade till följd att även Geijer avsade sig ledamotskapet 
och ordförandeskapet i atlasredaktionen. Både han och Zetterholm ställde sig 
helt utanför det nya företaget, när K. Maj:t i mars 1939 beviljade lotterimedel 
till arbetets påbörjande. Professor Lindqvist gjorde allvarliga försök att få med 
Zetterholm som medarbetare i den av honom ledda atlasdelen utan resultat. Geijer 
och Zetterholm yrkade i stället på att den språkliga atlasdelens redaktion inte 
skulle få excerpera Landsmålsarkivets samlingar om inte arkivets personal i de-
talj kontrollerade hur detta gjordes. Arkivstyrelsens beslut blev nu inte sådant, 
men motsättningen mellan Geijer-Zetterholm och atlasredaktionen gick ej att 
överbrygga. Zetterholm fortsatte således sina egna kartläggningsarbeten helt 
utanför atlasplanen. Så kom på hösten 1939 det stora kriget och satte stopp 
tills vidare både för atlasens och Zetterhohns arbete. Han blev för långa tider 
inkallad i militärjänst. Hans intresse för arbetet vid Landsmålsarkivet avtog 
också sedan han inte erhållit den tjänsteställning han väntat sig, och han läm-
nade sin befattning där den 1 juli 1941. Då hade han redan börjat fä känning av 
den sjukdom som sedan bröt hans krafter. I början trodde han den berodde på 
en hjärnskakning som han ådragit sig vid ett fall frän hästryggen under bered-
skapstjänsten. Åkomman förvärrades så småningom under de följande åren, 
även om han tills vidare kunde uppehålla sin docenttjänst. 

Under sina år vid Landsmålsarkivet sysslade Zetterholm emellertid inte en-
bart med ordgeografi och språkkartor. Utgivningen av äldre norrländska språk- 
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liga källskrifter fortsattes. Manuskriptet till en andra del av K. H. Waltmans 
uppteckningar av Lidmålet i Jämtland, som sedan 1890-talet legat hos professor 
J. A. Lundell, skulle äntligen utges i Svenska Landsmål, och Zetterholm fick 
göra de nödvändiga kontrollarbetena i Frostviken före tryckningen. »Lidmål. 
Ny samling» utkom 1939 (Sv. Lm. B. 39). Samman med fru Margareta Zetter-
holm utgav han vidare 1940 J. V. Lindgrens »Ordbok över Burträskmålet» 
(ULMA:s skriftser. A:3) samt sysslade ett slag med ett försök att också utge J. 
Nordlanders härjedalska ordbok från 1876 (»Älvros- och Linsällmål») men måste 
avstå därifrån, då kontrollarbetet visade sig bli alltför tidskrävande. Däremot 
utgav han i samarbete med W. Carlgren del 17 av Nordlanders »Norrländska 
samlingar» 1943 och del 18 1947. Samman med undertecknad utredigerade han 
texter från Hälsingland, Medelpad och Ångermanland i tredje bandet av Sv. 
Lm. (1938) och vi samarbetade något år vid upptagandet av dialektprov på 
grammofonskivor, sedan arkivet våren 1935 genom Radiotjänst förmedling 
förvärvat en grav6rapparat för ändamålet. Han gjorde också egna resor i Norr-
land för inspelning av sådana prov. Och samtidigt började han skriva ut dia-
lekttexter från språkskivorna. Ett par sådana texter fick han 1941 publicerade 
i det »Lautbibliothek», som utgavs av Institut fik Lautforschung i Berlin (»Nät-
ra-mål» och »Bildat samtalsspråk», Heft nr 198). 

Sysslandet med dessa ljudanalyser av spontant tal gav honom många nyttiga 
lärdomar om »vad vi verkligen säga» och gjorde honom kritisk mot äldre, öron-
fonetiska uppteckningar. Detta visade sig snart i vad han skrev i fonetiska 
frågor, där han blev tydligt oppositionell, inte bara mot vad han spydigt kallat 
»fonetikern» Noreen utan också mot Lundell och själve Geijer. Tydligast kom 
hans nya syn på behovet av en förenklad, »fonematisk» ljudbeteckning fram i 
hans recension av A. Bjerrums avhandling »Fjoldemålet» 1945 (Nysv. stud. 
25). Där bekände han sig tämligen oreserverat till den danska skolans kritik av 
onödiga finesser i transkriptionen av folkmål och till dess uppfattning av språ-
ket som ett symboliskt teckensystem. Han ville nå fram till de betydelsebärande 
språkljud, som gömmer sig bakom upptecknarnas många onödiga tecken, som 
kanske saknar relevans. Han ansåg en analys av dessa upptecknares egna ljud-
uppfattningar nödvänding, om man skall kunna jämföra olika personers ljud-
beteckningar. Fonetiken, säger han, är visserligen inte onödig, men man måste 
begränsa distinktionerna till rimliga proportioner och komma ihåg, att fonetiska 
skillnader inte alltid är verkliga språkliga skillnader. Och han erinrade om Hessel-
mans varning för risken av en onödigt detaljerad ljudbeteckning (I och y, 1909, 
s. 6), som bara ger »större sken av vetenskaplighet». Bakom hans åsikter i fone-
tikfrågan och hans önskan om att fä en förnuftig normalisering och en brukbar 
grov beteckning ligger också hans bekantskap med L. Hjelmslev, E. Zwirner 
och F. de Saussure. 

Spåren av dessa nya impulser och egna erfarenheter vid analys av grammofon-
texter kom tydligt fram redan i hans betydelsefulla fonetiskt-språkhistoriska stu-
die »Om supradentala och kakuminala n-ljud i nordiska språk» 1939 (Sv. Lm. B. 
37) liksom i »Uppkomsten av de norrländska supradentala och kakuminala n-lju-
den» 1944 (Sv. Lm. 1942) samt »Den springande punkten» 1948 (Nysv. Stud. 27), 
i vilka han övertygande visade, att i varje fall isländskan och vänstnorskan 
aldrig kan ha haft sådana »tjocka» n- och /-jud och att säkerligen i östnordiskt 
fornspråk inte heller sådana ljud funnits. Upphovsmannen till teorien om f om-
språkliga kakuminaler var P. Åström, som i sin avhandling »Degerforsmålet» 
1888 påvisade förekomsten av sådana n-ljud i Västerbotten såsom motsvarighet 
till fornspråkligt enkelt n, utom i början av ord och om ljudet är långt, då ljudet 
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är vanligt dentalt n. Åström ansåg detta »supradentala» n-ljud gå tillbaka till 
fornspråket, en ide som han väl fått av sin lärare, sanskritisten C. J. Blomberg, 
som ville identifiera ljudet i fråga med »cerebralerria» i sanskrit. Tolkningen in-
nebar märkligt nog tron på att vi här hade kvar en relikt från det indoeuropeiska 
urspråket. Ändå märkvärdigare var att tolkningen godtogs av Ad. Noreen och 
Axel Kock samt att teorien om de urspråkliga supradentalerna kom in i deras 
granamatiska handböcker om de nordiska fornspråken (t.ex.Noreens Aisl. Gramrn. 
§ 41:3). Noreen betecknade ju för övrigt själv, okunnig som han var om resp. måls 
ljudsystem, dalmålets n-ljud med supradentalt tecken. Åström—Noreens tro på 
det »tjocka» n-ljudets uråldrighet i de nordiska språken kom också N. F. A. 
Wimmer att tolka de punkterade fl-runorna på dopfunten i Åkirkeby som 
beteckning för dentalt ljud i motsats till de opunkterade som skulle vara supra-
dentala. Zetterholm framhöll ironiskt, att den gotlänning som ristat runorna i 
fråga måste ha varit en märklig fonetiker! Efter en fingranskning av tecknen 
från Åkirkeby ansåg sig Zetterholm kunna påstå, att intet talar för att de skulle 
kunna betyda dentalt n. Ett sådant borde ju föreligga i uddljudet i nehldu 'nag-
lade', men en närmare kontroll visar inga spår av punkt där. Inte heller den i 
diskussionen indragna runstenen från Ukna i Småland ger något bevis. Zetter-
holms slutsats om denna »springande punkt» blev därför: »Uppgiften i de olika 
grammatikorna om ett supradentalt eller kakuminalt n för enkelt ni fornspråken 
är obevisad och bör utgå.» Nutida förekomst av »tjockt n» i norrlandsmål måste 
ses i samband med utvecklingen r + n eller / + n > j i sydligare delar av Sverige. 

Värdefull är också hans undersökning »Bortfall av t och d (ö) i de nordiska 
språken» (Språkvet. sällsk. förh. 1946-48) och den därmed nära samhöriga »I 
trycksvag ställning» (Festskr. Sahlgren 1944), där han hävdar att svagton en-
samt inte kan förklara dessa ljuds bortfall, lika litet som en rad andra ljud-
förändringar, som har ansetts bero på svagtonsställning; man bör i stället eller 
jämsides därmed räkna med ljudsubstitution. Intressanta iakttagelser, också 
de gjorda vid hans analyser av språkskivor och vid kartläggningsförsöken, då 
han tvingats normalisera andras uppteckningar, har han redovisat i de små 
studierna »'Vocal murmur' i engelskan och i stockholmskan» 1947 (Nysv. St. 27) 
och »En 'egendomlig' norrländsk-nordisk vokal» 1951 (Nysv. St. 30). Han vänder 
sig också där, liksom i den ovannämnda recensionen av A. Bjerrums avhandling, 
mot bruket av en onödigt »fin» ljudbeteckning: »Ingen, inte ens fonetikerna, 
kan undgå att göra normaliseringar, sedan kommer det an på hur de göras.» 

D. 0. Zetterholms liv både som människa och forskare hade sina tragiska 
inslag. Främst gäller detta om hans sjukdom och hans därav förj ande invalidi-
sering, som definitivt hindrade hans stora begåvning att komma till sin fulla 
rätt. Det måste nog också sägas, att han som forskare inte alltid rönte den upp-
skattning och den välvilja han var värd. Orsakerna till detta var väl flera. Han 
hade ibland vissa svårigheter i samarbetet med kolleger och överordnade, en 
ömtålig stolthet och en lust att hävda sin integritet, som ibland kunde åstad-
komma en isolering. Han saknade, som Geijer en gång uttryckte det, »förmågan att 
gå i flock och farnöte», ett drag som väl bidrog till den konflikt, som uppstod 
i fråga om ledningen av den språkliga delen av Atlas över svensk folkkultur 
1937-39 liksom också i befordringsfrågor. Han hade nog också ibland en viss 
svårighet att i skriftlig framställning finna de lämpligaste formuleringarna, 
vilket gjorde det svårt för somliga att inse hans obestridliga förtjänster, 
hans stora kringsynthet och uppslagsrikedom. Dessa uttryckssvårigheter, som 
ökade med åren i samband med hans sjukdom, skymde kanske bort värdet av 
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hans forskargärning. Men även kritiska bedömare, som nu ser tillbaka på hans 
samlade vetenskapliga insats, måste medge att den trots dessa hinder blev för-
vånansvärt positiv och att den stått sig gott. 

Zetterholm var för dem som kom honom nära en fängslande personlighet. Hans 
vänner och lärjungar är säkert alla villiga att helt instämma med Gösta Holm, 
när denne i en minnesruna i Svenska Dagbladet gjorde sig till talesman för de 
unga norrlänningar, som Zetterholm samlade omkring sig till diskussioner om 
språkproblem: »För dem blev han en inspiratör, värderad handledare och kär 
vän. Hans entusiasm, uppslagsrikedom och personliga intresse var stimulerande 
och uppmuntrande i vardagens möda. Vi skall aldrig glömma det.» Själv kan 
den som skriver dessa minnesord, och som kanske mer än de flesta delat ar-
betets mödor med honom, vittna om ett gott och ostört samarbete som sträckte 
sig frän hans första tryckta skrift om Sigtuna-amuletten till hans sista dia-
lektgeografiska undersökningar 1953, vilka han med uppbjudande av hela sin 
viljestyrka trots slocknande arbetsförmåga lyckades få färdig. 

Rsume 
Le doeteur en philosophie D. 0. Zetterholm est n6 le 6 octobre 1905 et d6c6d6 
le 3 f6vrier 1969. Apr6s avoir 6tudi6 l'Universit6 d'Upsal il soutint une thåse 
en 1943 sur »Atlamål. Studier i en eddadikts stil och meter» (Etudes sur la 
stylistique et la m6trique d'un poåme de l'Edda) et fut nomm6 imm&liatement 
»docent» des langues nordiques cette universit6. Il devint en måme temps 
collaborateur scientifique å l'Institut de dialectologie et de folklore d'Upsal. A 
partir de 1941, il se consaera uniquement aux tåehes de la recherche et de 
Penseignement universitaires jusqu'au moment de sa retraite anticip6e pour cause 
de maladie en 1955. Il a publi6 prineipalement des enquåtes sur la g6ographie 
dialectale nordique (appellations des animaux domestiques), sur la litt6rature 
islandaise et sur la phon6tique. 

Manne Eriks' son 

Till D. 0. Zetterholms bibliografi 
En fullständig förteckning över Zetterholms tryckta skrifter t.o.m. 1950 
finnes intagen i Uppsala universitets matrikel 1937-1950, Upps. 1953, s. 613 
f. Efter den tiden utgav han endast Dialektgeografiska undersökningar III: 
Orne. Råne. Galt. So. Sugga. Purka. IV: Lockrop till får. Lockrop till höns (och 
svin). Upps. 1953, 75 s. + 3 kartor (Skrifter utg. genom Landsmåls- och Folk-
minnes arkivet i Uppsala, Ser. A: 10). 
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Carin Pihl 
1886-1969 

När fil. dr Carin Pihl stilla insomnade i sitt hem i Bromma natten till den 9 
mars 1969 avslutades en märklig livsgärning i den svenska folkmålsforskningens 
tjänst. 

Catharina (Carin) Maria Pihl var född i Stockholm den 25 okt. 1886 och där 
växte hon upp. Hon genomgick Anna Sandströms seminarium och blev student 
1911. Hon blev fil. mag. i Uppsala 1914, fil. dr 1924 och tjänstgjorde som lektor 
vid folkskoleseminariet i Luleå 1924-29. Hon förordnades till docent i nordiska 
språk vid dåvarande Stockholms högskola 1930. Från 1932 var hon adjunkt 
vid flickläroverket på Norrmalm och från 1936 till sin pensionering 1952 lektor 
vid Bromma läroverk. 

Det må synas egenartat att denna genuina stockholmska, som livet igenom 
talade en vacker, kultiverad form av hemstadens tungomål, kom att ägna sig 
åt en av vårt språks mest avlägsna och för utomstående svårtillgängligaste 
talspråksvarianter. Men hennes fall saknar inte paralleller. Här må endast näm-
nas Lars Levander, K. H. Waltman och även Herman Geijer, som var född i 
Dalarna men växte upp i Stockholm. Carin Pihl har berättat (i en inspelning i 
ULMA) att det var under en tjänstgöring som lärare i Falun, som hennes intresse 
för överkalix väcktes. Hon var där kollega med Hulda Rutberg som då arbetade 
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med sin avhandling om målet i hemsocknen Nederkalix. Carin Pihl hade då 
ännu inte studerat nordiska språk annat än på egen hand. I februari 1919 reste 
hon till Uppsala och blev Adolf Noreens lärjunge under hans sista termin. 
Liksom så många andra fängslades hon av denne lysande lärare, och i maj 
gjorde hon sin 3-betygstentamen för honom. Både han och Herman Geijer upp-
muntrade livligt hennes planer på överkalixmålet, och på försommaren reste 
hon upp till denna då så isolerade och ytterst ålderdomliga bygd. Hon bodde 
i gårdarna, vann människornas förtroende och lärde sig snart tala deras språk, 
något som hon fann vara en nödvändig förutsättning för allt uppteckningsar-
bete, fonetiskt, grammatiskt eller lexikaliskt. Den miljö hon mötte där uppe 
fascinerade henne; den var ett ännu levande stycke Sverige från 1800-talets 
mitt. Hennes huvudsagesman, otroligt kunnig och klar i huvudet, hade aldrig 
gått i skola, och läskunnigheten var över lag mycket begränsad. När hon julen 
1919 bjöd barnen på äpplen, förstod de inte att de gick att äta; det var första 
gången de såg en sydländsk frukt! 

Det är ett imponerande vittnesbörd om Carin PihLs klara intellekt, energi 
och förmåga till koncentrerat arbete att hon redan i maj 1924 kunde disputera 
på avhandlingen »Overkalixmålet I». Dess ämne är visserligen begränsat till de 
starktoniga vokalerna, men bokens över 300 sidor med dess omfattande not-
apparat och många finstilta >>anmärkningar» innehåller därutöver en rikedom 
av iakttagelser rörande dialektens skilda detaljer och deras historiska samman-
hang. Det omfattande exempelmaterial som hon redovisar med ingående fone-
tisk noggrannhet och delvis behandlar etymologiskt utgör en god stomme till 
ordbok över målet. 

Under de många åren fram till pensioneringen måste skolarbetet få lejonparten 
av Carin Pihls tid. Det är omvittnat att hon hade omfattande och mångsidiga 
pedagogiska intressen—hon genomgick bl.a. kurser i gymnastik och slöjd på Näs 
— och hon var en dugande lärare med stark ansvarskänsla för sina elever. Men 
sitt dialektarbete släppte hon aldrig. Under 40-talet färdigställde hon avhand-
lingen »Verben i överkalixmålet* och uppsatsen »Om utvecklingen av äldre dh i 
överkalixmålet», båda tryckta 1948 och utarbetade enligt samma metodiska 
mönster som doktorsavhandlingen. Samma grundschema följde hon också när 
hon under 50-talet utarbetade sin sista stora grammatiska framställning, som 
behandlar adverb och prepositioner i Overkalix. När manuskriptet låg färdigt 
visade det sig emellertid att en tryckning av konventionellt slag, bl.a. med 
handsättning av en mängd sällan brukade typer i landsmålsalfabetet, skulle 
medföra orimligt höga kostnader. I samråd med ledningen för Landsmåls- och 
folkminnesarkivet valde hon istället utvägen att låta renskriva sitt hand-
skrivna manuskript på arkivets specialmaskin för landsmålsalfabet, ett arbete 
som utfördes av en ung studentska från Overkalix. Utskriften sändes undan för 
undan till Carin Pihl för kontroll, och i april 1969, blott några veckor före sin 
bortgång, gav hon sitt imprimatur för de sista sidorna. Den över 600 sidor stora 
renskriften kommer inom kort att tryckas i offset. 

Carin Pihls lidelsefulla intresse för överkalixmålet var emellertid ingalunda 
begränsat till språkets formala sida utan täckte i hög grad den åldriga folk-
kultur som målet speglar. Under sina vandringsår däruppe gjorde hon omfattan-
de och detaljrika uppteckningar om skilda sidor av folkets liv, ett material som 
hon redovisade i form av texter i fonetisk skrift. Ett urval av dessa trycktes i 
denna tidskrift (nr B. 59) 1959. De behandlar så skilda ting som husbygge, kläde-
dräkt, marknadsliv, bröllop, garvning, båtbygge, sjukdomsbot, trolldom och 
gengångare. De vittnar om bredden i hennes intressen, och hennes förmåga 
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att få människorna att berätta. Hennes kommentar, där språkligt och sakligt, 
på det uppsaliensiska uppteckningsarbetets klassiska vis, bildar ränning och 
inslag i en sammanhängande väv, är gjord med en inträngande förstahands-
kännedom om en verklighet som det är yngre forskargenerationer förmenat att 
få uppleva. Språkligt sett har dessa texter, gjorda före inspelningsmaskiner-
nas tid, sitt givna värde som dokument över hur dialekten, enligt uppteck-
narens mening, fungerade i löpande tal hos äldre personer i början på vårt sekel. 

Carin Pihls livsgärning på forskningens fält är sällsynt väl avgränsad och 
koncentrerad. Dess imponerande resultat förutsätter en sträng arbetsdisci-
plin. Carin Pihl var en intensiv människa, när hon arbetade, när hon be-
rättade och när hon umgicks med andra. överkalixmålet blev hennes livs 
stora lidelse för vilket allt annat fick stå åt sidan. Hon odlade betydande 
kulturintressen av skilda slag, litteratur, konst och musik, men de fick aldrig 
inkräkta på dialektarbetet Under senare år levde hon rätt isolerat bland böcker 
och uppteckningar i sitt vackra hem. Det viktiga var för henne att få en så stor 
del av fältmaterialet som möjligt bearbetat och redovisat i tryck, framtida 
forskning till fromma. 

Även om Carin Pihl valde arbetseremitens livsstil, var hon ingalunda någon 
sluten och inåtvänd människa. Tvärtom, hon var glad och öppen med en stän-
digt spelande humor. När något kom i vägen för hennes våldsamma arbetsiver 
kunde hon väl vara snar till vrede, men mött med ett skämt upplöstes den fort 
i ett klingande skratt. Hennes samlade livsverk i tryck och manuskript är ett 
imponerande monument över en av vår forsknings stora banbrytare. 

Resurne 
Le doeteur en philosophie Carin Pihl (1886-1969) a ete un des pionniers de la 
recherehe moderne dans le domaine des dialectes en SuMe. Elle etait nee å Stock-
holm, elle y veeut aussi mais consacra tous ses travaux de chercheur au dialecte 
de la paroisse d'överkalix, la plus nordique des variantes de la langue suedoise. 
C'est un patois vetuste et difficile å comprendre pour les non-inities. Elle concen-
tra toute son oeuvre seientifique å ce dialecte. Sa thiNse de doctorat avait pour 
sujet les voyelles fortement accentuees. En 1948 elle publia un livre sur le verba 

överkalix et en 1959 un recueil de textes avec commentaires linguistiques et 
ethnographiques. Elle laissa å sa mort un grand travail sur les adverbes et prepo-
sitions sons forme de manuserit prål pour l'impression. L 'Institut de dialecto-
logie et de folklore le publiera dans un proche avenir. 

Folke Hedblom 

Carin Pihls tryckta arbeten 
[Tills. med H. Geijer] H. G. & C. P., Västerbottens folkmål. (Nord. Familjeb. 
2 uppl., bd 33, Sthlm 1921, sp. 356-358.) 
överkalixmålet I. Upps. 1924 (tr. i Sthlm), iv, 302 (2) s., 1 karta. Akad. avh. 
(UUÅ 1924:2.) 
Verben i överkalixmålet. Upps. 1948 (tr. i Sthlm), v, 164 s. (Skrifter utg. 
genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. A:5.) 
Om utvecklingen av äldre dh i överkalixmålet. (Sv. Lm. 1948, Upps. 1948, s. 
44-80.) 
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Livet i det gamla överkalix skildrat av överkalixbor på överkalixmål. Upp-
tecknade och utgivna med översättning och kommentar. Sthlm (tr. i 
Upps.) 1959, ix, (2), 256 s. (Sv. Lm. B.59, årg. 1958, h. 273 o. 1959, h. 274.) 
överkalixmål. Ordregister till överkalixmålet I (1924), Verben i överkalix-
målet (1948), Om utvecklingen av äldre dh överkalixmålet (1948) och Livet 
i det gamla överkalix (1959). Sthlm (tr. i Upps.) 1960, viii, 109 s. (Sv. Lm. 
B. 60, årg. 1960:bil., h. 276.) 

I tryckfärdigt manuskript: 
Adverb och prepositioner i överkalixmålet. (Skall ingå i Skrifter utg. genom 
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. A.) 
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Torsten Bucht 
1893-1969 

Med Torsten Buchts bortgång den 24 juni 1969 förlorade den svenska folkmåls-
och ortnamnsvetenskapen en arbetsam, hängiven och skarpsinnig medarbetare 
och en av sina allra dugligaste forskare. 

Torsten Bucht var född i Härnösand 1893. Efter studie- och docentåren i 
Uppsala tog han 1927 anställning på Svenska Akademiens ordbok i Lund men 
återvände 1932 som modersmålslektor till barndomsstaden. Jag kommer ännu 
tydligt ihåg hur en Nordingrå-pojke som var min inackorderingskamrat på 
Norra Kyrkogatan 10 i Härnösand en dag kom hem från skolan och berättade 
att den nye lektorn hade givit uppsatsämnet »Min hembygds dialekt». 
— Jag skrev att hemma så säger dom ibland »hum Pelle» i stället för »en Pelle». 
Totte sa att det måste vara en gammal dativ. 

Själv hade jag inte Torsten Bucht som lärare. Jag minns bara från min skoltid 
att jag aldrig hörde mina kamrater ur andra klasser säga ett ont ord om Totte. 

Efter pensioneringen från Härnösands-lektoratet 1958 flyttade Torsten Bucht 
till Uppsala. Vi bodde i samma stadsdel Luthagen i drygt 10 år. Tidigare hade 
jag ofta haft tillfälle att rådfråga och beundra hans fina arbeten inom norrländsk 
dialektologi. Nu lärde jag känna honom bättre personligen. Den gemensamma 
skolstaden och bundenheten till hemlandskapet Ångermanland knöt oss sam- 
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man. I Torsten Bucht levde den gamla småstadens borgerliga förfining och 
umgängeston ännu kvar på ett avväpnande vis. Trots hans i det yttre lång-
samma väsen kände man i hans närhet ett friskt källsprång av gammal god 
humanism. Vår gemensamma kärlek och vårt vanligaste samtalsämne var de 
ångermanländska ortnamnen medi deras dubbla förankring i urnordisk folk-
vandringstid och i den nutida dialekten med dess rika ordförråd och hemkära 
prosodi. 

Torsten Bucht började sin bana som folkrnålsforskare. Redan som 19-åring 
lämnade han 1912 in sitt första bidrag till Landsmålsarkivet i Uppsala, ett 
svar på Lundells typordlista från Säbrå. Sedan blev han under en följd av år 
fram till disputationen 1924 detta arkivs främste medarbetare från mellersta 
Norrland. Känd och uppskattad är Buchts fina ordsamling från Nora socken på 
norra sidan av Ångerrnanälvens mynning, men han hann också med uppteck-
ningar från 16 andra socknar i södra och norra Ångermanland, varav en del ren-
skrevs först på 1960-talet. Somliga av dessa ordsamlingar är visserligen små, 
men många är betydande. Alla präglas av en impressionistisk uppteckningsteknik 
i förening med fonetisk lyhördhet och utomordentlig samvetsgrannhet. Upp-
tecknaren ansåg ingenting vara självklart. Typiskt för honom är det 'ofta nytt-
jade modifierande adverbet »väl» framför grammatiska beteckningar på upp-
tecknade ordformer, t. ex. »väl ob. pl.». För ordens betydelser och för längre 
syntaktiska konstruktioner intresserade sig den unge tipptecknaren Bucht 
mindre. Det berodde såväl på tidens sed som på hans avhandlingsämne. Sages-
männen redovisades, fastän ganska summariskt. 

År 1920 utsträckte Bucht sitt intresse till Revsund, och han upptecknade 
sedermera folkmål i ett flertal socknar i Jämtland, främst i landskapets östra 
och centrala delar. Frän Jämtland tog han vidare tåget på den då nybyggda 
Inlandsbanan till Vilhelmina i södra Lappland, där han besökte den fram-
stående hembygdsforskaren Olof Petter Pettersson vid Malgomaj. Också tåg-
resan avkastade ordformer i hans notesböcker under rubriken: »Hört på tåget 
Östersund-Sikås, väl Dorotea?» 

Det mesta av detta uppteckningsarbete siktade som man kan ana fram emot 
doktorsavhandlingen »Äldre ii och ö i kort stavelse i mellersta Norrland» (publ. 
i Sv. Lm. B. 22). Disputationen ägde rum i maj 1924. Ämnen av samma slag, 
äldre kort u och o, behandlades vid denna tid på flera håll inom det svenska 
språkområdet. De berör i själva verket en väsentlig men trassligt hoptvinnad 
tråd i svensk och nordisk ljudhistoria, eftersom det gamla nordiska a-omljudet 
av tl — i den mån det har inträtt i olika bygder — i detta fall ligger överlagrat av 
yngre vokalutvecklingar av olika slag på ett vis som i hög grad komplicerar den 
ljudhistoriska och dialektgeografiska helhetsbilden. Men Bucht förstod att 
ur det omfattande material, som han till stor del hade samlat in själv, destil-
lera fram väsentliga distinktioner och regelbundenheter för de områden som 
hans arbete omfattar. Kännetecknande för hans gradualavhandling är förutom 
skarpsinnet den försiktiga skepsisen i tveksamma fall och den påfallande kon-
centrationen i materialredovisning, resonemang och sammanfattningar. 

I samband med de språkliga samlingarna har Torsten Bucht för Landsmåls-
arkivet i Uppsala också gjort en hel del etnologiska och folkloristiska uppteck-
ningar. Hans ord-och-sak-intresse kom i tryck först till synes i den fina växt-
namnstudien »Växtnamnet dådra 'Camelina'» (Nysv. St. 5, 1925). På denna 
väg fortsatte han i flera värdefulla uppsatser, bl.a. i terrängsordsstudien »Norr-
ländska och tröndska dial. drol, dröl, dröla» (Meijerbergs arkiv 2, 1939). 

Från den dialektala och etymologiska lexikologin är steget till onomatologin, 
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enkannerligen ortnamnsforskningen, inte långt. Bucht publicerade 1938 »Täm-
ban (Tämman). Ett norrbottniskt naturnamn» (Namn och Bygd 26) och kom 
sedan igen med en rad förnämliga ortnamnsuppsatser, alla med norrländska 
utgångspunkter: »Till frågan om vin-namn i Ångermanland» (NoB 32, 1944), 
»Sollefteå» (NoB 33, 1945) med en väsentlig utredning om ortnamn på -att 
i mellersta Skandinavien, »Ortnamn innehållande lunger, tung» (NoB 39, 1951) 
m.fl. 

Sedan 1949 utforskade Torsten Bucht för Kungl. Ortnamnskommissionens 
räkning metodiskt Ångermanlands ortnamn, främst dess gamla bebyggelse-
namn. Under tjänstledigheter och främst efter pensioneringen ägnade han trä-
get och helhjärtat den största delen av sin arbetstid åt detta företag. Under 
vinterhalvåren pendlade han långa perioder mellan Ortnamnsarkivet i Uppsala 
och Kammararkivet i Stockholm och under somrarna färdades han ute i de 
ångermanländska bygderna för att genom självsyn studera topografin och med 
egna öron verifiera dialektuttalen. Resultatet blev fyra förnämliga delar i 
serien »Sveriges ortnamn», nämligen »Ortnamnen i Västernorrlands län», de-
larna 1-3 (1955-67) samt del 4 under tryckning. Med dessa lärda arbeten be-
fäste Bucht slutgiltigt sitt rykte inte bara som en av de främsta inom svensk 
ortnamnsforskning utan också som 9n efterföljare till den store Norrlandsfors-
karen Johan Nordlander. Liksom i sina tidigare arbeten är Bucht i den stora 
sviten om hemlandskapets ortnamn föredömligt försiktig i sina namntolk-
ningar. Ibland ville jag efterlysa lite större djärvhet, men återhållsamheten 
beror väl på redigeringsprinciperna för hela serien och kanske också på en tempe-
ramentsskillnad mellan Bucht och mig. Andra gånger har jag i namnförklaring-
arna saknat hänvisningar till näraliggande ångermanländska dialektord. 
Många sådana som fanns med i det ursprungliga manuskriptet måste emellertid, 
enligt vad Bucht berättade för mig, av utrymmesskäl strykas i den slutliga 
redigeringen för trycket. 

Förvissningen om att under pensionsåren med obruten intellektuell skärpa ha 
hunnit fullborda det stora verket om Ångermanlands bebyggelsenamn måste 
ha skänkt Torsten Bucht en djup och välförtjänt tillfredsställelse. Han hann 
också, som ovan antytts, utredigera sina kvarvarande primärteckningar av 
folkmål från Ångermanland och Jämtland. Och i Nämndens för svensk språk-
vård serie »Svenskt riksspråk i regionala skiftningar» gav han 1962 ut »Språket i 
Härnösand», ett arbete som Bucht tydligen hade samlat material till under en 
en lång del av sitt liv. Det är en stadsmålsmonografi av den gamla sorten, dvs. 
den är inte språksociologiskt orienterad. Men den ger i stället en välskriven 
direktskildring av den svårfångade och ofta skiftande brytningen mellan hög-
språk och landskapsdialekt i barndomsstadens borgerliga miljöer. I denna bok 
är Buchts vetenskapliga stil liksom alltid sober och diskret, men under ytan 
urskiljer man här hans personliga puls, hur han livas av minnena från den 
gamla sjö- och skolstad som också var miljön för Ludvig Nordströms och Bertil 
Malmbergs klassiska barndomsskildringar. 

Resume 

Le doeteur en philosophie Torsten Bucht, dialectologue et onomatologue, est ne 
å Härnösand le 23 janvier 1893 et decede Upsal le 24 juin 1969. Aprfås des 
etudes å l'Universite d' Upsal il y soutint sa thåse en 1924 sur »Äldre l och ö i 
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kort stavelse i mellersta Norrland» (Ancien l et ö dans les syllabes courtes 
dans le centre du Norrland). De 1927 å 1932 il collaborait au dictionnaire de 
l'Academie suedoise å Lund et de 1932 å 1958 il devint professeur de suedois au 
Lycee de Härnösand. Ses dernieres annees il consacra entikrement å la recherche 
des noms de lieux en Ångermanland et il publiait dans la serie »Svenska ort-
namn» (Noms de lieux suedois) les vol. 1-3 de l'ouvrage »Ortnamnen i Väster-
norrlands län» (Les noms de lieux de la prefecture de Västernorrland) et le eme  
vol, en est sous presse. Outre un nombre d'articles de revues (voir la bibliographie 
ci-dessous) il a publik »Språket i Härnösand» (La langue de Härnösand) 1962. 
Entre 1914 et 1927 il s'est °coupe des etudes dialectologiques pour l'Institut de 
dialectologie et de folklore d'Upsal. 

Karl-Hampus Dahlstedt 

Torsten Buchts tryckta arbeten 1920-1967 

Om kvinnlig hemslöjd i forna dagar. Dialektprov från Nora socken, Ånger-
land, meddelat av fru Johanna örnfekit i Övergård, Nora; upptecknat och 
försett med förklaringar. (Arkiv f. norrl. hemb.-forskn. [3], 1920:1. Härnö-
sand 1920, s. 47-50.) 
K. P. Leffler. (Arkiv f. norrl. hemb.-forskn. [6], 1923:1-2. Härnösand 1924, 
s. 47-51.) 

3:a Äldre ii och 6 i kort stavelse i mellersta Norrland. Sthlm 1924, (1), 172, 
(2) s. Akad. avh. Upps. 

3:b Äldre it och ö i kort stavelse i mellersta Norrland. [Med fransk resumel 
Sthlm 1924-25, (2), 180 s. (Sv. Landsm. B. 22,1924:3.) 
Växtnamnet dådra 'Camelina'. (Nysv. stud. 5,1925. Upps. 1925, s. 214-224.) 
Några ordförklaringar. (Spräkvetensk. sällsk. Uppsala i förhandl. 1925-27. 
UUÅ 1927. Upps. 1927, s. 13-21.) 
Två jämtska ortnamn. 1. Pånsjön, 2. Ope. (Jämtl. studier tillägn. E. Festin 
1928. Fornvårdaren II: 2-3, s. 9-15.) 
Norrbottens svenska ortnamn. (Bergfors, G. & Neander, A., Norrbotten. 
Läsebok för skola och hem. 2. Sthlm 1928, s. 321-330. (Hembygdsböckerna. 
Läseböcker för skola och hem.)) 
Notiser till texten i Pelle Molins »Sjul». (Nysv. stud. 15,1935. Upps. 1935, s. 
204-208.) 
Sv. galler 'Gitter' och en lågtysk ljudövergång. (Nysv. stud. 17,1937. Upps. 
1937, s. 48-59.) 
Härnan. (Festskr. till E. Modin på hans 75-årsdag 1937. Fornvårdaren VI. 
Uppe. 1937, s. 63-67.) 
Tämban (Tämman). Ett norrbottniskt naturnamn. (Namn o. bygd 26,1938. 
Lund 1939, s. 124-128.) 
Norrländska och tröndska dial. drol, dröl, dröla. (Meijerbergs arkiv 2. Gbg 
1939, s. 85-98.) 
[Anm. av] V. E. V. Wessman, De finlandssvenska dialekternas labiala 
vokaler, 1-2, 1936-37. (Arkiv f. nord. filologi 55, följd 4: 2. Lund 1940, s. 
130-135.) 
Härnösands musiksällskap 1842-1942. Härnösand 1942,104 s. 
Till frågan om vin-namn i Ångermanland. (Namn o. bygd 32,1944. Lund 
1944-45, s. 14-49.) 
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Anteckningar om tröndska och norrländska dial. hassa, has. (Saga o. sed 
1944. Upps. 1945, s. 41-51.) 
Sollefteå. (Namn o. bygd 33, 1945. Lund 1945-46, s. 99-116.) 
Ett ångennanländskt växtnamn. (Ångermanland, årsb. utg. av Ångerm. 
hemb.-förb. 4, 1947. Örnsköldsvik 1947, s. 110-119.) 
Nämforsen. (Ortnamnssällsk. i Upps. årsskr. 1950. Lund 1950, s. 1-8.) 
Ortnamn innehållande lunger, lung. (Namn o. bygd 39, 1951. Lund 1952-53, 
s. 1-21.) 
Sv. grädde och några besläktade ord. (Nysv. stud. 31, 1951. Upps. 1953, s. 
1-34.) 
Ångermanlands södra domsagas tingslag. Territoriella namn. Lund 1955, 
122 s. (Sveriges ortnamn: Västernorrlands län. D. 1.) 
Språket i Härnösand. Sthlm 1962, IV, 152, s. (Skr. utg. av Nämnden f. 
svensk språkvård 25. Svenskt riksspr. i regionala skiftningar 3.) 
Ångermanlands mellersta domsagas tingslag. Territoriella namn. Lund 
1965, 95, (1) s. (Sveriges ortnamn: Västernorrlands län. D. 2.) 
Anders Sidner och hans ättlingar. Utg. av Släktunderstödsföreningen 
Anders Sidners ättlingar med anledning av 150-årsdagen av Anders Sidners 
d. y:s födelse. [Upps.] 1965, 58 8., 1 tab. 
Könsa. [Summary: Könsa, a village-name in the province of Ångermanland.] 
(Ortnamnssällsk. i Upps. årsskr. 1965. Lund 1965, s. 37-40.) 
Ångermanlands västra domsagas tingslag. Territoriella namn. Lund 1967, 
60, (2) s. (Sveriges ortnamn: Västernorrlands län. D. 3.) 
Några ångermanländska ånamn. (Namn o. bygd 54, 1966. Lund 1967, s. 
141-155.) 
Det ångermanländska uttrycket velle gå. (Annales Acad. reg. scientiarum 
Ups. 11, 1967. Upps. 1968, s. 70-74.) 

1 tryckfårdigt manuskript: 
Ångermanlands norra domsagas tingslag. Territoriella namn. (Sveriges 
ortnamn: Västernorrlands län. D. 4.) 

Rune Våsterlund 

8 — 694471 Sv. Landsmål 1969 
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Hans Mebius, Värrö. Studier i samernas förkristna offerriter. Uppsala 1968. 
215 s. + 10 illustrationer. (Skrifter utgivna av Religionshistoriska institutionen i 
Uppsala — Hum. Fak. — genom C.-M. Edsman 5.) 
Vår kännedom om samernas hedniska religion är inte så ringa som man skulle 
kunna förmoda. Att så är fallet kan vi tacka de präster och missionärer för, 
som på 1600- och 1700-talen beflitade sig om att uppteckna vad de visste härom. 
Tyvärr har en del av dessa uppteckningar gått förlorade, men vad som är kvar 
räcker för att ge oss en tämligen detaljerad bild av samernas förkristna religiösa 
sedvänjor. Hans Mebius gör de samiska offerriterna, sådana de träder oss till-
mötes i 1600- och 1700-talskällorna, till föremål för en ingående analys och för-
söker utifrån sin deskriptiva framställning av desamma placera in dem i ett 
större geografiskt sammanhang. 

Tidigare forskare har haft en viss benägenhet att i den lapska religionen se en 
spegel av den germanska. Mebius visar nu, hur mycket i de samiska offerriterna 
som har direkta motsvarigheter österut hos andra uraliska folk och hos altaiska 
folk. Han menar, att det inte enbart med utgångspunkt i överensstärnmelserna 
i offerceremonier är värt att dra några slutsatser om den samiska religionens ur-
sprung, men hans konklusion blir: »Däremot visar offerriternas tämligen stora 
kongruens tillsammans med andra religiösa fenomen, jaktriter, björnceremonier, 
schamanism och själsföreställningar, att den samiska religionen har en östlig 
proveniens» (s. 102). 

Ett helt kapitel har han ägnat åt offret till Ruto. Denna mytologiska figur 
har betraktats som ett lån från skandinaverna. Bl. a. har Odin ansetts vara 
förebilden. Mebius vänder sig mot denna tolkning och finner paralleller till Ruto 
hos voguler och juraksamojeder. I detta sammanhang visar han, att de försök 
som gjorts att tolka namnet Ruto som ett germanskt lånord, inte har något fog 
för sig. 

Det kapitel i avhandlingen, som handlar om det samiska offret som religions-
vetenskapligt problem, vågar jag på grund av bristande kunskaper på området 
inte ta upp till behandling. 

Avhandlingen innehåller också tre exkurser, en om storfunkaren, en om ordet 
arpa och en om uttrycket luotte murit. Intressantast är enligt min mening den 
andra av dessa exkurser, där förf. visar, att det arpitz, som återfinnes i K. B. 
Wiklunds utgåva av Tuderus (Sv. Lm XVII: 6, s. 14), inte har tillräckligt stöd i 
handskrifterna. De flesta av dessa (bl.a. Tuderus' originalkoncept) har arpa. 
Ordet arpitz är förmodligen ett vox nihil, som har uppstått genom sammanskriv-
ning av arpa med ett följande thz. En skrivning arpa gör också ordet begripligare. 
Som förf. visar, har vi här det finska arpa 'spådomsredskap, slagruta, lott (lott - 
kula, tärning); 2) budskap, uppbud af folket (genom kringskickad budkafle); ...» 
(Lönnrot). Tuderus' »Underrättelse» innehåller även andra finska ord. 
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Man kan ju fråga sig, om det egentligen är någon mening i att utge en doktors-
avhandling av det här slaget på svenska. Nu har förf. en ganska fyllig resumé 
på engelska, men märkligt nog har han inte något referat av exkurserna i denna. 
Detta är synd, för även dessa har säkerligen ett visst intresse för en internatio-
nell publik. Det lyckligaste vore väl, om förf, finge tillfälle att publicera exkur-
sorna in extenso i en internationell tidskrift, varför inte i en språkvetenskaplig 
sådan. 

En annan anmärkning, som man måste rikta mot avhandlingen, är att för-
kortningarna för de lapska dialekterna inte finns förklarade någonstans. För 
den ev. intresserade meddelas deras innebörd här: lpE = kolalapska, 1pL = 
= lulelapska, 1pN = norsklapska, lpS = »svensklapska» (när intet annat anges, 

brukar det vara fråga om det gamla skriftspråket, som återfinnes i Lindahl et 
Ohrling, Lexicon Lapponicurn). 

I övrigt är avhandlingen utarbetad med vederbörlig akribi. Förf, har grund-
ligt genomarbetat sitt material och har analyserat detta med kritik och skarp-
sinne. Vid sin diskussion av olika hypoteser visar han prov på en välgörande 
kritisk inställning, och även när det gäller de åsikter han själv omfattar, håller 
han sig på jorden. Ur sameforskningens synpunkt är detta välkommet. Hur 
ofta har inte uppgifter rörande samernas religion plockats in i ett på förhand 
uppgjort schema. Mebius bygger sina slutsatser på en grundlig analys av allt 
föreliggande material och tillfogar inte något som inte finns i materialet. På sätt 
och vis skulle den recenserade avhandlingen kunna tjäna som mönster för lik-
nande undersökningar rörande samernas gamla kultur. Vi behöver flera dylika 
specialundersökningar som förarbeten till den »Handbook of Lappology» som 
det väl är på tiden att börja planera. 

Tryggve Sköld 

Resume 

M. Tryggve Sköld rend compte de la thåse de doctorat de M. H. Mebius »Värrö. 
Studier i samernas förkristna offerriter» (tudes sur les rites des sacrifices chez 
les Lapons avant leur conversion au christianisme), Upsal 1968, un travail bese,  
sur des annotations faites en Laponie aux XVII' et XVIII sikles par des 
pr'etres et des missionåires scandinaves. L'auteur a analysö en critique ces sources 
et s'est efforce d'en poser les donnees dans un contexte geographique plus 
etendu. On a souvent voulu, auparavant, penser qu'un lien etroit unissait la re-
ligion laponne å la germanique. Quant aux rites des sacrifices, la conclusion 
de Mebius est que: »par leur congruence assez grande avec les autres pheno-
månes religieux, rites de chasse, ceremonial de la chasse aux ours, chamanisme 
et idees de l'åme, ils montrent que la religion laponne est venue de l'est». 

La these contient im resumé en anglais, mais, malheureusement, les digres-
sions n'y sont pas mentionnees. Il s'agit de trois expressions d'un certain in-
teråt aussi pour la linguistique: storjunkaren, arpa et luotte murit. 

La thåse est trås minutieusennent pass& en revue et les materiaux sont ana-
lysees avec un esprit critique et perspicace. Dans un sens Pouvrage peut servir 
de modåle pour d'autres recherches du meme genre sur la culture ancienne des 
Lapons. 
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David Kornhall, Sydsvenska fisknamn. Lund 1968. 3188. (Skrifter utgivna genom 
Landsmålsarkivet i Lund. 18.) 

För ett par år sedan utkom i serien Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i 
Lund Sten-Bertil Vides Sydsvenska växtnamn (ree. i Svenska landsmål 1967). 
Nu föreligger Sydsvenska fisknamn av David Kornhall i samma serie. Det är 
stora skillnader i uppläggningen mellan de båda böckerna trots deras snarlika 
titlar. 

En skillnad ligger i materialets omfattning. Medan Vide redovisar växtnamn 
från hela det sydsvenska området — dvs. Landsmålsarkivets i Lund insamlingsom-
råde — tar Kornhall upp kustens fisknamn (s. 27: »undersökningen gäller i första 
hand fisknamn sådana de brukas av fiskarbefolkningen vid havet») och han går 
i stort sett förbi inlandets namnskick. Detta är en i hög grad motiverad begräns-
ning — det är i fortsättningen kustens ordgeografi som står i centrum — men 
genom denna begränsning blir bokens titel onekligen lite för vid. 

En annan, viktigare skillnad ligger i materialets behandling. Vides arbete är 
en ordbok, och uppgifterna utöver de i en ordbok normala är få. (Vide har i 
stället dryftat växtnamnen på annat håll.) Kornhall däremot behandlar fisk-
namnen ur en rad synvinklar. Han ställer i början åtskilliga frågor (s. 35), som 
han senare utifrån materialet söker besvara: »Hur stark är den semantiska diff e-
rentieringen inom begreppsfältet, hur ter den sig och vilka faktorer tycks bestämma 
den? Hur fördelar sig orden på olika ordbildningstyper? Vilka begrepp får många 
resp. få namn, och varför? I vilken utsträckning förekommer neutrala resp. 
affektladdade namn? Vad slags ord har stark resp. svag spridningsförmåga? 
Hur pass stabil är ordskatten ifråga på den enskilda orten genom århundradena? 
Vilka tycks de ordgeografiska förbindelserna, påverkningsriktningarna, kom-
munikationshindren ha varit på undersökningsområdet?» Några av dessa många 
frågeställningar kommer jag att beröra i det följande, men i övrigt får detta 
citat vittna om författarens ambitioner och bokens rikedom på synpunkter. 

I ett av de inledande kapitlen finner man bl. a. de båda underrubrikerna 
»Fiskfaunan» och »Den folkliga begreppsbildningen». räd 'ställs den vetenskap-
liga systematiken och den folkliga mot varandra. Förf. presenterar instruktivt 
fiskfaunan, sedd ur vetenskaplig synvinkel, men visar sedan god förmåga att 
bortse från faunans artindelningar. Flera andra avsnitt av dessa kapitel inne-
håller avsnitt av stort intresse, t. ex. Semantiska typer bland fisknamnen och 
Aktivt och passivt ordförråd. Det är ingen tvekan om att förf. har grundat sin 
undersökning på noggranna principiella överväganden. 

I tredje kapitlet presenterar förf. fisknamnen vid Hallands, Skånes och Blek-
inges kuster. Det är ett stort kapitel, omfattande två tredjedelar av hela boken. 
Större delen består av en alfabetiskt ordnad redovisning av de enskilda fisk-
namnen, deras former och utbredning. Till varje namn finns även etymolo-
giska uppgifter. Många fisknamn behandlas här för första gången ur etymolo-
gisk synvinkel, men åtskilliga — flera av dem tillhör något av de nordiska riks-
språken — har tidigare diskuterats mer eller mindre ingående. I dessa fall sum-
merar förf. diskussionen och för den inte sällan vidare. Ibland lämnar han nya 
förslag till härledning. 

Som ett alternativ till den gängse sammanställningen av fisknamnet id med 
den ieur. roten *aidh- 'brinna, lysa' tänker sig författaren, att fisknamnet kunde 
vara identiskt med id 'trägen verksamhet, flit', en ti-avledning till *i- 'gå'. 
Förslaget förefaller tänkvärt, och till den semantiska parallell som förf. lämnar 
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(isl. skreiå 'torsk') kan läggas no. dial. gått 'fiskyngel' (se Aasens och Ross' ord-
böcker) en bildning till roten i ganga 'gå'. (Jfr Torp, Nynorsk etym. ordbok.) 

Många av namnartiklarria har på detta vis blivit värdefulla utredningar, till 
nytta för nordisk lexikografi, t. ex. artiklarna bleka-blecka, blesa-blissa, pjun, 
torrborr, vitling och nyss nämnda id med synonymen ort. Vidare utredningen 
om ledarfiskmotivet i artiklarna sillkung och stör(ja). Vissa namn kan inte slut-
behandlas enbart utifrån sydsvenskt material. Förf, påpekar detta, t. ex. i de 
synpunktsrika artiklarna simpa och örad-öre. 

I ett andra avsnitt redovisas namnen ur semantisk synvinkel. De skilda fisk-
slagen anges med svenska riksspråksord i bokstavsordning, och under dessa 
förs undersökningsområdets synonymer upp. Det mest iögonenfallande i denna 
redovisning är den stora synonymrikedomen. Denna rika namnvariation, som 
illustreras av flera kartor, kommenteras i bokens sista kapitel. Där samman-
ställs den med måttet på begreppens kommunikationsvärde, en term som går 
tillbaka på Karl Jabergs Verkehrswert: »Lågt kommunikationsvärde hos be-
greppet ger många synonymer» (s. 280). Den stora synonymrikedomen vittnar 
alltså om att många fiskslag inte har omtalats annat än inom en ganska sluten 
krets av människor, främst då fiskare. Här kan även affekten ha spelat in vid 
namngivningen — förf. talar om »känslovädjan». Synonymfattiga är sådana fisk-
slag som varit viktiga matfiskar av ekonomisk betydelse och som man därför 
har talat om även långt utanför yrkesfiskarnas krets. 

Den språkgeografiska behandlingen av materialet sker i fjärde kapitlet. Först 
bör framhållas den eleganta metod förf. har valt att illustrera de skilda fisk-
namnens utbredning. Den bygger på det för en språkgeografisk undersökning 
något ovanliga förhållandet, att undersökningsområdet är linjeformat. Beläggen 
ligger längs en kustlinje från Särö i nordligaste Halland till Kristianopel i östra 
Blekinge. Nu har förf. lagt ut alla beläggorterna längs en horisontell linje och 
för varje fisknamn dragit bågar mellan ordets yttersta beläggpunkter. På så vis 
framträder gränsknippena mycket tydligt. Genom bågarnas olika vidd får man 
också den nyssnämnda frågan om den stora variationen i fisknamnens utbred-
ning klart belyst. 

Förf. får på detta sätt fram vissa gränsknippen, t. ex. ett mycket markant på 
Bjärehalvön (Båstad-Torekov). Han ser i Kullahalvön kärnområdet i en nord-
västskånsk språkgemenskap söder om det nämnda gränsknippet. 

Förhållandet, att orden är fördelade längs en kustlinje och att förändringar 
i deras utbredning bör ha skett längs denna linje, tycks kunna göra en ordgeo-
grafisk undersökning tämligen fri från komplikationer. Sådana finns emellertid. 
Den viktigaste är den påverkan som det svenska fisknarrmsförrådet har rönt 
frän Danmark (i någon mån även från Nordtyskland). Förf. dryftar detta i 
slutet av kapitlet, där han även tar upp den besvärliga frågan, hur man ur dia-
lektgeografisk synpunkt skall definiera termen lånord. 

Liknande undersökningar av ordgeografi längs en kustlinje har tidigare 
gjorts. En stor sådan av i många avseenden samma slag är Ivar Modeers »Norska 
ordstudier», vari behandlas en rad fisketermer längs Norges kust ur ordego-
grafisk synvinkel. Det är anmärkningsvärt, att detta arbete saknas i förf:s 
litteraturförteckning. 

I sista kapitlet finner man bl. a. — förutom de nyssnämnda synpunkterna 
på synonymrikedom — affektens betydelse vid namngivningen värdefullt be-
lyst. Ett avsnitt ägnar förf, åt noaord, men finner att några inhemska sådana 
inte med säkerhet kan konstateras inom undersökningsområdet, vilket där-
igenom markant skiljer sig från andra, särskilt västliga delar av Norden. 
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Sydsvenska fisknamn är en stimulerande bok att läsa. Den är rik på teoretiska 
resonemang och innehåller synpunkter på metodfrågor inom ordgeografin. Men 
vad som inger läsaren förtroende och sympati är, att dessa resonemang och 
synpunkter hela tiden är fast förankrade i ett utomordentligt rikt språkmaterial. 

Sigurd Fries 

Resumé 

Le professeur Sigurd Fries fait le compte-rendu de la thåse de M. David Kornhall 
»Sydsvenska fisknamn» (Les noms de poissons dans le Sud de la Suåde), Lund 
1968. Il met avant les richesses de l'ouvrage en raisonnements theoriques et 
points de vue importants sur les questions de methodes concernant la 
geographie des mota. Ce qui met le lecteur en confiance est que ees points de 
vue sont fortement ancrås dans un materiel lexique extråmement riche. 
L'ouvrage traite, en depit de son titre, uniquement des poissons de mer et non 
d'eau douce. Dans la partie prineipale de l'ouvrage on trouve des details sur 
des noms classes par ordre alphabetique ainsi que differentes interpretations 
6tymologiques intåressantes nous sont proposees. L'expansion geographi-
que des noms de poissons dans la region et leur relation avec le Danmark 
et l'Allemagne du nord sont etudiees en details, ainsi que leur type structurel, 
leur stabilite, leur facilite de dispersion et les obstaeles leur communication. 
Les rapports entre la systematique populaire et savante sont compares dans 
le domaine de la designation. Il fait mention specialement des nollas exprimant 
du degoilt devant les espåces de poissons moins comestibles. Ceux-ci sont sou-
vant riches en synonymes alors que poissons trås cotes sur le marche n'en 
possådent pas beaucoup. Les recherches sur les noms de poissons sont basees sur 
de minutieuses et essentielles considerations. 

Svenskt talspråk. Fem studier under redaktion av Gösta Holm. Uppsala 1967. 
225 s. 
Svenskt talspråk är titeln på en samling uppsatser från ett forskarlag i Lund. 
Som utgivaren, professor Gösta Holm, framhåller i förordet, bör boken betraktas 
som en preliminär rapport från ett nytt forskningsfält. 

En art av talad svenska känner man sedan gammalt rätt väl till: dialekterna. 
I fråga om syntaxen är emellertid också de högst otillräckligt kända. Den tal-
språksforskning som nu på olika håll i världen växer fram utnyttjar bandspela-
ren som oumbärligt hjälpmedel och kan vara mera mångsidig än den gamla 
clialektologin. Det är inte att förundra sig över om den i viss utsträckning måste 
börja från början och söka sig fram till bärkraftiga teoretiska grundvalar. Man 
har all anledning tro att inriktningen på teoretiska grundproblem skall bli till 
nytta också för den äldre typen av talspråksforskning, dialektforskningen. 

Alla uppsatser i Svenskt talspråk — Gösta Holms egen möjligen undantagen — 
vittnar på det ena eller andra sättet om att författaren har beträtt jungfru-
lig mark. Sökandet efter en ny metod präglar i hög grad bokens längsta bidrag, 
Bengt Lomans Prosodi och syntax. Som titeln antyder är Lomans syfte att 
analysera svenskans prosodi i den mån den har en syntaktisk funktion. Upp-
giften är antagligen lika svär som den är väsentlig och det är ytterst tacknäm- 
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ligt att Loman inte har väjt undan för detta intrikata och försummade problem. 
Vad han presterar är emellertid tills vidare inga färdiga resultat utan en teore-
tisk diskussion. Han angriper problemen med Hills Introduction to linguistic 
structures som främsta inspirationskälla. Hills intressanta försök att urskilja 
olika suprasegmentala fonem, som grupperas till suprasegmentala morfem, 
vilka i sin tur förs samman till frassuperfix och meningssuperfix, torde också 
vara väl värt att presenteras för svensk publik — även om det numera snarast 
framstår som slutet på en epok i amerikansk lingvistik. Loman drar in även 
svenskt material och svenska undersökningar i framställningen. Han försöker 
hyfsa ekvationen så gott det går. Det sägs klart ifrån att först arbetet med 
det konkreta materialet kan ge en pålitlig grund för en beskrivning av för-
hållandet mellan prosodi och syntax. 

För den läsare som känner till att Loman leder en stor undersökning om 
talsyntax, kan det kännas otillfredsställande att inte få veta vilket värde de 
teoretiska resonemangen kommit att få i det praktiska arbetet med analys av 
talspråkstexter. Inom landsmålsarkiven arbetar man f.n. på att skriva ut dia-
lektinspelningar. Det vore givetvis önskvärt att dessa utskrifter kunde an-
vändas som jämförelsematerial till riksspråkstexterna. Man hoppas därför att 
Loman snarast på nytt tar upp problemet prosodi och syntax utifrån den stora 
praktiska erfarenhet han numera har av problemet. Framför allt vore det väsent-
ligt att han diskuterade noteringssystemet. Vilka prosodiska företeelser bör mar-
keras vid en utskrivning? Att en sovring måste ske är uppenbart men det är 
ganska oklart hur långt man kan och bör gå i den. 

Behovet av en ytterligare diskussion understryks också då man tar del av de 
båda andra uppsatser i Svenskt talspråk som också tar upp prosocliska problem, 
Eva Gårdings Prosodiska drag i spontant och uppläst tal och Ulrik Erikssons 
Om transkription på meningens och satsens plan. Från olika utgångspunkter 
kommer båda författarna fram till transkriptionsförslag, som emellertid ser 
högst olika ut. Skillnaderna kan kanske delvis men inte gärna helt förklaras 
av att undersökningarna gäller olika former av talspråk, stockholmsspråk resp. 
åseleniål. 

Det förslag -411 förenklad prosodisk transkription som Eva Gårding avslutar 
sin uppsats med skulle man gärna vilja se prövat på ett större material. Dess 
uppenbara förtjänst är lättlästheten. Till den bidrar framför allt att hon har låtit 
radindelningen stå i prosodikens tjänst. Varje rad får bilda vad som uppfattas 
som en sammanhängande längre intonationsenhet. Junkturteclmen f. ö. är upp-
och nedgående pilar samt streck. Den s. k. inre junkturen lämnas obetecknad. 
Övriga prosocliska tecken är två betoningssymboler. Den musikaliska accenten 
— ordtonen för att använda Eva Gårdings egen term — markeras inte eftersom 
förhållandet mellan ordton och satston betraktas som otillräckligt utrett. 

Till denna enkla transkription har Eva Gårding nått fram efter en rad ytterst 
intressanta experiment som i första hand vill jämföra vissa drag i spontant och 
uppläst tal. Hur åstadkommer man ett tal som låter naturligt, inte uppläst? 
Tydligen bl. a. genom att ha ett relativt högt men ojämnt taltempo med tveksam-
hetspauser som ofta innehåller fyllnadsljud eller ordförlängningar av typen de, 
atte. Det vore skada om resultaten av jämförelsen inte nådde längre än till fone-
tiker och lingvister. Det bidrag till talspråkets stilistik som Gårding ger borde 
vara högintressant åtminstone för våra teaterskolor. 

Upptecknaren eller utskrivaren har särskilt mycket att hämta ur avsnitten 
om junkturer och betoning. Utredningen av de terminala junkturerna är synner-
ligen klargörande. Analysen ger ett konkret underlag för ett begrepp som är 
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relativt nytt i svensk lingvistik och därför säkert av många uppfattas som 
ganska diffust. Ifråga om betoningen — Eva Gårding har valt detta svenska ord 
för att beteckna tryckaccenten — kan hon visa upp nya och delvis förbluffande 
resultat. Redan i en tidigare uppsats har hon påvisat att svenkt rikstalspråk har 
en särskild centralbetoning som visar centrum i meddelandet. I mina barns 
situation e ju rätt speciell kan speciell få sådan betoning. I Eva Gårdings tran-
skriptioner kommer centralbetoningsmarkeringarna relativt tätt och man slås 
av i hur hög grad de bidrar till att ge texten talspråksautenticitet. 

På ett påtagligt sätt kommer gamla upptecknarvanor i konflikt med Eva 
Gårdings resultat i fråga om betoningen vid sammansatta ord där ju senare 
leden brukar utmärkas med starkt bitryck. Hon har akustiskt analyserat några 
sekvenser som består av samma segmentala fonem, nämligen 1. Steninge (ort-
namn) 2. Sten-Inge (öknamn på Inge som arbetar i stenbrottet) 3. Sten Inge (för-
namn + efternamn) 4. Sten-Inge (sammansatt förnamn) och konstaterat att det 
inte finns någon fysikalisk motivering för att beteckna ing i 2 som bibetonat och 
svagare än ing i 3 och 4. Skillnaden mellan 2 och 3 ligger alltså inte i betoningen; 
däremot är ordtonen omkastad. Den fysikaliska analysen stöder den man tidiga-
re kommit fram till på fonematisk grund. Sammansatta substantiv skulle alltså 
innehålla två huvudtryck som sammanhålls av den grava accenten. Det kan 
tilläggas att distinktionen betonad contra obetonad helt tycks kunna upphävas 
i senare stavelsen av tvåstaviga gravisord. I varje fall gör jag själv ingen skill-
nad mellan verbalabstraktet ankring och ett sammansatt substantiv ank-ring. 
I pluralen ankringar är däremot distinktionen klar. 

Ulrik Erikssons uppsats som framför allt är den som tar upp utskrivnings-
problemen är som nämnts knuten till en lokal art av svenska, åseleniålet. Den 
bör alltså ha särskilt mycket att ge dialektutskrivaren. Det transkriptionsför-
slag som han presenterar visar täta prosodiska markeringar och blir därigenom 
mindre lättläst än Gårdings. Erikssons avsikt är emellertid att ur transkrip-
tionen avlägsna all redundans. Om den principen tillämpats konsekvent också 
ifråga om prosodiken, skulle det innebära att de vanligen i utskrivningar negli-
gerade junkturerna är ett så väsentligt uttrycksmedel att de måste markeras, i 
varje fall i den dialekt som Eriksson sysslar med. 

Man frågar sig dock om inte Eriksson när det gäller junkturerna — morationer-
na om man använder hans egen term — avstått från att reducera och i stället 
markerar de gränser i talet som är iakttagbara, oavsett om de är redundanta 
eller ej. Samma förfaringssätt tycker man sig skönja ifråga om accentmarke-
ringarna. Då han vid t.ex. storbonde markerar både grav accent, bitryck och 
junktur, har man svårt att se att transkriptionen inte skulle innehålla någon 
redundans. Eftersom uppsatsen endast diskuterar problem på satsens och me-
ningens plan, har författaren inte kunnat redogöra för sina principer i dylika fall. 
Om han i viss utsträckning har frångått sin redundansregel, förefaller mig det 
emellertid mycket väl kunna försvaras. Man kan inte begära av författaren att 
han skall ha trängt in i och löst alla de teoretiska grundproblem som transkrip-
tionen har aktualiserat. Där man befinner sig på osäker mark, är det rimliga för-
faringssättet att man noterar vad man iakttar och överlåter åt senare forsk-
ning att avlägsna ev. redundans. 

Denna praktiska inställning till problemen är emellertid knappast Ulrik 
Erikssons egen. För honom är en transkription långt mer än en praktisk ange-
lägenhet. Den bör betraktas som en »verifikation av den hypotes om talets struk-
tur som man arbetat efter». I sin teoretiska grunduppfattning anknyter Eriksson 
till danska språkteoretiker och gör på klassiskt strukturellt sätt en boskillnad 
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mellan form och substans. Han har alltså föga till övers för en impressionistisk 
uppteckningsmetod. Å andra sidan ser han inte språket som enbart en abstrak-
tion utan erkänner att en transkription inte helt får förbise ljudvariationen. 
Det han kallar »substantiella upplevelseobjekt» vill han i stor utsträckning 
redovisa med hjälp av variantlistor. Ljudvariation som i något avseende — so-
cialt eller historiskt — kan vara väsentlig bör dock återges i transkriptionen. 

Denna teoretiska grundval tycks i allmänhet inte bereda Eriksson några 
problem i det praktiska arbetet med utskrivningen. I vissa resonemang mär-
ker man dock en del svårigheter att förena teori och praktik. 

Han använder språkets vanligare skiljetecken i transkriptionen och försvarar 
det med att de inte alltid ger en redundant information. Det kan nämligen i 
vissa fall vara svårt att ange vad det är på uttryckssidan som kommer oss att 
uppfatta ett visst yttrande som t. ex. en fråga. En mindre teoretiskt bunden 
person skulle kunna försvara bruket av skiljetecken med en hänvisning till 
läsaren: de bidrar — liksom de stora bokstäverna — till att förtydliga texten och 
därigenom göra den mera lättillgänglig. För Ulrik Eriksson måste emellertid 
ett sådant förtydligande innebära att teorin inte räcker till i det praktiska 
arbetet. Han tvingas lämna den strikta objektivitetens väg. I själva verket 
klassificerar han ibland högst subjektivt. Med vad rätt betraktas tror fag i de 
slog ju där i Massaberget, tror fag (exemplet här transkriberat till riksspråk) som 
en fråga? Något i tonfallet uttrycker rimligtvis tveksamhet och ovisshet men 
därav följer ju inte nödvändigtvis att vi har att göra med en fråga. 

Erikssons klassifikation i detta fall hör antagligen samman med att han för-
söker göra en uppdelning i denotations- och konnotationsspråk och den uppdel-
ningen förefaller mig vara förbunden med åtskilliga svårigheter. Man har full 
förståelse för att han anser sig vara tvungen att lämna nästan alla konnota-
torer — glädje, sorg, vrede etc. — utanför transkriptionen. Också ovisshet och 
tveksamhet kan väl räknas till kormotatorerna och borde följaktligen kunna ute-
lämnas. Den enda konnotator som Eriksson försöker symbolisera är över-
raskningsexpressiviteten men att skilja den från andra konnotatorer kan inte 
alltid vara lätt. En mening Du är tokig bär ofta fram ett expressivt innehåll 
som skulle kunna vara överraskning men lika gärna irritation, intensitet. Vad 
utskrivaren i detta fall på forskningens nuvarande ståndpunkt kan göra är väl 
att ange den upp- eller nedgående tonrörelsen och bortse frän tonaliteten i 
övrigt. Vad Eriksson försökt göra är i stället att sovra i innehållsplanet. Såvitt 
jag kan se skulle han ha reserverat skiljetecknen för sin tolkningssida och av-
stått från dem i transkriptionen om han hade velat ge en så objektiv be-
skrivning som möjligt. Konnotationsspråket hade då helt kunnat lämnas 
utanför transkriptionen vilket med Ulrik Erikssons teoretiska utgångspunkter 
sannolikt hade varit en fördel. 

Ett annat slag av konnotatorer, de som är knutna till stilarten, avstår han från 
att markera. Han anser emellertid att man kunde överväga att med hjälp av 
olika typsorter åskådliggöra skillnanden mellan ett äldre och ett yngre sätt att 
uttrycka sig men antyder att en sådan symbolisering skulle föra in i nya pro-
blem, bl. a. ifråga om redundansen. Det är efter Labovs undersökning av språket 
i New York helt klart att en beskrivning av en lokal språkvariant, åtminstone 
om det gäller socialt mera differentierade samhällen, måste ta hänsyn till olika 
stilarter. Även om det teoretiskt vore möjligt att markera stilarter i utskrifter-
na, är det säkert mera praktiskt att låta stilartsbeskrivningen ingå i variant-
redogörelsen. I landsmålsarkivens utskrifter finner man ibland i notform ut-
märkt vad som är yngre, riksspråkspåverkade former. För sådana upplysningar 
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känner sig en forskare ofta tacksam. Icke desto mindre har man säkert skäl att 
tillämpa förfaringssättet med en viss restriktivitet, eftersom det ger utrymme 
åt en farlig subjektivitet. Det är svårt att utan kvantitativa metoder avgöra 
hur långt utvecklingen har gått. Om en yngre form har hunnit bli dialektens 
normalform, finns det knappast någon anledning att utmärka den som yngre. 
Denna svårighet att bestämma normalformen undgår man inte heller med 
Ulrik Erikssons teoretiska beskrivningsmodell som utgångspunkt. 

Också kravet att en transkription bör vara fonematisk stöter på svårigheter. 
De praktiska svårigheterna är uppenbara. Landsmålsarkiven har mera sällan 
tillgång till infödda utskrivare. Eftersom den icke infödde aldrig helt kan identi-
fiera sig med meddelarens språknorm — något som Ulrik Eriksson helt konse-
kvent kräver — får man räkna med att fonemgränserna inte alltid respekteras. 
Vana upptecknare kan vittna om sina svårigheter att skilja mellan närliggande 
fonem, även om de har skaffat sig en avsevärd förtrogenhet med dialekten. 
Fonembegreppet har också i teorin komplicerats. De fonemöverlappningar 
som Labov funnit i New York-språket, gör det motiverat att man inte sätter 
upp särskiljandet av fonemen som högsta princip för utskrivningen. 

Det förefaller mig emellertid troligt att Ulrik Eriksson har kommit fram till 
en transkription som för åselemålets del i stort sett är den lämpligaste. Jag 
ställer mig dock frågande till lämpligheten i att beteckna s. k. tjockt 1 med rl. 
En av alla teorier ostörd läsare — även en från Äsele — finner antagligen ord-
bilder som brli, mjörlk, krloka orimliga. Orsaken är givetvis att de förgriper 
sig på svenskans fonotaktiska struktur. Det är ett rimligt krav att en tran-
skription som bygger på en strukturalistisk grund också tar hänsyn till den 
fonotaktiska strukturen. 

Det är Ulrik Erikssons höga ambition att meddelarens språknorm skall fram-
stå så klar som möjligt för läsaren. Varje transkriptionssida låter han följas av 
en tolkningssida som inte bara återger vad meddelaren faktiskt har sagt utan 
också fyller i påbörjade formuleringar, reder ut anakoluter. Även om transkrip-
törens kompletteringar — som Eriksson framhåller — måste bli mer eller mindre 
välgrundade gissningar, är metoden till utomordentligt stor hjälp vid en veten-
skaplig bearbetning. Bortsorteringen av felsägningar är annars ett ständigt 
problem för den som studerar en utskrift av en okänd dialekt. Utan tolknings-
sidans hjälp skulle jag t. ex. själv ha trott att på attanhunnratri var en konta-
mination mellan på 1800-talet och attanhunnratri och jag hade knappast genom-
skådat att sälja sig åt näcken är en eufemism för sälja sig åt djävulen. 

Överhuvudtaget är den utomordentligt stora förtjänsten i Erikssons tran-
skriptionsförslag att det presenterar texten i ett för forskning tillrättalagt skick. 
Risken finns att transkriptörens bearbetning av texten kan avlägsna en del in-
formation men den risken är Eriksson medveten om och han strävar efter att 
göra texten så allsidigt användbar som möjligt. Som slutord framhåller han 
vikten av att en diskussion av transkriptionsprinciper kommer i gång, bl. a. 
med tanke på landsmålsarkivens material. Tyvärr torde det ytterst sällan 
hända att detta skrivs ut av personer som både praktiskt behärskar dialekten 
och dessutom är språkteoretiskt skolade. Arkiven måste därför ställa kraven 
betydligt lägre än Ulrik Eriksson. Det är ändå önskvärt att någon del av mate-
rialet får framträda inte endast i utskrivet utan också i åtminstone nödtorftigt 
analyserat skick. Det teoretiska idealet vore att transkriptören lade texten 
till rätta för vetenskapligt bruk så långt som hans kunskaper om språket 
medger men heller inte ett tuppfjät längre. 

Två uppsatser behandlar gramrnatiska problem, Gösta Holms Om s-passivurn 
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i svenskt talspråk och Ulf Telemans Bisatser i talad svenska. Användbar-
heten av resultaten inskränks i båda fallen av materialets knapphet. Holms 
uppsats är baserad på ca 105 belägg från 11 inspelningar »av varierande längd». 
Läsaren hade önskat precisare uppgifter om inspelningarnas omfattning för 
att få någon uppfattning om s-passivums frekvens. Materialets art är också 
sådan att det sannolikt ger en skev bild av s-passivernas användning. Talarna 
företräder i stor utsträckning intellektuella yrken, och en hel del inspelningar 
har gjorts vid domstolsförhandlingar där situationen inte gynnar det lediga 
talet. Om denna skevhet i materialet är emellertid författaren väl medveten. 
Den torde också i någon mån kompenseras av hans förtrogenhet med s-pas-
siverna i annat material, fr. a. dialekterna. Som en lärdom av undersökningen 
framhåller Gösta Holm att domstolsförhandlingarnas språk präglas av många 
skriftspråkliga passiver. Rikstalspråket förefaller honom överhuvudtaget visa 
rätt stora olikheter mot dialekterna i användningen av s-passivum. För någon 
nyanserad beskrivning av dessa olikheter är emellertid materialet helt otill-
räckligt. 

Gösta Holm anknyter naturligt nog till sin avhandling Om s-passivum i sven-
skan och kommer i rätt ringa utsträckning in på teoretiska grundproblem. 
Definitionen av passivum ger honom emellertid anledning att markera en för-
siktig skepticism gentemot den forskarriktning som vid beskrivningen tar sin 
utgångspunkt i formen och håller betydelsen utanför. »I varje fall när det gäller 
passivum har jag — för min del — funnit att en renodling av form, betydelse och 
funktion som analysmedel med bortseende från de övriga faktorerna är mycket 
vansklig», konstaterar han. Analysen tycks emellertid bli vansklig även om 
den berör både funktion och betydelse — formen avgränsas ju redan från början 
genom att endast s-passivum dras in i undersökningen. Gösta Holm ger två defi-
nitioner på passivum. Den första bygger på funktionen (i Beckmans mening): 
en s-form uppfattas som passiv om den följs eller kan följas av ett komple-
ment som betecknar agens. Analysen kompliceras emellertid av att i vissa 
dialekter agentiella komplement aldrig förekommer vid s-former. Sådana fall 
får motivera följande vidare definition: »Ett verb står i passivum om det följs 
eller kan följas av ett komplement (i sv. med av) som betecknar agens eller om 
agens har samma relation till verbalhandlingen som en agens uttryckt med 
ett dylikt agentiellt komplement». 

Denna sistnämnda definition förutsätter tydligen en analys i innehållsplanet. 
Det förefaller mig att man mot denna metod kan invända alldeles detsamma 
som Holm invänder mot en definition av passivum som en motsats mot aktivum: 
»man analyserar beläggen med hjälp av något som inte existerar i samman-
hanget». Det blir ofta nog ett rätt subjektivt avgörande om vii innehållet upp-
fattar en agens som har samma relation till verbalhandlingen som ett agentiellt 
komplement. Bland exemplen på s-passivum finner man Det kan tänkas. Det 
förefaller mig svårt att i den meningen dra in tanken på en agens. Som framgår 
av Gösta Holms undersökningar, används s-former gärna då agens är anonym. 
Om denna anonymitet är så fullständig att agens med all sannolikhet aldrig 
aktualiseras måste man med Holms utgångspunkt ha all anledning att ifråga-
sätta om formerna är passiva. Vi har många sådana fall i talspråket: det tycks 
— Vad tycks? upptas bland exemplen — det behövs, det märks, det känns, det 
hörs. 

Ett annat diskutabelt fall är Hjortronen mosades av skakningarna. S-formen 
ses här som medial: mosades = mosade sig, blev till mos. Det måste emellertid vara 
lika rimligt att uppfatta skakningarna som agens, även om av skakningarna 
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inte nödvändigtvis klassificeras som agent. Jfr De enstaka protesterna dränk-
tes i applä'd'ciskorna där i applå dåskorna trots prep. i kunde uppfattas som agen-
tient komplement. I Maskinen förstördes av vanvård är man mindre benägen 

'att uppfatta vanvården som. agens — trots att en aktiv sats Vanvård förstörde 
maskinen torde vara fullt möjlig i ett mera litterärt skriftspråk som ger större 
utrymme åt personifikationer. Holms analys skulle alltså leda till att s-formen 
är icke passiv. Den är däremot klart passiv i Maskinen förstördes av branden. 
Hur den bör bedömas i Maskinen förstördes vid branden är helt oklart. Har vi 
rätt att ur det omständighetsbetecknande adverbialet läsa ut agens? 

Holms definition syftar uppenbarligen till att vaska fram ett mera rent 
passivbegrepp. Eftersom svenskans s-former ofta saknar en rent passiv karak-
tär, blir den inte bara svårhanterlig utan också farlig om den läggs till grund för 
en excerpering. Somliga exempel tyder också på att Holm har tolkat den generöst 
när han har gjort sin egen materialavgränsning. Det är ganska klart att det 
hörs att inte bör särskiljas från sången hörs. Det måste emellertid också hållas 
samman med det syns att. En bred excerpering inte bara avlägsnar eller minskar 
avgränsningsproblemen. Den ger oss också väsentligt bättre möjligheter att 
komma åt de inomspråkliga förutsättningarna för s-passivernas spridning. 

En nyckelposition förefaller t. ex. ställningen efter opersonligt det att vara; 
bl. a. är det ju endast i den ställningen som intransitiva verb kan användas i 
passiv form. Det är en öppen fråga i vilken utsträckning icke passiva eller icke 
entydigt passiva s-former har banat väg för de klart passiva. Att också betydel-
sefaktorer har spelat en roll, är emellertid troligt. Det dansas är en sats där 
endast verbhandlingen framträder; innehållet skulle också kunna återges med 
verbalsubstantivet dans. Att verbalhandlingen betonas är som Gösta Holm 
påpekar något som är typiskt för s-passivum i motsats till perifrastiskt passivum 
som i stället framhäver resultatet. 

En nackdel med Holms definition förefaller mig också vara att den drar upp-
märksamheten från subjektet trots att dess art är viktig. Den bästa bakgrunden 
till förhållandena vid transitiva verb torde inan få om man utgår från den 
konventionella passivdefinitionen, den som framhåller subjektets passivitet. 
Det är naturligt att saksubjekt lättare framställs som passiva än person-
subjekt. Det är emellertid också naturligt att personsubjekt i vissa samman-
hang framställs som passiva, nämligen om de personer som står i centrum för 
uppmärksamheten, intar en beroendeställning vid den handling det gäller. 
Att s-passiverna i dialekterna har en bredare användning ifråga om kyrkliga 
förrättningar, åtgärder av myndighetspersoner o. d. torde således vara ganska 
förklarligt. Också rikstalspråkliga exempel som Barnen togs ju ut i hallen och 
Sen anställdes jag kan förklaras på samma sätt och de blir därigenom långt 
mindre markanta än de framställs av Gösta Holm. 

Ulf Telemans uppsats om bisatser torde — helt eller delvis? — bygga på samma 
material som Holms uppsats. Jag tror att undersökningen hade vunnit på att 
mera samordnas med Holms. Läsaren frågar sig utan att få svar om de skrift-
språket närstående texter som visar många s-passiver också ifråga om bisatserna 
visar särdrag. Teleman framhåller den stilistiska °enhetligheten och nämner 
att i ett språkprov bisatstexten utgör 14%, i ett annat hela 34% av ordmate-
rialet. Flera och fylligare upplysningar av den typen hade varit till hjälp för 
belysningen av det stilistiska problem som Teleman inledningsvis berör, 
nämligen vad som menas med en talspråklig meningsbyggnad. Antagligen är 
man benägen att underskatta hypotaxens roll i talspråk. 1 varje fall kan vii vårt 
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dagliga tal — ofta eller sällan? — gå ned till bisatser av tredje ordningen. 
Gösta Holm har sannolikt rätt då han i inledningen till Epoker och prosastilar 
framhåller att det i förhållandet tal: skrift är de rörliga bisatsernas placering 
som är stilistiskt relevant. Vilka placeringar finner man i det undersökta mate-
rialet? Om graden och arten av hypotaktisk komplexitet i talspråket får man 
tyvärr nästan inga upplysningar i Telemans uppsats. 

Det är ofta svårt att bedöma bärkraftigheten i de slutsatser som Teleman 
försöker dra av sitt knappa material, eftersom han i allmänhet inte meddelar 
hur många exempel slutsatsen bygger på och vilken stilkaraktär de har. Han 
låter till exempel fyra meningar demonstrera att bisatsmarkerande ordföjd 
förefaller att vara det vanligaste om den överordnade satsen är negerad. Tre 
av dem visar emellertid skriftspråkspåverkan, två genom att innehålla adverbet 
därmed, den tredje genom att har utelämnats som hjälpverb. Man frågar sig 
om han har flera och bättre exempel som stöd för sin uppfattning. Eftersom 
själva textmaterialet inte bygger på Ulrik Erikssonska principer, kan man i 
enstaka fall också vara tveksam om huruvida en viss företeelse tillhör med-
delarens norm. Huvudsatsordföjd i eftersom-satser kunde vara resultatet av en 
anakolut. Därför =därför att kunde vara ett exempel på de undertryckningar 
i artikulationen som talspråket inte sällan visar. 

Det är rätt naturligt att Teleman inte i väsentlig mån kan utöka våra kun-
skaper om bisatser i talad svenska. På en punkt kompletterar han emellertid 
Beckmans grammatik, delvis dock på ett diskutabelt sätt. Det är antagligen 
normal svenska att säga — och skriva — vilken ställning som ingenjör V. intog, hur 
stor del av jorden som han tänkte så att säga exploatera. Ett bisatsmarkerande 
som förkommer således inte bara i subjektsposition, som vi lärt oss. Det kan 
emellertid inte vara en allmängiltig sanning att det utanför den positionen 
skulle vara valfritt i konstruktioner med frågeord utom vid interrogativa ad-
verb. Själv står jag t. ex. helt främmande för de av Teleman i annat samman-
hang (s. 175) konstruerade satserna vad som hon har sjungit, vem som du ville 
träffa. Regeln torde för mitt vidkommande vara att som kan skjutas in efter 
frågeord följt av substantiviskt objekt. I ett närbesläktat fall som det ur text-
materialet anförda hur mycket man får säga skulle jag betrakta inskjutet som 
som med tvekan godtagbart i tal men inte i skrift. 

Som bisatskriterium använder Teleman satsernas inre byggnad, dels ordf ölj - 
den, dels möjligheten att ta ensamt supinum utan har, hade. Han kunde väl 
också ha nämnt bristen på fundamentfält som i varje fall utesluter möjligheten 
att Så fin du ser ut skulle kunna räknas som bisats. De använda kriterierna 
är inte alltigenom lyckade eftersom ensamt supinum fortfarande torde vara 
främmande för de flestas tal och det man konventionellt kallar bisats ibland 
har huvudsatsordföljd i talspråket. Kriterierna har inte heller fått avgränsa 
undersökningen. Tvärtom drar han in i den också satser inledda av samord-
nande konjunktioner om dessa i andra sammanhang kan tjänstgöra som under-
ordnande. Principen att behandla formellt lika men funktionellt olika ord 
samtidigt tillämpar han f. ö. också i andra fall, vilket leder till att t. ex. det 
temporala när behandlas under det frågande och skiljs ifrån då (som f. ö. är så 
knappt företrätt att man misstänker en kraftig underrepresentation i materialet 
för norrländskt talspråk). Genomgående är Teleman mycket försiktig i sin 
gränsdragning mellan huvudsats och bisats. Någon gång kan man tycka att 
han är för försiktig. Fast »torde» inleda både huvudsats och bisats, säger han. 
Vet vi då inte alla att det är en klar skillnad mellan fast ( =men) jag vet det 
inte och fast ( =även om) jag inte vet det? 
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Ett intressant exempel är eller om det var för att hon vänta snart hem sin man. 
Möjligen är det en lapsus att för att betraktas som samordnande i exemplet, 
eftersom argumentet att det är liktydigt med skriftspråkets ty i detta fall inte 
håller. Ett kvarstående argument är emellertid adverbialets placering. Om 
vi instinktivt underkänner det, torde det höra samman med att för att står i en 
ställning som inte tillåter en samordnande konjunktion. Med vilka medel vi 
åstadkommer underordning, är en fråga som skymtar både på och mellan rader-
na i Telemans framställning. Att prosodiska signaler spelar en roll, ger Teleman 
kortfattade men intressanta antydningar om. Att reda ut underordnings-
transformationen har han emellertid inte sett som sin uppgift. 

Problemet berörs dock parentetiskt. Han anser det ligga mycket nära till handa 
att betrakta att-satser som den i Du förstår att det tänker han inte på som under-
ordningstransformationer av talade eller tänkta huvudsatser och jämförbara med 
indirekta frågesatser trots att dessa senare inte visar något avsteg från bisats-
ordföljdens regler. Man kan göra smärre invändningar mot resonemanget. 
Att torde i detta fall inte ha någon klart underordningsmarkerande funktion. 
Meningen blir densamma om att utelämnas och man kan lika gärna sätta in 
förstår du som eftersats till det tänker han inte på. Huvudsatsordföljd i att-sate 
tillkommer heller inte enbart indirekt tal och tanke. En mening som det är väl 
så att om han har tagit brev med pengar i så får dom ersätta det är av något annat 
slag och har en satsbyggnad som numera godtas också i skrift. De underordnade 
huvudsatserna bereder tydligen en del beskrivningstekniska problem. Av 
stor betydelse för förståelsen av dem förefaller mig emellertid Telemans påpe-
kande vara att den formellt överordnade satsen ofta har ett lågt informations-
värde. Huvudsatsordföljd blir således ett medel att markera det för tanken 
väsentliga även om det framställs i en underordnad sats. 

Det är med all rätt som redaktören för Svenskt talspråk har framhållit bokens 
preliminära karaktär. Den är inte rik på resultat eller utarbetade metoder. Det 
är däremot en tankeväckande och därför stimulerande bok. För den som vill 
syssla med talspråksforskning utgör den en självklar startpunkt. 

Gun Widmark 

Summary 

Dr. Gun Widmark here reviews the book Svenskt talspråk, Uppsala 1967, which 
contains a collection of papers published by a research team in Lund and 
dealing with problems that have not until now been treated in Sweden to any 
great extent. 

The longest contribution to the book, Bengt Loman's Prosody and syntax, 
is mainly concerned with the search for a method. Loman tackles these problems 
using Hill's Introduction to linguistic structures as his main source of inspiration, 
but also bringing Swedish material and investigations into his discussion. His 
article is based on theoretical argumentation and ha himself emphasizes the 
f act that only work based on concrete material can make possible a reliable 
description of the relation between prosody and syntax. 

Eva Gårding's investigation Prosodic features in spontaneous speech and 
reading aloud is based on experimental investigations of Stockholm colloquial 
speech. She establishes the fact that spontaneous speech as opposed to reading 
aloud is characterized by a high but uneven rate of speech with hesitation gaps 
which often contain either extra sounds as padding or word-lengtheners. The 
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physical analysis of stress in compound-words earried out by Eva Gårding 
supports the result already reached by a phonemic analysis. The words contain 
two main stresses which are eonnected by the word-tone. 

Ulrik Eriksson's paper Transcription on the level of the sentence and clause 
has a Danish theoretical baekground. Eriksson makes great demands on the 
transeription of a recorded text. His intention is to give the reader as clear a 
picture as possible of the informant's linguistic norm. Every page of transcrip-
tion is aecompanied by an interpretation page which does not only reproduce 
what the informant a,ctually said but also fins in half-finished wording and sorts 
out anaeolutha. 

Two papers deal with gramrnatical problems, Gösta Holna's The s-passive 
in Swedish colloquial speech and Ulf Teleman's Subordinate clauses in spoken 
Swedish. The usefulness of the results is limited in both eases by the spars 
material. 

In the preface of the book Gösta Holm points out that the collection is to be 
seen as a preliminary report of work in the field. It is however an obvious start-
ing-point for anyone wishing to investigate Swedish colloquial speech. One of 
the advantages of the book is that each paper has an English Surnmary. 

Lisa Johansson, Saltlake och blodvälling. Berättelser från nybyggartiden i Lapp-
marken valda och redigerade av Sune Jonsson. Sthlm 1968. 160 8., (16) pl.-s. 
LTs förlag. Kr 32:—. 

Det material som genom våra folklivsforskande institutioners försorg har in-
samlats om svenska folkets liv och tradition rymmer många dramatiska tids-
bilder, socialhistoriska och personliga dokument av delvis både vetenskapligt 
och rent litterärt värde. Exempel kan utan svårighet uppletas i tidigare pub-
licerade undersökningar och studier, och föreliggande arbete utgör ytterligare 
ett bevis på detta förhållande. 

Lisa Johansson är en av Landsmåls- och folkminnesarkivets ortsmeddelare, 
som under sitt mångåriga arbete har samlat en rik skörd av uppteckningar av 
folkminnen från sin hemsocken Vilhelmina i Lappland. Hon har också under 
mänga år upptecknat för Nordiska museet och för Folkmåls- och folkminnesinsti-
tutet för övre Norrland (FFÖN). En stor del av dessa uppteckningar består av 
självbiografiskt stoff, som nu av författaren, fotografen och museimannen 
Sune Jonsson från skilda källor sammanställts i ovannämnda bok. Den framstår 
som en märklig, starkt personligt färgad dokumentärskildring av Lisa Johans-
sons uppväxtmiljö bland småbönder och kronotorpare i södra delen av Vilhel-
mina socken omkring sekelskiftet och behandlar hennes liv fram till gifter-
målet 1911. I dessa skildringar och beskrivningar vill författarinnan dela med 
sig av en nästan ofattbart tung och bitter livserfarenhet. Tiden är mörk och svår, 
den förhärdar människors hjärtan och drabbar den svage och försvarslöse med 
grymhet, köld och svält. Det är en tid då gammalt och nytt bryts mot vart-
annat, en tid av skarpa sociala motsättningar mellan de maktägande och be-
suttna och de egendomslösa eller fattiga. Det är främst kvinnornas och barnens 
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värld som skildras, och det mesta i berättelsen bär det självupplevdas starka 
prägel. 

Försörjningen klarades nödtorftigt genom ett primitivt jordbruk, dagsverken 
och tillfällighetsarbeten. Trassliga kreditaffärer kunde leda till att den skuld-
satte genom självpantning förlorade det värdefullaste han ägde och gjordes 
närmast utfattig. Storbönder, handelsmän och myndighetspersoner hade rike-
domen och makten som de noga slog vakt om, och den fattige hade föga att 
sätta emot. Ständigt återkommande ledmotiv är fattigdomen, det tunga 
arbetet, svälten, grymheten som betingas av själva de hårda livsvillkoren, 
okunnighetens, moralismens och intoleransens gissel, över huvud taget det 
omänskliga och livsfientliga, och detta kompakta mörker blir bara sparsamt 
upplyst av enstaka ljusglimtar. 

Boken ger också autentiska skildringar av andra sidor av folklivet, där det 
tids- och lokaltypiska bjärt framträder. Det berättas om kyrkhelger och bröllop, 
om barnafostran och ungdomsnöjen, om folkmedicin, magi och folktro, om 
saga och sång. Ett särskilt mörkt kapitel i boken har ägnats fattigvården, 
som då knappast förtjänade namnet. Dess mål kunde närmast \rafs, att bok-
stavligen »föda ihjäl» de gamla och orkeslösa, och det är i dessa skräckskild-
ringar om utsatta och svältande fattighjon som författarinnans dragning till 
det patetiska och dramatiska, ibland nästan morbida, starkast kommer till 
uttryck. 

I vissa avsnitt gör Lisa Johansson bruk av sitt bygdemål, som genomgående 
behandlas med fin och säker känsla för stil och språk. Berättarnas ord har av-
lyssnats med ömsint trofasthet, och man tycker sig höra rösterna själva tala ide 
ålderdomliga vändningarna. Tyvärr har på vissa ställen en del vanställande 
fel insmugit sig, som kunnat undvikas genom noggrannare kontroll av manu-
skript och korrektur. 

Till boken har fogats ett urval gamla fotografier ur Västerbottens museums 
samlingar, som bidrar till att ge en levande bild av tiden och miljön. 

Den i förordet angivna avsikten med boken, »att göra ett viktigt dokumentär-
material tillgängligt och samtidigt åstadkomma en läsvärd blandning av folk-
liga berättelser och etnologiska meddelanden» måste sägas ha uppnåtts till 
fullo. Förtjänsten härav får inte minst tillskrivas redaktörens förståelsefulla 
och varsamma behandling av det unika materialet. 

Rune Västerlund 

Resume 
M. Rune Västerlund rend compte du travail de Mme  Lisa Johansson, «Saltlake 
och blodvälling» (Saurnure et soupe au sang), 1968. L'auteur a, comme rappor-
teur regional de 'Institut de dialectologie et de folklore d'Upsal, rassemble 
d'importantes collections des traditions populaires dans son lieu d'habitation 
de Lapponie. M. Sune Jonsson, ecrivain et photographe, a fait im choix dans ces 
materiaux interessants et redige des descriptions d'un cara,ctåre avant tout 
autobiographique. Il s'agit lå principalement des dures experiences personelles 
de l'auteur pendant son enfance et sa jeunesse dans une region pauvre nou-
vellement exploitee. Nous possedons lå des elements de l'histoire sociale suedoise 
qui mettent fortement l'accent sur la profonde misere des gens pauvres ou de-
pom•vus de biens mais aussi des descriptions de valeur sur les cou'Eihnes et 
usages populaires ainsi que sur le folklore. 
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Karjalan kielen sanakirja (Karelsk ordbok). Lexica Societa,tis Fenno-Ugricae 
XVI. Del. I: A — J. CV + 576 s. Huvudredaktör: Pertti Virtaranta. Helsinki 
1968. 

Den ståtliga ordboksserien Lexica Societatis Fenno-Ugricae har nu hunnit till 
nummer 16 i och med att första delen av den karelska ordboken har kommit. 
Denna ordbok grundar sig huvudsakligen på hittills otryckta uppteckningar 
som har gjorts av en mängd forskare med början för över hundra år sedan. En 
del material har också hämtats från tryckta undersökningar, ordlistor och 
språkprov liksom från den stora folkdiktssanalingen Suomen kansan vanhat 
runot (Finska folkets gamla dikter) i över 30 band, vilken bl. a. innehåller det 
material som låg till grund för Elias Lönnrots Kalevala. 

Karelska språket är det med finskan närmast besläktade av de östersjöfinska 
språken, som därjämte omfattar estniska och vepsiska samt de nästan ut-
döda språken liviska och votiska. Man skulle också kunna kalla karelskan 
för en östfinsk dialekt eller dialektgrupp, men framför allt det förhållandet, 
att karelskan talas öster om riksgränsen och har rönt stark påverkan från rys-
kan, gör det motiverat att betrakta den som ett språk för sig. Detta 
språk kallas ofta i facklitteraturen för karelsk-olonetsiska (på finska karjala-
aunus), varvid med olonetsiska menas den sydliga huvuddialekten, som står 
nära de s. k. lydiska blanddialekter, vilka bildar övergången till vepsiskan. 
Förutom i gränstrakterna öster om Finland talas karelska på ett par om-
råden i det inre av Ryssland (Tver och Novgorod enligt de tidigare benäm-
ningarna). Antalet karelsktalande personer är omkring en kvarts miljon. 

I den omfattande inledningen till ordboken ges en historik över upptecknings-
arbetet med biografiska upplysningar om fältarbetarna och skildringar av 
deras uppteckningsresor. Denna del är illustrerad med fotografier av en del av 
upptecknarna och deras språkmästare. Vidare ges en historik över själva ord-
boksarbetets fortskridande samt detaljerade anvisningar för ordbokens begag-
nande med redogörelse för de principer, enligt vilka det i fältet hopsamlade 
materialet har bearbetats. Detta material, som har hopbragts av ett stort antal 
forskare under en lång tid med varierande slag av fonetisk beteckning, har icke 
lämpligen kunnat tryckas i oförändrat skick. Man har därför förenklat den 
fonetiska transkriptionen. Uppslagsorden ges med halvfet stil i en normaliserad 
stavning, som närmast ansluter sig till det nordkarelska uttalet, vilket för övrigt 
är det som står finskans uttal närmast. Dialektmaterialet ges med kursivstil och 
med noggrann angivning av varifrån varje uppgift är hämtad, och det återges 
som sagt med en i förhållande till fältuppteckningarna förenklad transkription, 
men givetvis med bibehållande av de dialektala särdragen. 

Det är ett synnerligen rikligt material som presenteras i ordboken, och de 
många satsexemplen under uppslagsorden, som illustrerar ordens användning i 
sammanhängande tal, gör ordboken till en givande källa också för undersök-
ningar över karelskan.s formlära och syntax. Uppslagsorden är försedda med 
finsk översättning, vilket däremot ej genomgående är fallet med satsexemplen. 
Karelskan är nämligen så pass lik finskan, att en finskkunnig läsare i allmänhet 
utan större svårighet kan förstå dem. Blott i sådana fall, där svårigheter 
härvidlag kan befaras, återges satserna eller delar av dem även på finska. 

Den finsk-ugriska forskningen är att gratulera till detta storverk, som fram-
träder i en mot det värdefulla innehållet svarande vacker utstyrsel, och man vill 
önska de trägna arbetarna lycka till med fortsättningen. 

Bo Wickman 

9 —  694471 Sv. Landsmål 1969 
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Resume 

La Societe firmo-ougrienne a publie en 1968, sous la redaction de P. Virtaranta, 
comme n°  16 de son eminente serie «Lexica», le premier volume (A—J) d'un 
clictionnaire de la langue carelienne. Cette langue est eelle des langues finnoises 
de la Baltique qui se rapproche le plus du finnois et est fortement influencee par 
le russe. Les materiaux de ce dictionnaire ont commence a are rassembles il y a 
plus de cent ans, entre autres les elements qui ont servi de base au Kalevala de 
Elias Lönnroth, et le travail a ete poursuivi par de nombreux chercheurs. Dans 
une preface importante on rend compte de l'histoire du reeueil et de l'adaptation 
des mota. On mentionne aussi le principe de la normalisation de l'orthographe 
trös variee utilisee par les collecteurs en une designation phonetique unique. 
Les mots sont suivis de leur traduction en finnois. L'utilisation des mots dans 
le contexte d'un discours est illustre par de nombreux exemples de phrases, ce 
qui fait du dictionnaire un instrument de travail precieux pour l'etude de la 
morphologie et de la syntaxe careliennes. 



Undersökning av 
svenska dialekter och folkminnen 
1967-68 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 

Årsberättelse för budgetåret 1967/68 

Av Folke liedblom 

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal 

Arkivets stat för budgetåret 1967/68 fastställdes genom k. brev den 30/6 
1967. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgår av statsliggaren 
för nämnda år del I: 2 s. 15. 

Anslaget till avlöningar har höjts med 49 480 kronor, anslaget till om-
kostnader med 100 kronor och anslaget tillinsamling och bearbetning av 
vetenskapligt material med 30 000 kronor, varav 20 000 kronor utgjorde 
engångsbelopp för inköp av ny inspelningsbil. 

Även detta år har Kopparbergs läns landsting lämnat ett anslag till biträdes-
hjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens tryckmanuskript, 8 000 kronor. 

I arkivets styrelse har professor D. STRÖMBÄCK den 1/7 efterträtt professor 
B. Collinder såsom av Kungl. Maj:t förordnad ordförande. Professor V. JANS-
SON har varit vice ordförande, överbibliotekarien G. HORNWALL skattmästare 
och arkivchefen F. HEDBLOM sekreterare. övriga ledamöter har varit professo-
rerna L. MOBERG, Bo WICKMAN, II. STUM, GERD ENEQUIST och L. HERMODS-
SON. Suppleanter: professorerna S. CARLSSON och G. TIDESTRÖM. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 

Arkivchef 
Docenten fil. dr For.wir HEDBLOM, förordnades av K. Maj:t den 30/6 1967 
att från och med den 1 juli 1967 tills vidare intill utgången av juni 1968 vara 
arkivchef i lönegrad Ag 30. 

Ordinarie tjänsteman 
Fröken A.-L. BORG, förordnad som förste arkivassistent, se nedan. 
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C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19 
Förste arkivarier i lönegrad Ae 28: docent HEDBLOM, arkivchef, se ovan; 

fil. lic. RICHARD BROBERG, arkivchefens ställföreträdare, föreståndare för 
folkminnesavdelningen och expeditionen; docenten fil. dr STIG BJÖRKLUND; 
docenten fil. dr SIGURD FRIES (fr. o. m. 1/1 -68). 

Arkivarier i lönegrad Ae 24: fil. lic. ÅSA NYMAN och fil. lic. GUSTEN 
WIDMARK. 

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

föreståndare för expeditionen. 
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. lic. WOLTER 
Teknisk assistent i lönegrad Ae 20-22: ingenjör TORSTEN ORDÅUS. 
Förste arkivassistent i lönegrad Ae 13: fru DAGMAR HOLMKVIST (t. 0. m. 

31/12 -67. Se nedan under III: 2). 
Kontorsskrivare i lönegrad Ae 13: fröken ANNA-LISA BORG; fr. o. m. 

1/1 -68 första arkivassistent. 
Kansliskrivare i lönegrad Ae 11: fru INGALILL OHLSTRÖM-DRUVASKALNS; 

t. f. kontorsskrivare 1/1-30/6 -68. 
Kontorist i lönegrad Ae 9: gymnasieekonom Nus OSTLUND. (Tjänstledig 

för militärtjänstgöring t. o. m. 2/4 -68.) Vikarie: fröken BIRGITTA EHRSSON 
(t. 0. m. 30/4 -68). 

Extra medarbetare 
Såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönade arkivarbetare har tjänstgjort 
fru MARGARETHE NORMAN och intill 5/11 fru KARIN BENTEMARK. Pensionerade 
förste arkivarierna docent MANNE ERIKSSON, fil. dr HERBERT GUSTAVSON och 
fil. dr NILS TIBERG har i betydande omfattning fortsatt sitt medarbetarskap i 
arkivet, varom se nedan under III: 2. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens olika 
avdelningar. 

Arkivets lokaler. En kort redogörelse för de nya tjänstelokaler som togs 
i bruk våren 1967 är tryckt i Svenska Landsmål 1967 s. 114 ff. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt. 
lexikaliska ordsamlingar 63 blad A4 och 4:o, 43 470 blad 16:o 

(därav excerpter ca. 14 540 bl. 16:0) och 54 blad A7. 
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesupp-

teckningar 1 079 blad fol. och A4, 2 648 blad 4:o, 912 blad 8:o, 30 blad 16:o och 
21 band och häften. 

grammatiska anteckningar 400 blad A4, 17 blad 4:o och 1 band A4. 
primäranteckningar 501 blad 8:o, 29 blad 16:o och 4 häften 8:0. 
melodier 114 st. 
teckningar och skisser 42 st. och 32 kartor. 
fotografier 681 st. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 257 nyinspelade originalband 
(i tim.). Därtill kommer 25 st. »long-playing»-band (med 2 kanaler) som på 
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uppdrag av fil. dr A. Diös inspelats i Amerika och såsom gåva överlämnats till 
arkivet. För utomstående institutioner och forskare har 187 hela kopieband 
(7") framställts. Därtill kommer kortare utdrag ur inspelningar samt de arbets-
kopior som framställts för bruk inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under året ökat med 2 137 nummer jämte 
oaccederade leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har 
såsom tidigare i stor utsträckning skett genom gåvor från institutioner och en-
skilda samt genom byten med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets skrift-
serier. Ur fil. dr Ella Odstedts bibliotek har genom dr Gösta Odstedt till biblio-
teket överlämnats drygt 300 volymer huvudsakligen folkloristisk och etnologisk 
litteratur. Fru Ingrid Geijer har till arkivet överlämnat en del av sin framlidne 
makes, professor Herman Geijers efterlämnade boksamling, inalles ca. 600 
volymer. 49 band har nybundits eller reparerats jämte 7 band tillhörande 
handskriftssamlingarna. 

Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har varit 
3 918 (därav på Fonogramavdelningen 566). 

Lån av handskrifter och böcker inom staden har beviljats i 29 fall varvid 
302 nr utlånats och utom staden i 25 fall varvid 450 nr utlånats. Hela antalet 
utlånade nr var således 752. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning 
1. Allmän översikt 
Expedition och kansli. Expeditionen har föreståtts av BROBERG med 
VÄSTERLUND som närmaste medarbetare. Inflyttningen i de nya lokalerna våren 
1967 medförde en omfattande omordning och nyuppställning av arkivsamling-
arna som under större delen av året åvilat expeditionspersonalen. Fru HOLM-
KVIST har, intill sin pensionering den 1/1, svarat för den centrala accessions-
föringen av inkommande handskrifter och assisterat besökande forskare. Under 
året har 372 enheter införts i accessionskatalogen. Fru OHLSTRÖM-DRUVASICALNS 
har varit arkivchefens sekreterare, utfört maskinskrivning, fört register, svarat 
för utlåning av handskrifter samt lager och distribution av arkivets publika-
tioner. Efter fru Holmkvists pensionering har hon även svarat för löpande 
accessionsföring. Fröken EHRSSON och Öm.= har utfört allmänna expedi-
tions- och kontorsgöromål. Fröken BORGS arbetsuppgifter har främst gällt 
arkivets administration: bokföring, kassa, medelsrekvisitioner, redovisningar, 
löne-, skatte- och sjukvårdsärenden samt övriga ärenden rörande ekonomi och 
personal. Länsassessor I. ROSENFELD har varit sakkunnig medhjälpare vid 
handläggningen av personal-, löne- och bokföringsfrågor. EmN har deltagit i 
skilda arbeten inom expeditionen. Förutvarande kontorsbiträdet fru CARIN 
HEDBLOM har tidvis utfört vissa administrativa m. fl. uppgifter. Fil. stud. 
EVAR IGNESTAM har biträtt vid ordsamlingarnas omordning och uppställning i 
den nya arkivsalen. 

Referensbiblioteket. VÄSTERLUND har svarat för inköp, byten, katalogi-
sering och bindning. Vid katalogiseringen har han biträtts av ÖSTLUND, fil. 
kand. ALFHILD HALÅN och fil. stud. KARIN FAHLLER-ANDERSSON. Fru NOR-
MAR har fortsatt sin genomgående revision av kataloger och bokbestånd. 

Under året har 1 597 brev och 765 andra försändelser avsänts från expedi-
tionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad. 



134 Folke Hedblom, 

Om sak- och or dregis ter ar beten se nedan under Folkminnesavdelningen 
och landskapsundersökningarna. 

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

Dalarna. Under BJÖRKLUNDS ledning har arbetet med Dalmålsordbokens 
publicering fortsatts. Sjunde häftet, artiklarna fjäre till fubbig utkom av trycket 
i april. Tryckmanuskriptet till åttonde häftet har färdigställts och föreligger 
delvis i ombrutet korrektur. Ur olika primärkällor, särskilt A. Nygårds an-
teckningar från Leksand 1927-29 och Niss Hj. Matssons från Malung, har 
kompletteringar tillförts tryckmanuskriptet. I detta arbete har Björklund 
assisterats av fil. mag. GERD EKLUND och, sedan maj, av fil. stud. ELISABET 
HENRIKSSON. Fru GuN BJÖRKLUND har deltagit såväl i detta arbete som i 
korrekturgranskningen. Ur skilda expertsynpunkter har spaltkorrekturet 
granskats av FRIES samt docenterna E. 0. BERGFORS och B. LINDAN. över-
sättningen till engelska av artiklarnas huvudbetydelser har liksom förut ut-
förts av universitetslektor TINA PIERCE, Stockholm. Alla gjorda excerpter har 
försetts med uppslagsord och genom hänvisningar anknutits till ordbokens stora 
huvudregister. Genom registreringarna har detta ökat med ca. 2 300 kort in 8:o 
och omfattar nu ca. 146 750 kort. Registren in 16:o har ökat med 9 246 kort. 
Om utskrivningen av dalmålstexter inspelade i Amerika se nedan under Fono-
gramavdelningen. FRIES har fortsatt sin handledning och granskning av Ingvar 
Normans i Säter uppteclmingarbete. Hans samling uppgår nu till ca. 33 250 
blad 16:0. Fil. kand. GUNNAR NYSTRÖM har utskrivit fonogram från Älvdalens sn. 

Dalsland. WIDMARK har genomgått äldre ordsamlingar för kontroll av upp-
slagsord och utsättande av efterledshänvisningar. Redaktör T. HEIMER har ut-
redigerat egna äldre folkmirmesuppteckningar från skilda socknar i nordvästra 
delen av landskapet. 

Gotland. GUSTAVSON har med stöd av Statens Humanistiska Forskningsråd 
fortsatt sitt arbete med Laumålsordboken. Under året har partiet synd-tylft i 
det handskrivna tryckmanuskriptet färdigställts. Renskriften har framförts 
till rulle. Fil. kand. ALFHILD HA  ukbr  har utarbetat en trebetygsuppsats om 
gotländska utegångsfår. 

Gästrikland. Musikdirektör G. THYRESTAM, Gävle, har i samråd med HED-
BLOM fortsatt sin komplettering och bearbetning av en större samling äldre dia-
lektord från Hedesunda sn. Inkommande uppteckningar har granskats av 
VÄSTERLUND. 

Hälsingland. HEDBLOM, WIDMARK och VÄSTERLUND har granskat upp-
teckningar och korresponderat med ortsmeddelare. Hedblom har också ut-
skrivit fonogram. 

Härjedalen. FRIES har instruerat upptecknare och granskat inkommet 
material. 

Jämtland. Fil. dr T. BucHT har fortsatt sin utredigering av egna äldre 
uppteckningar från Lockne, Marieby m. fl. snr. Fil. stud. MARGIT OSKARSSON 
har utskrivit fonogram från Frösö sn. WIDMARK och VÄSTERLUND har granskat 
uppteckningar och korresponderat med ortsmeddelare. 

Lappland. VÄSTERLUND har svarat för granskning av uppteckningar och 
instruktion av upptecknare. 

Teol, och fil. kand. 0. KORHONEN har utskrivit lapska dialekttexter från 
fonogram, däribland en större samling intalad av A. Labba i Gällivare. 

Norrbotten. Författarinnan ANNA RÖNNQVIST har utskrivit en större sam-
ling texter från fonogram inspelade i Nederkalix sn. Hon har vidare utredigerat 
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egna ordsaualingar från socknen. Doc. CARIN PIHL har fortsatt bearbetningen 
av sitt manuskript till en avhandling om adverb och prepositioner i Överkalix-
målet. Manuskriptet renskrives på arkivets landsmålsskrivmaskin av fil. stud. 
MARGARETA JOHANSSON under överinseende av ERIKSSON och HEDBLOM. Om 
WIDMARKS inventering av handskriftsbeståndet se nedan under Västerbotten. 

Närke. Den sedan hösten 1959 med stöd av landstingsmedel arbetande under-
sökning av landskapets folkmål, som tidigare letts av Västerlund och Ehn, 
övertogs i januari av FRIES. Efter genomgång och översyn av hittills utförda 
arbeten har excerperingen för ordregistret fortsatts med fil. stud. KARIN 
HOLMBÄCK som medhjälpare. Registret omfattar nu över 30 000 blad 16:0. 
Därtill kommer excerpterna ur Södermanland-Nerikes landsmålsförenings 
samlingar, 6 000 blad. Vidare har G. Djurklous språkliga samlingar i Örebro 
läns museum xeroxkopierats och börjat excerperas av fru ULLA BROBERG. Till 
ledning för undersökningens fortsättning har Fries utarbetat en särskild redo-
görelse. 

Småland. Under FRIES' ledning har fil. stud. MARGARETA ERIKSSON börjat 
utskriva uppslagsord på en större ordsamling från Kalmartrakten. Fries har 
excerperat växtnamn ur J. J. Lagergrens ordbok från 1820-talet och granskat 
inkomna uppteckningar. 

Södermanland. WIDMAILK har genomgått vissa ordsamlingar och utskrivit 
efterledshänvisningar samt granskat uppslagsord. 

Uppland. ERIKSSON har fortsatt sin utredigering av egna äldre uppteck-
ningar från östervåla sn, utsatt uppslagsord på Rodenstam-Schagerströnis ord-
samling från Roslagen samt handlett upptecknaren Sarah Ohlsson i Nora sn. 
Han har vidare granskat och ordnat R. Jirlows under året inlämnade stora 
samling av bilder och uppteckningar rörande uppländsk linodling. I samarbete 
med fil. dr A. Isaacsson har han förberett publiceringen av en äldre dagbok från 
Vittinge sn. I detta arbete har även EHN deltagit och har därvid gjort ett antal 
besök hos dr Isaacsson i Stockholm. Ehn har dessutom handlett skilda orts-
meddelares arbeten och utredigerat egna uppteckningar från 11 socknar. 
FRIES har genom avlyssning kontrollerat de utskrifter av inspelningar av 
Uppsalamål, som gjorts i samverkan mellan arkivet och Forslmingskorm-nitt6n i 
Uppsala för modern svenska (FUMS). 

Värmland. Kand. J. JACOBSSON har under året färdigställt sitt stora manu-
skript till en ordbok över Dalbymålet som försetts med vissa kommentarer och 
xeroxfotograferats för överlämnande till Finnskoga-Dalby kommun-. 

Västerbotten. Under WIDMARKS ledning har teol. och fil. kand. ADELE 
WIKTORSSON excerperat frågelistsvar för ordregistret, som härigenom tillförts 
ca. 2 000 blad 16:o. Widmark har vidare gjort en inventering av hela handskrifts-
beståndet från Norrbotten och Västerbotten och upprättat en förteckning. Fil. 
stud. INGER LINDELL har under FRIES' ledning excerperat växtnamn. Fil. stud. 
BERIT LUNDQUIST har utskrivit fonogram från Skellefte sn. 

Med den vid Länsmuseet i Umeå verksamma stiftelsen Folkmåls- och folk-
minnesinstitutet för övre Norrland (FFON) har samarbetet fortsatts efter 
samma linjer som tidigare. Som institutets föreståndare har antikvarie PER-UNo 
ÅGREN tjänstgjort med fil. kand. GUNNEL SANDSTRÖM-WESTERSTROM SOM Aina-
nuens. Prof. K.-H. DAHLS'IEDT har liksom tidigare fungerat som vetenskaplig 
rådgivare. I samverkan med Uppsala-arkivet har dialektinspelningar gjorts i 
socknarna i Luleälvens nedre dalgång och i Västerbottens kustland (se nedan 
under Resor). Inspelningar har dessutom gjorts i överkalix, Lycksele, Sorsele 
m. fl. sur. Ett antal band har utskrivits och införlivats med handskriftssam- 
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ungarna. Dessa omfattade den 31/12 1967 965 nr och ljudbandens antal hade 
vuxit till 1 150. 

Västergötland. Såsom frivillig medarbetare har folkskolläraren S. BENGTS-
so/sr, Skövde, fortsatt sin utskrivning av fonogram som under hans medverkan 
inspelats i landskapet. Utskrifterna uppgick vid årets slut till 548 bl. A4 (ma-
skinskrift). Liksom tidigare har texternas detaljerade tolkning krävt resor till 
skilda socknar i landskapet. HEDBLOM har kontrollerat samtliga utskrifter genom 
avlyssning. 

Ångermanland. Ordregisterarbetet har fortsatts av WIDMARK med fil. stud. 
FRÖDIN som excerpist, varigenom registret tillförts 1 500 blad 16:o. VÄSTER-

LUND har granskat inkomna uppteckningar. Läroverksadjunkt S. SÖDERSTRÖM 
har utskrivit fonogram från Nordmalings sn. 

Östergötland. Lektor F. Tvntx har fortsatt utredigeringen av egna äldre 
samlingar. 

Estland och Gammalsvenskby. TIBERG, som pensionerades den 1 juli, 
har fortsatt sitt arbete vid estlandssvenska undersökningen med stöd dels av 
arkivet dels av anslag från Humanistiska Forskningsrådet och C.-B. Nathhorsts 
stiftelser. Han har själv deltagit i excerperingen av uppteckningar, kontrollerat 
allt exeerperat material och korresponderat med upptecknarna. Han har assis-
terats av fil. kand. ANNE-MARIE CRONSTRÖM, fil. stud. Ta. BORGSTRÖM och fru 
INGRID TIBERG. — Om Tibergs resor se nedan. 

Svensk -Amerika. HEDBLOM har fortsatt sin utskrivning och bearbetning 
av inspelade texter på hälsingemål. Korta avsnitt av inspelningar med prov på 
skilda dialekter har utvalts och i kopia ställts till förfogande för Emigrantinsti-
tutet i Växjö m. fl. institutioner. Fil. mag. HELENA JARL har transkriberat en 
inspelning från Galva, Ill. Mag. E. SRARR har börjat skriva ut de fonogram, som 
inspelats under den av dr A. Diös utsända Amerika-expeditionen (se nedan 
under Resor). Dr Diös bekostar även utskrivningen. Prof. N. HASSELMO, 
Minneapolis, har ytterligare bearbetat sitt manuskript rörande engelska lån i 
amerikasvenskan. 

Sydamerika. Under året har förberedelser gjorts för inspelning av en del av 
de svenskar som bor i provinsen Misiones, Argentina. De flesta som ännu talar 
svenska är äldre emigranter eller barn till de emigranter som på 1890-talet och 
omkring 1910 utvandrade till Brasilien. Upptagningarna göres av svenske 
prästen i staden Oberä, S. A. FLODELL och hans maka fil. mag. GuNvon FLO-
DELL. Med stöd av ett anslag ur Konung Gustav VI Adolfs 80-årsfond har en 
bandspelare inköpts och sänts till Oberå. 

Folkminnesavdelningen har föreståtts av BROBERG SODI dock måst ägna 
större delen av sin tid åt sina övriga uppdrag inom institutionen. Utöver den 
allmänna tillsynen av avdelningens verksamhet har han granskat och instruerat 
ett 10-tal upptecknare, samt handlett besökande forskare och studerande. I 

övrigt har NYMAN svarat för dessa göromål. Hon har varit tjänstledig för arbete 
med gradualavhandling 19/9-20/10 och 14/11-19/12. Som hennes vikarie har 
fil. kand. ALFHILD LJUNGMAN-HATÅN tidvis varit förordnad. En del uppgifter 
inom avdelningen, särskilt insamlingsverksamheten, har ombesörjts av En. — 
Arkivets inflyttning i de nya lokalerna hade en gynnsam inverkan på alla sidor 
av arbetet vid denna avdelning som var särskilt svårt hämmad av trängseln i 
den gamla tjänstelokalen. Även utlåningen av folkminnesmaterial till andra 
vetenskapliga institutioner har väsentligen ökats sedan realkatalogen åter 
kunnat tagas i bruk i full utsträckning. Vid katalogarbetet, som i brist på per-
sonal i stort sett måst ligga nere under senare år, inträdde i oktober fil. kand. 
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ANNA-KARIN NYSTRÖM som medarbetare. Hon har, under ledning av Nyman, 
börjat excerpera äldre samlingar. I samband därmed har förslag till viss revide-
ring av katalogens avdelningar och hänvisningssystem utarbetats. 

De under året kontinuerligt arbetande ortsmeddelarna har varit 16 till an-
talet. Det inlämnade och accederade folkminnesmaterialet uppgick vid årets 
slut till 3 054 blad, huvudsakligen i 4:o-format, samt 6 häften, 80 foton jämte 
melodier, teckningar och kartor. Den övervägande delen utgjordes av svar på 
frågelistor rörande folktro, sed, arbetsliv etc. Särskilt må nämnas den värdefulla 
samling egna äldre uppteckningar från Gidett sn, Ångermanland, som inlämnats 
av prosten G. Bergiors, Sollefteå. 

Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM. Eftersom hans tid 
till största delen måst ägnas åt hans tjänst som arkivchef, har huvudparten av 
göromålen åvilat ORDål1S. Partiellt har VÄSTERLUND och EHN medarbetat vid 
avdelningen, den senare särskilt i fältarbetet. Resorna med inspelningsbilen har 
främst gällt landskapen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Hälsingland, 
Dalarna, Uppland, Närke och Västergötland, Eskilstuna stad samt Åland. Se 
nedan under Resor. 

I juni 1967 flyttades fonogramarkivets ca. 10 000 grammofonskivor och ca. 
3 500 ljudband samt apparater och övrig utrustning från den gamla lokalen i 
S:t Olofsgatan 10 till de nya, specialinredda rummen i anslutning till arkivets 
övriga lokaler. Årets första månader präglades av arbetet med samlingarnas ny-
uppställning, iordningsställandet av nya studiorum med inspelnings- och av-
spelningsanläggningar, intrimning av apparater m. m. Den gamla inspelnings-
bilen (1956), som körts i över 20 000 mil (därav ca. 6 000 i Amerika), ersattes i 
maj 1967 av en ny, som utrustades med nya inspelningsverk och togs i bruk 
under sommarmånaderna. Under vintermånaderna har Orelkus accederat och 
katalogiserat de nyinspelade banden (257 st.). En avsevärd del av hans tid har 
upptagits av kopiering (187 band). Den mest omfattande delen av detta arbete 
har varit framställningen av arbetskopior och teknisk instruktion av utskrivare 
för Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska (FUMS), vars inspel-
ningar av stadsmål i Eskilstuna bedrivits i nära samverkan med arkivet. OrcMus 
och Ehn har demonstrerat avdelningens inspelningar, utrustning och arbets-
metoder bl. a. för grupper av studerande i Nordiska språk och Hedblom för 
studerande i Nordisk folklivsforskning. — Utskrifter av fonogram har gjorts av 
bl. a. ANNA BÖNNQVIST (NOITb.), BERIT LUNDQUIST (Västerb.), SVEN SÖDER-
STRÖM (Ang.), MARGIT OSKARSSON (Jämtl.), GUNNAR NYSTRÖM (Dal.), S. 
BENGTSSON (Västerg.), HEDBLOM (Sv.-Amerika) och ERIK SPARK (Sv.-Amerika). 

Lapska avdelningen. Fil. dr G. HASSELBRINK har, delvis med stöd av 
Humanistiska Forskningsrådet, fortsatt sin utredigering av material för en 
ordbok över de sydlapska dialekterna. Genom excerpering och xerox-kopiering 
har primärmaterialet överförts till ytterligare omkr. 25 000 ordkort i alfabetisk 
följd. Förslag till ordboksartiklar har också utarbetats. Teol. och fil. kand. 0. 
KORHONEN har utskrivit och översatt ett större antal fonogram inspelade i 
Gällivaretrakten. 

Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och 
Svenskt Folkliv har som bilaga till 90:e årgången 1967 under året utgivits C. 
Witting, »On Acute and Grave Contours in Central Swedish Dialectal Speech. 
An Audio-phonetic Study» (Upps. 1968, h. 288 fr. början, 143 s.). Årshäftet för 
1967 (h. 289 fr. början) förelåg vid årets slut färdigt i korrektur. — I arkivets 
skriftserie B »Folkminnen och folkliv» förelåg nr 122  »Folkminnen från Glaskogen 
II» av Arvid Ernvik i korrektur. — Av serie D »Ordbok över folkmålen i övre 
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Dalarna» av L. Levander och S. Björklund har häfte 7 utgivits (Fjäre-Fubbig, 
Upps. 1968, s. 481-560). Häfte 8 förelåg vid årets utgång i korrektur. Med detta 
häfte kommer första bandet av ordboken att fullbordas. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 
Prof. D. STRÖMBÄCK avgick den 1 juli 1967 med pension från sin professur vid 
Uppsala universitet och lämnade därmed även den befattning som chef för 
arkivet som han innehaft sedan 1940. Han hyllades därvid bl. a. med ett porträtt 
i olja, som avtäcktes i samband med de nya institutionslokalernas invigning den 
24 okt. Se därom Sv. Lm. 1967 s. 114 ff. 

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, utarbetat petitum, ansökningar, 
redogörelser, protokoll m. m. och fört en omfattande korrespondens. Om hans 
verksamhet vid fonogramavdelningen och landskapsundersökningarna se ovan. 
Han har varit ledamot av Forskningskommittån i Uppsala för modern svenska 
(FUMS), som bl. a. bedriver fältundersökningar av talspråket i Eskilstuna i 
samverkan med arkivet. 

Vid sidan av tjänsten har Hedblom under höst- och vårterminerna vid Upp-
sala universitet givit en kurs i landsmåls- och folkminneskännedom (30 tim.) 
samt vid Stockholms universitet hållit föreläsningar över »Dialektologiskt fält-
arbete» inom ämnet Fonetik (8 tim.). — Den 7-14 sept. deltog han i Sjätte 
internationella fonetikerkongressen i Prag. — Av trycket har han under året 
utgivit »Om språket i Närke» (I: Örebro-Karolinaren nr 27, dec. 1967) och »De 
första hälsingarna i Minnesota» (I: Hälsingerunor 1968). 

BROBERG har varit föreståndare för folkmirmesavdelningen och expeditionen 
(se ovan) samt tjänstgjort som kassaförvaltare och som arkivchefens ställföre-
trädare. Som sådan har han deltagit i handläggningen av personal- och för-
valtningsärenden, petitum m. m. Han har bl. a. slutfört sitt uppdrag beträf-
fande inredning och utrustning av de nya arkivlokalerna samt för tryckning re-
digerat den andra delen av A. Ernviks bok »Folkminnen från Glaskogen» som 
uppsatts i korrektur. — Vid sidan av tjänsten har han i Historiska Samfundet i 
Helsingfors och vid Åbo Akademi hållit föredrag om den finska inflyttningen till 
Sverige från medeltiden till omkring år 1700. 

Om BJÖRKLUNDS verksamhet vid Dalmålsundersökningen se ovan. — Vid 
sidan av tjänsten har han redigerat och utgivit skriften »Från fyra kulturdagar i 
Bonäs bygdegård den 26-29 juni 1967» (Hembygdsskildringar utg. av Kungl. 
Gustav Adolfs Akademien III, Uppsala 1967), som bl. a. innehåller en uppsats 
av honom själv, »Kring uppkomsten av två unika hantverk — korgmakeri och 
hårarbete — i Ovansiljan». 

Om FRIES' arbete vid Närkeundersökningen se ovan. Han har dessutom 
instruerat upptecknare och granskat samlingar från skilda landskap samt ut-
skrivit uppslagsord. Arbetet vid det av Gustavson tidigare påbörjade växt-
namnsregistret har övertagits av Fries, se ovan under Småland och Väster-
botten. Av trycket har han utgivit »Så jag målar ... Rak ordföljd i stället för 
omvänd i svensk vers» (I: Nysvenska studier årg. 47,1967). 

NYMAN har tjänstgjort vid Folkminnesavdelningen se ovan. För eget veten-
skapligt arbete har hon åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag tiden 19/9-28/9 
och med C-avdrag 29/9-20/10 och 14/11-19/12. För samma ändamål besökte 
hon 14/11-18/12 Fröaskaparsetur i Tbrshavn, Färöarna. Som arkivets represen-
tant deltog hon 22/4-26/4 i en konferens i Oslo om folksagoforskningen anordnad 
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av Institutt for folkeminnevitskap, Oslo, och Nordisk institut for folkedigtning, 
Köpenhamn. — Av trycket har hon utgivit »L'Europa del Nord. Etnografia e 
tradizioni popolari» ( = kap. 7 i R. Biasutti, Le razze e i popoli della terra, II, 
Turin 1967). 

Om WIDMARKS arbete se ovan under landskapsundersökningarna för Väster-
botten m. fl. Han har demonstrerat arkivet för grupper av studerande vid fyra 
tillfällen. — Vid sidan om tjänsten har han fortsatt sitt arbete på en kommentar 
till P. Stenbergs ordbok över Umemålet. Han har publicerat »Bottniska vatten-
dragsnamn» (I: Västerbotten 1967). 

Om VÄSTERLUNDS verksamhet vid en rad landskapsundersökningar, vid ex-
peditionen och Fonogramavdelningen se ovan. Han har varit institutionens 
bibliotekarie, handledare för arkivarbetarna samt svarat för förbindelserna med 
K. Arbetsmarknadsstyrelsen. Han har demonstrerat arkivet för grupper av 
studerande och handlett forskare från in- och utlandet. 

Emi.  har medverkat vid den uppländska undersökningen, se ovan. Ehn har 
vidare deltagit i arbetet vid Folkminnes- och Fonogramavdelningarna samt 
expeditionen. Han har handlett besökande forskare och har demonstrerat arki-
vet för grupper av studerande. — Av trycket har han utgivit »Gatu- och kvar-
tersnamir i Uppsala» (I: Upplands nations årsskrift 1968). 

ERIKSSON har fortsatt sitt arbete vid Upplandsundersökningen (se ovan 
under Uppland), varit redaktionssekreterare för Svenska Landsmål (se ovan 
under Utgivningsverksamheten), varit rådgivare i tryckningsfrågor åt arkivets 
medarbetare och utarbetat ett manuskript till register för Svenska Landsmål 
1953-67. Han har liksom tidigare besvarat förfrågningar, delvis mycket om-
fattande, från redaktionen för Svenska Akademiens ordbok i Lund. — Vid 
Stockholms universitet har han hållit 10 föreläsningar över landsmålsalfabetet 
25/4-10/5. Av trycket har han utgivit biografier över Herman Geijer och Olof 
Gjerdman (I: Svenskt biografiskt lexikon, band XVII, 1967). 

Om GUSTAVSONS, TIBERGS och HASSELBRINKS verksamhet se ovan under 
respektive Gotland, Estlandssvenska undersökningen och Lapska undersök-
ningen. — Hasselbrink har under året publicerat »Metaphonie als distinktives 
und redundantas Merkmal im Sildlappischen» (I: Congr. secund. internationalis 
fenno-ugristarum, Hki 1965, I) samt »Neue lappische Lehrbficher» (I: Ural-
Altaische Jahrbilcher 39, h. 1-2, 1967). 

Fru DAGMAR HOLMKVIST, som vid sin pensionering tjänstgjort vid arkivet i 
47 år, tilldelades av Konungen i ordenskapitel den 6 juni 1968 Vasamedaljen i 
guld, åttonde storleken. Medaljen överlämnades till henne den 10 juni av styrel-
sens ordförande i närvaro av styrelsens ledamöter och arkivets personal. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten 
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 

Bohuslän. Folkskollärare G. HELLMAN har gjort uppteckningar rörande 
folkliv och folkminnen från Morlanda sn. 

Dalarna. HEDBLOM besökte Älvdalens sn i juni 1967 för föredrag i Älvdalens 
hembygdsförening och överläggningar med dess styrelse om inspelningar av skilda 
bymål i socknen. BJÖRKLUND fortsatte sin i föregående årsberättelse omnämnda 
resa intill den 22/7 för genomgång av kompletteringslistor för Dalmålsordboken, 
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kontrollundersökning rörande Carl Säves ordlista från 1850-talet m. fl. upp-
teckningar i Djura, Gagnefs, Järna, Leksands, Lima, Malungs, Mora, Ore, 
Rättviks, Solleröns, Venjans, Våmhus och Älvdalens snr. ORDÅUS reste den 
21/8 med inspelningsbilen till Säter, där han gjorde en upptagning av Älvdals-
mål, och fortsatte sedan till Malung för inspelningar i Coje m. fl. byar tillsammans 
med intendenten fil. lic. N. H. MATSSON och fil. stud. H. FRÖDIN dagarna 
22/8-23/8. Tillsammans med fil. kand. G. NYSTRÖM reste han den 24/8-25/8 i 
Älvdalens sn samt 26/8-2/9 i Särna och Idre snr. Den 14/10-15/10 gjorde Or-
deus upptagningar i Envikens och Sundborns snr med herr S. HOLMBERG SOM 
medhjälpare. Herr I. NORMAN har fortsatt sina språkliga uppteckningar i Säters 
sn och herr G. ERIKSSON har upptecknat ord och texter från Hedemora sn. 
Fil. stud. KERSTIN BILAR har gjort bandupptagningar i Skattungbyn, Orsa sn. 

Dalsland. I samband med en resa till Närke och Värmland besökte BRO-
BERG Dals-Eds sn den 11/6-12/6 för instruktion av ortsmeddelare. 

Gotland. NYMAN gjorde den 24/8-26/8 en resa för genomgång och över-
tagande av äldre manuskript hos fröken Augusta Pettersson i Atlingbo sn. 
Herr J. FLTORTER har fortsatt sina uppteckningar av folksed och folkminnen från 
Fide sn. Han medverkade i en bandupptagning vid besök på arkivet den 1/11. 

Gästrikland. Fotograf W. ERIKSSON har fortsatt sina uppteckningar av 
dialekt och folkminnen från Torsåkers sn. 

Hälsingland. HEDBLOM och ORDkUS instruerade ortsmeddelare i Arbrå, 
Norrbo och Rengsjö snr samt gjorde omfattande inspelningar av folkvisor i 
fiskeläget Hölick tiden 25/9-28/9. F. telegrafexpeditören GRETA RODENSTAM 
gjorde en bandinspelning av stadstraditioner och folkminnen i Hudiksvall den 
17/6 1967. Fru SIGNE WIDHOLM har fortsatt uppteckningar av folkmål och folk-
minnen från Bergsjö sn — delvis med hjälp av en studiecirkel. — Herr P. NOR-
DIN har upptecknat dialekt i Arbrå sn. 

Jämtland. På väg till övre Norrland med inspelningsbilen gjorde ORDAUS 
upptagningar av dialekt i Hallens an den 10/5-11/5. Herr E. J. LINDBERG har 
gjort uppteckningar av folkminnen och dialekt från Ragunda sn. 

Lappland. VÄSTERLUND besökte den 4/8-5/8 ortsmeddelaren herr A. 
NILSSON i Fredrika, som har fortsatt sina omfattande språkliga och etnologiska 
uppteckningsarbeten från Fredrika m. fl. socknar, företrädesvis inom Åsele 
lappmark. Rektor N. ERIKSSON har inlämnat uppteckningar om Fatmomakke 
kyrkoplats i Vilhelmina sn, och fru GÖTA VIKBERG har gjort folkminnesupp-
teckningar.  i Arjeplogs sn. Teol. stud. Bo LUNDMARK har också detta år gjort 
lapska uppteckningar bland samerna i Sirkas lappby, Jokkmokks sn, och även 
upptecknat folkminnen i Tärna sn. 

Norrbotten. Dagarna 4/10-8/10 gjorde ORDAUS bandupptagningar i 
Nederluleå, överluleå och Edefors snr i samarbete med amanuens GUNNEL 
WESTERSTRÖM från Folkmåls- och folkrnirmesinstitutet i Umeå (FFÖN). Han 
fortsatte till Kalix och gjorde tillsammans med författarinnan ANNA RöNN-
QVIST dialektinspelningar i Hietaniemi, Nederkalix och Töre snr. Folkskollärare 
E. LUNDBERG har upptecknat dialekt och folkminnen i Norrfjärdens sn. 

Närke. BROBERG besökte Örebro den 5/6-6/6 för överläggningar med före-
trädare för Örebro bildningsförbunds folkminnesarkiv rörande kopiering av 
detta arkivs samlingar för Uppsala-arkivet. Earl.  och ORDÅUS gjorde upptag-
ningar av dialekt och folkminnen i Hidinge, Sköllersta och Viby snr den 15/8-
18/8. Herr K. ÖSTLUND har upptecknat folkmål från Viby sn. 

Småland. Herr G. SKOGSMARK har arbetat vidare på en ordsamling från 
Misterhults sn. 
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Södermanland. ORDAUS och fil. mag. B. NORDBERG vid Forskningskom-
mitt6n i Uppsala för modern svenska (FUMS) har företagit resor till Eskilstuna 
för inspelning av stadsmål och stadstraditioner den 19/9-21/9, 14/11-16/11, 
18/3-20/3 och 3/5. Därjämte har de i Uppsala gjort upptagningar av studenter 
från Eskilstuna den 29/3, 4/4 och 23/4. I Vansö sn har fil. kand. INGEGERD 
BERGSTRÖM gjort uppteckningar för en seminarieuppsats i nordisk folklivs-
forskning, »Julspelen i Vansö — en studie på grundval av äldre material och 
egna uppteckningar». 

Uppland. EFIN och ORDAUS inspelade dialekt och folkminnen i Ekeby sn 
den 26/10 och i Biskopskulla sn den 18/4. Den 9/6 gjorde NYMAN, Ehn och Or-
d6us upptagningar av visor och folktraditioner i Vittinge sn såsom demonstra-
tion för en grupp lärare från Färöarna. I Eskilstuna gjorde Ehn och Ord6us den 
3/4 en upptagning av låtar på nyckelharpa spelade av herr 0. PETTERSSON från 
Björklinge sn. Fil. kand. M. JANSON har i Alsike sn gjort uppteckningar för 
en trebetygsuppsats i nordisk folklivsforskning, »Arbetare och arbetsliv på 
Kungshamns gård i Alsike socken 1900-1916». Herr 0. Pettersson har samlat 
folkmelodier och uppgifter om spelmän från Björklinge sn, och fröken SARAH 
OHLSSON har utökat sina språkliga samlingar från Nora sn. Folkminnesupp-
teckningar har gjorts av herr A. BJÖRKMAN i Söderfors sn, herr G. GUSTAFSON 
i Lagga och Vittinge snr, herr E. TAPPER i Börje och Åkerby snr samt folkskol-
lärare J. WESTIN i Möja sn. 

Värmland. I östmarks sn har BROBERG under sommaren fortsatt sin tidi-
gare påbörjade insamling av traditionsmaterial och urkunder rörande socknens 
äldre bebyggelse. Han besökte landskapet den 7/6-12/6 för överläggningar med 
institutioner och enskilda personer om tillvaratagande av äldre samlingar samt 
för instruktion av upptecknare i Hammarö och Nors snr. Fil. stud. L. Gus-
TAFSON har i Arvika sn insamlat material för en proseminarieuppsats »Kring 
ett krukmakeri i Arvikabygden». Herr S. LARSSON har upptecknat folkminnen 
från Gustav Adolfs sn, och fru EMMY ZARING har upprättat en ordlista från 
Blomskogs sn. 

Västerbotten. HEDBLOM besökte Umeå den 28/3 för deltagande i årsmöte 
med styrelsen för Folkmåls- och folkminnesinstitutet för övre Norrland och för 
planläggning av gemensamma arbeten. ORDAUS och amanuens GUNNEL WES-
TERSTRÖM från Umeå-institutet gjorde med inspelningsbilen upptagningar av 
dialekter och folkminnen under tiden 13/5-21/5 i Jörns, Norsjö, Nysätra, 
Skellefte och Ume snr. 

Västergötland. BROBERG besökte den 25/2-28/2 Institutet för folklivs-
forskning vid Göteborgs universitet för överläggningar rörande arkivorganisa-
tion och sanaarbetsfrågor. HEDBLOM besökte såväl detta institut som Institutet 
för ortnamns- och dialektforskning för konferens med dess föreståndare rörande 
inspelningar i Göteborg m. m. Under tiden 30/10-2/11 gjorde ORDÅUS och folk-
skollärare S. BENGTSSON dialektinspelningar i 15 av landskapets socknar samt 
i Tidaholms stad. Bengtsson har dessutom på egen bandspelare gjort upptag-
ningar av äldre och yngre personers uttal av r-ljudet i 11 socknar och Skövde 
stad. Folkskollärare G. HEr,nmArr har fortsatt sina uppteckningar av folkliv 
och folkminnen från Tiveds och Undenäs snr. 

Västmanland. Fil. kand. BARBRO BURSELL har gjort uppteckningar om 
smeder i Ramnäs sn för en trebetygsuppsats, »Lancashiresmederna på Ramnäs 
bruk. Deras arbete och liv 1895-1925». Folkskollärare R. SVEDSKOG har fort-
satt sina språkliga uppteckningar från Medåkers sn. 

Ångermanland. HEDBLOM gjorde den 29/9-1/10 en resa till Örnsköldsvik 
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och Arnäs sn varvid han uppsökte sagesmän och medhjälpare för inspelningar. 
Såsom arkivets representant bevistade han framlidna medarbetaren fil. dr 
ELLA ODSTEDTS gravsättning. Folkskollärare F. BERGVALL har fortsatt sina 
språkliga och folkloristiska uppteckningar i Edsele sn. 

Östergötland. GIISTAVSON gjorde en resa den 2/10-7/10 för att i Norr-
köping med fil. dr F. TsEntx diskutera dennes utredigering av egna äldre öst-
götasamlingar och i Linköping underhandla med fru ALICE LINDELL m. fl. om  
framlidne rektor TE. LINDELLS efterlämnade samlingar. 

E s tlan dssv ensk ar na. Under nio resor till estlandssvenskar bosatta i 
Stockholm och dess förorter samt i Misterhults sn i Småland har TIBERG gjort 
kompletteringar och uppteckningar av estlandssvenskt språk och folklig kultur 
från samtliga delar av undersökningsområdet. Den 15/8-17/8 gjorde Tiberg 
uppteckningar på Gotland av gammalsvenskbymål. 

Åland. Under en resa den 12/6-19/6 gjorde MIN och ORDåDS tillsammans 
med HEDBLOM inspelningar av dialekter och folkminnen i Eckerö, Finströms, 
Geta, Hammarlands, Jomala och Sunds sur på Fasta Åland. 

Svensk -Amerika. Hösten 1967 utsände fil. dr A. Diös, Uppsala, en inspel-
ningsexpedition, främst till stater på Stilla Havs-kusten och i övre Mellan-
västern, för inspelning av utvandrare från Mora, Våmhus, Älvdalen m. fl. 
socknar. Deltagare var f. talman AND. OLSSON och ingenjör PER HOLGER 
ERIKSSON, Mora. De inspelade banden har av dr Diös överlämnats som gåva till 
Fonogramavdelningen, där utskrivning pågår (se ovan). 

Compte rendu 

des recherches dirigees par 'Institut de Dialectologie et de Folklore d'Upsal 
pendant les annees d'exercice 1967-68. Par FOLKE HEDBLOM. 

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

III. Travaux dans les archives, elaboration des materiaux: 
Aper9u generale; publications de PInstitut. 
Travaux des employes. 

IV. Voyages et enquftes dans les provinces. 



Landsmålsarkivet i Lund 
Årsberättelse 1967/68 

Av Sven Benson 

1. 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. SIGFRID SVENSSON, ordf., prof. OLOF ARNGART, V. ordf., prof. BERTIL 
MALMBERG, prof. GÖSTA HOLM, överbibliotekarie KRISTER GIEROW och arkiv-
chef SvEN BENSON, sekreterare och skattmästare. Suppleanter har varit prof. 
TAGE AHLDAN och prof. JERKER Rostx. Styrelsen har under året sammanträtt 
4 gånger. 

För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under året har 
följande belopp disponerats: 

Avlöningar  200 090 kr 
Omkostnader  11 375 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 Ingemar Ingers, arkivarie (Ae 24) t. o. m. den 30 april, 
fil. dr Sten-Bertil Vide, arkivarie (Ae 22, befordringsgång t. o. m. den 30 april, 
Ae 24 fr. o. m. den 1 maj), fil. mag. Göran Hallberg, amanuensaspirant (Ag 18) 
fr. o. m. den 1 maj, fröken Eva Lundberg, kansliskrivare (Ae 11), fru Armette 
Persson, kontorist (Ae 9) och fru Amy Ruborn, kontorist (Ae 9, befordrings-
gång). 

När arkivarie Ingers beviljades avsked med tjänstepension, beslöt arkivets 
styrelse att till honom uttala ett tack »för hans långa och för dialekt- och ort-
namnsforskningen gagnerika tjänst vid Landsmålsarkivet». 

BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt själv 
drivit insamlingen av dialektmaterial frän de östra delarna av arkivets under-
sökningsområde. Han har fortsatt undersökningen av ortnamnen i Harjagers 
härad och kartläggningen av vissa dialektföreteelser i södra Sverige samt av-
givit yttranden i namnregleringsfrågor. 

Benson deltog den 18-20 aug. i en nordisk ortnamnskonferens i Göteborg, be-
sökte den 16-19 okt. olika orter i Kalmar och Blekinge län för dialektinspelning, 
den 10 febr. Växjö för instruktion av medarbetare och den 27-28 maj Uppsala 
för överläggning med cheferna för Svenska ortnamnsarkivet, Landsmåls- och 
folkminnesarkivet och Ordbok över Sveriges dialekter. 
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Vid sidan av arkivchefstjänsten har Benson meddelat 71 timmars under-
visning i dialektologi och språkhistoria samt hållit fyra föreläsningar om 
svenska dialekter vid en av universitetskanslersämbetet anordnad kurs för 
norska och danska studenter i Lund. 

Benson har under året publicerat Uttryck för brott och straff, en studie i nu-
isländskt lagspråk (ANF 82), Litteraturkrönika 1966 (ib., tillsammans med prof. 
K. G. Ljunggren och doc. B. Loman), Karl Gustav Ljunggren, minnesord 
(Kungl. hum. vet.-samf:s i Lund årsberättelse 1966-1967), Karl Gustav 
Ljunggren t (Studia linguistica XXI). Han har därjämte redigerat årshäfte 1967 
av Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift och på uppdrag av redaktio-
nen för Arkiv för nordisk filologi ombesörjt utgivandet av ANF 82. 

INGERS har lett undersökningen av dialekt och ortnamn i Skåne och deltagit 
däri, granskat dels nyinkommande material av excerpter och uppteckningar, 
dels äldre dylikt, utredigerat under arbetsåret utförda uppteckningar och utfört 
diverse excerperingar av dialektformer och äldre ortnamnsformer ur hand-
skrifter, kartor, etnologisk och topografisk litteratur; har utfört vissa registre-
ringsarbeten samt granskat manuskript och besvarat förfrågningar. Han har 
tillsammans med arkivchefen granskat ett under utarbetning varande register 
över samtliga jordeboksnamn i Skåne samt namnlistor från Rikets allmänna 
kartverk, avsedda för ny utgåva av ekonomiska kartan. Han har deltagit i 
Namnberedningens i Lund sammanträden och granskat förslag till namngiv-
ning av gator och vägar i tätorter i Malmöhus län. Han har under året utfört 
smärre dialektuppteckningar i Lunds stad och orter i närheten av Lund. Under 
23 dagar har han tjänstgjort som t. f. arkivchef. 

Ingers har under året publicerat Hur gammal är Limhamnsgården? (Lim-
hamniana, utg. av Limhamns museiförening 1967), Ortnamn i Glimåkra (Glim-
åkraboken II, Kristianstad 1967) och Sockennamnen i Onsjö härad (Onsjö-
bygden 1967). 

VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland och västra Små-
land, handhaft bibliotek och fonogramavdelning samt utfört vissa registrerings-
arbeten. Tillsammans med kontoristen Annette Persson har han graverat 
grammofonskivor och kopierat inspelningar, som gjorts av arkivets tjänstemän 
eller ställts till förfogande av olika personer. Han har också granskat utskrifter 
av fonogramtexter och excerpter ur kvartosanilingar, som utförts av tillfälligt 
anställd personal (jfr nedan). Den 2 februari besökte han Jönköping för över-
läggning med landsantikvarien där. Utom arkivtjänsten har han givit två 6-
timmars kurser i landsmålsalfabet och läsning av dialekttexter. Under olika 
perioder har han tjänstgjort som t. f. arkivchef sammanlagt 20 dagar. 

Vide har under året publicerat De sydsvenska växtnamnen, namngivnings-
motiv och formkategorier (Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1967) och 
Studier över sydsvenska växtnamn (diss.) samt artiklar och recensioner i tid-
skrifter och dagspress. 

HALLBERG har granskat inkommande skånskt ortnamns- och dialektmaterial 
samt påbörjat ett efterledsregister över de skånska jordeboksnamnen. Han har 
vidare förberett vissa ortnamnsärenden. • 

EVA LUNDBERG har handhaft registrerings-, expeditions- och bokförings-
arbetet samt personalärendena. 

ANNETTE PERSSON har stämplat, räknat och ordnat samlingar, biträtt i 
grammofonarbetet samt renskrivit brev och manuskript. 

AMY RUBORN, SOM under hela året åtnjutit partiell tjänstledighet med tjänst-
göringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och ordnat sam- 
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ungar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slag av excerperings-
arbete. 

Tillfälliga medarbetare. Skriftställare HELGE ANDERSSON har fortsatt 
excerperingen av ortnamn ur lantmäterihandlingar från Kristianstads län. Fru 
BRITA VIDE har excerperat samlingar från Blekinge och Kalmar län samt ko-
pierat blekingska samlingar. Fil. stud. TORBJÖRN EDBERG har excerperat 
skånska ortnamn och fil. kand. KEnsTIN EDBERG har excerperat halländskt 
dialektmaterial. Fil. kand. KARIN LJUNGGREN har dels skrivit ut halländska 
fonogram, dels excerperat ortnamn ur äldre kartor. Fil. mag. EvA-MIA Jas-
BORG har skrivit ut småländska fonogram, och fil. mag. GÖRAN HALLBERG har 
under, mars och april skrivit ut halländska fonograan. Efter avgången ur tjänst 
har dr. Ingers excerperat skånskt dialektmaterial. 

3. Samlingarnas tillväxt 

Handskriftsamlingarna har under året utökats med följande material: 
341 bl. 4:o (Bl. 77, Hall. 27, Sk. 127, Sm. 110), 81 127 bl. 16:o (Bl. 1 251, Hall. 
22 145, Sk. 46 237, Sm. 8 999, Öl. 1 235, blekingska kopieserien 1 260), 772 bl. 
A4. Av detta material utgöres 27 441 bl. 16:o av ortnamnsexcerpter ur äldre 
källor och 1 095 bl. 16:o av dialektala ortnamnsformer (Bl. 96, Hall. 581, Sk. 
238, Sm. 120, öl. 60). 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, 3 999 bl. 
fol., 96 625 bl. 4:o, 4 901 bl. 8:o, c:a 3 372 600 bl. 16:o, 22 759 bl. A4 och 186 bl. 
i växlande format. 

F o no gr amavdelningen har under året utökats med 174 originalskivor och 
34 band och omfattar nu 4 332 originalskivor, 1 050 kopieskivor och 283 band. 

Inspelningar har gjorts av Benson i Ronneby lfs., Bl., samt Döderhult, 
Mönsterås, Oskarshamn, Vena och Vimmerby lfs., Sm. Som gåva till arkivet 
har överlämnats bandinspelningar från Asige av herr Axel Olsson, Falkenberg, 
samt från västra och södra Skåne av Sveriges Radio. Vidare har bandinspel-
ningar ställts till förfogande för kopiering av lantbr. Sven Adolfsson, Kalvsvik, 
från Kalvsvik, Tävelsås och Vederslöv, Sm., av bonden Arvid Andersson, 
Reftele, från Veinge, Hall., och Ahnesåkra, Askeryd, Bringetofta, Byarum, 
Fröderyd, S. Hestra, Hjälmseryd, Hjärtlanda, Hultsjö, Järsnäs, Malmbäck, 
Moheda, Nydala, Näshult, Ramkvilla, Skärstad, Stenberga, Svarttorp, Svena-
rum, Tjureda, S. Unnaryd, Vetlanda, Vrå, Åker, Ås och Åsenhöga, Sm., av 
fil. lic. Åke Hansson, Bjärred, från ö. Ingelstad, Sk., av lektor Fridolf Jönsson, 
Växjö, från S. Vi, Sm., av herr Sven-Erik Nelson, Mönsterås, från Mönsterås, 
Sm., och av löjtnant Stig Norberg, Unnaryd, från S. Unnaryd, Sm. 

Av inspelningarna har endast en del överförts till skivor. 
Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels genom 

gåvor från följande: kantor Sven Blomån, Älghult, prof. Karl-Hampus Dahl-
stedt, Uppsala, smedmästare Karl Bergström, Slätthög, doc. Lennart Elmevik, 
Uppsala, arkivarie Ingemar Ingers, Lund, folkskollärare Ivar Johansson, 
Hässleholm, doc. Hans Jonsson, Lund, prof. Karl Gustav Ljunggrens sterbhus, 
Lund, dr. W. F. H. Nicolaisen, Edinburgh, fil. lic. Roland Otterbjörk, Uppsala, 
arkivarie Gunnar Pellijeff, Uppsala, arkivarie Allan Rostvik, Uppsala, fil. kand. 
Åke Werdenfels, Malmö, arkivarie Sten-Bertil Vide, Dalby, arkivarie Kurt 
10 — 694471 Sv. Landsmål 1969 
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Zilliacus, Helsingfors, Svenskt musikhistoriskt arkiv, Stockholm, Volkskundl. 
Kommission, Miinster. 

Bytesförbindelser har upptagits med Foroya Landsbökasavn, Törshavn, 
och Norrbottens museum, Luleå. 

Mikrof ilm av d elnin gen har under året icke undergått några förändringar. 
Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått till 

1809. Besökande forskare har handletts av arkivchefen och arkivarierna, vilka 
även besvarat inkommande förfrågningar. 

Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 
Allt inkommande material har granskats av Benson, Ingers, Vide eller Hall-
berg. Huvuddelen av det inkomna kvartomaterialet har excerperats på sedes-
blad. 

Excerperingen av skånska ortnamn har huvudsakligen varit inriktad på 
lantmäterihandlingar från Kristianstads län. Därjämte har excerperingen av 
ortnamn ur rekognosceringskartan 1812-20 påbörjats. 

Ett alfabetiskt register över de skånska jordeboksnamnen har färdigställts 
under året och ett efterledsregister över samma namnbestånd har påbörjats. 

Blekingeordboken har fortsatts genom excerpering och kopiering av nytill-
kommet material. 

Sammanslagningen av de skånska sockensamlingarna till häradssamlingar har 
i huvudsak avslutats. 

Ett betydande antal fonogram från Småland och Halland har under året ut-
skrivits på A4. 

I nära anslutning till arkivets arbete har Sydsvenska ortnamnssällskapets 
årsskrift 1967 utgivits. Beträffande skrifter, som utgivits av arkivets tjänste-
män, hänvisas i övrigt till mom. 2. 

Följande arbeten pågick vid årets slut: arkivchef SVEN BENSON, Blekingska 
dialektstudier II, Blekingsk ordbok, Bebyggelsenamnen i Harjagers härad, Die 
Erforschung der schweclischen Mundarten, Sildschwedischer Sprachatlas 3, 
docent BERTIL EJDER, Ortnamn på -ryd, Dagens tider och måltider, amanuens 
GÖRAN HALLBERG Accentueringen av halländska ortnamn, fil. lic. ÅKE HANS-
SON Fonemsystem i skånska dialekter, f. d. arkivarie INGEMAR INGERS Ortnam-
nen i Lund 2, Skånska drag i texten i Lunds stifts landebok, Skolslang och aka-
demisk slang i Lund, docent DAVID KORNHALL Sydsvenska fisknamn, arkivarie 
STEN-BERTIL VIDE A. J. Krögers dialekttexter. 

Insamlingsarbetet 1967/68 
I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren, därpå 
uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För flertalet orter 
har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidigare undersök-
ningar. översikten upptar jämväl äldre uppteckningar, som utredigerats under 
året samt excerpter och texter från fonogram. 
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Blekinge 
Bräkne hd. Manfred Magnusson, Asarurn 41 bl. 4:o; Ellen Svanström, 

Hällaryd 1 bl. A4. 
Medelstads hd. Ture Andersson, Ronneby lfs. 36 bl. 4:o. 

Halland 
Faurås hd. Hanna Bernhardsson, Morup 15 bl. 4:o. 
Fjäre hd. Gunvald Bruce, Tölö m. fl. 1 bl. A4. 
Höks hd. E.-M. Jisborg, Veinge 31 bl. A4; Karin Ljunggren, Hasslöv 54 bl. 

A4, Hishult 114 bl. A4, ö. Karup 25 bl. A4, Knäred 67 bl. A4, Laholms lfs. 
56 bl. A4, Veinge 67 bl. A4; Karin Ljunggren och S.-B. Vide, Knäred 19 bl. A4. 

Viske hd. Ivar Johansson, Värö 12 bl. 4:o. 

Skåne 
Albo hd. Hugo Areskoug, S. Mellby 5 280 bl. 16:o. 
Bara hd. Helge Andersson, Genarp (och Husie, Oxie hd) 1 bl. A4; Helge 

Andersson och I. Ingers, Genarp 9 bl. 16:0; I. Ingers, Burlöv och Tottarp 262 bl. 
16:o, Mölleberga 1 bl. 4:o. 

Frosta hd. Fabian Wendel, Munkarp 18 bl. 4:o, 2 bl. A4. 
Färs hd. Hans Bruse, Tolånga 3 bl. A4. 
Gärds hd. Nils Biarne, V. Vram 5 bl. 4:o. 
V. Göinge hd. Gösta Sjöstedt, Vittsjö 3 710 bl. 16:o. 
ö. Göinge hd. Elever vid Glimåkra folkskola, Glimåkra 40 bl. 4:o; Berndt 

Svensson, Glimåkra 34 bl. 4:o. 
Herrestads hd. I. Ingers, Ystad 77 bl. 16:o. 
Ingelstads hd. Åke Hansson, ö. Ingelstad 89 bl. 16:o. 
Onsj ö hd. I. Ingers, Reslöv 54 bl. 16:o, Torrlösa 4 bl. 16:o; Fabian Wendel, 

Billinge 116 bl. 16:o, 1 bl. A4. 
Oxie hd. Helge Andersson, (Husie och Genarp se Bara hd), Husie 1 bl. 4:o; 

I. Ingers, Malmö 26 bl. 16:o. 
Skytts hd. M. Rosén, Trelleborgstrakten 1 bl. 4:o. 
Torna hd. I. Ingers, Bonderup 55 bl. 16:o, Flädie m. fl. 75 bl. 16:o, Lunds 

stad 206 bl. 16:o. 
Vemmenhögs hd. I. Ingers, L. Isie 5 bl. 16:o. 
Villan ds hd. I. Ingers, Åhus 5 bl. 16:o. 
N. Åsbo hd. Gösta Sjöstedt, Färingtofta 7 910 bl. 16:o. 

Smal' and 
Allbo hd. Sven Benson, Slätthög 5 bl. 16:0; E.-M. Jisborg, Aringsås 21 bl. 

A4, Lekaryd 9 bl. A4, Vislanda 11 bl. A4. 
Kinnevalds hd. E.-M. Jisborg, Dänningelanda 53 bl. A4. 
Konga hd. E.-M. Jisborg, Älmeboda 23 bl. A4; Tor Krantz, Hovmantorp 

360 bl. 16:o. 
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 55 bl. 4:o, 125 bl. 16:o. 
S. Möre hd. Tage Gajbert, Vissefjärda 286 bl. 16:o. 
Norrvidinge hd. E.-M. Jisborg, Asa 21 bl. A4, Söraby 49 bl. A4; Selma 

Karlsson, Berg 55 bl. 4:o. 
S. Tjusts hd. Gunvald Bruce, Blackstad m. fl. 1 bl. A4. 
Uppvidinge hd. E.-M. Jisborg, Drev 22 bl. A4, Lenhovda 7 bl. A4, Sjösås 

32 bl. A4, Åseda 29 bl. A4. 
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S. Vedbo. E.-M. Jisborg, Flisby 24 bl. A4; Edit Nilsson, Hässleby 56 bl. 16:o. 
Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 469 bl. 16:o. 
Östra hd. E.-M. Jisborg, Stenberga 28 bl. A4. 

Compte rendu 
des recherches dirig6es par PInstitut de Dialectologie de Lund pendant les an-
mes d'exercice 1967-68. Par SVEN BENSON. 

Organisation, budget et administration. 
Employ& et conditions du travail. 
Accroissements des collections. 
Travaux dans les archives, utilisation des collections; publications de l'In-
stitut. 
Voyages et enquetes dans les provinces. 



Institutet för ortnamns- och dialektforskning 
vid Göteborgs universitet 

Årsberättelse 1967/68 

Av Verner Ekenvall 

Organisation, ekonomi och förvaltning 
Institutet är anslutet till Institutionen för nordiska språk, vars chef, profes-
sorn i nordiska språk, tillika är chef för institutet. 

Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under respek-
tive titlar för Göteborgs universitet. Ur Wilhelm och Martina Lundgrens veten-
skapsfond har erhållits ett anslag om 5 500: — kronor till professor Assar Jan-
Mr' för färdigställande av manuskript till Ortnamnen i Göreborgs och Bohus 
län (OGB), del 6, Inlands Nordre härad. 

Personal och tjänstgöringsförhållanden 

Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr VERNER EKENVALL, 
tillika universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet mot-
svarar universitetslektorstjänst. Institutets personal har i övrigt bestått av 
fil. lic. DAVID PALM, som uppehållit amanuenstjänsten mot arvode, samt av en 
kontorist med halvtidstjänstgöring i Ae 9. Sistnämnda tjänst har under budget-
året uppehållits av fru MAJ-BRITT ABRAMSON. Som timarvoderade medarbetare 
har fil. dr h. c. Erik Larsson, rektor Rudolf Löfgren samt fru Iris Palm tjänst-
gjort. 

EKENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete samt själv in-
samlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn. Han har därjämte granskat 
manuskript till OGB, del 17, Sörbygdens härad, och del 6, Inlands Nordre 
härad, påbörjat inspelningen av göteborgsmål samt granskat namnformer för 
kartor utgivna av Rikets allmänna kartverk. 

PALM har granskat manuskript till ovannämnda OGB, del 17 samt jämte fru 
Abrannson korrekturläst renskriften av manuskript till delar av OGB 6 och 17. 
Han har självständigt eller i samråd med Ekenvall besvarat förfrågningar från 
institutioner och enskilda forskare, deltagit i granskningen av narrmformer för 
kartor utgivna av Rikets allmänna kartverk, genomgått inkommande material 
samt handhaft vissa expeditionsgöromål. 

ABRAMSON har renskrivit manuskriptet till delar av naturnamnen i OGB 6 
liksom delar av manuskriptet till OGB 17, har jämte Palm korrekturläst ren-
skriften av nämnda delar, fört institutets kataloger och register samt utfört 
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förekommande maskinskrivningsarbeten. A. har varit sjukledig under tiden 
23/11-1/12 1967, 8/1-12/1 samt 11/3-26/3 1968. 

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

LÖFGREN har katalogiserat institutets inspelningar på grammofonskivor 
(891 st.) och påbörjat en realkatalog över innehållet. 

I. PALM har excerperat nordisk ortnamnslitteratur. 

Institutets arkiv 
Ortnamnsuppteckningarna på sedeslappar har under året ökats med fil. kand. 
Thomas Görlings uppteckningar från Askums, Bokenäs, Bärfendals och Tossene 
socknar samt Kungshamns municipalsamhälle (275 lappar). Från Svenska ort-
namnsarkivet i Uppsala har förvärvats kopior av material från ett flertal sock-
nar i Bohuslän (125 sedeslappar). 

Från Landsarkivet i Göteborg har förvärvats fotokopia av 1573 års jordebok, 
108 sidor, omfattande Inlands Nordre härad. 

Av snickare Karl G. Olsson i Röra har förvärvats en anteckningsbok (48 s. 
4:o) Folkminnen från Orust, del 2. 

Manuskript har skänkts av R. Falkenland: Dialektala inslag hos en modern 
bohusländsk författare (43 s. A4), I. Zackrisson: En jämförelse av det kvinnliga 
namnskicket i Jörlanda i Bohuslän och i Daretorp i Västergötland år 1850 
(13 s. A4), M. Mentzer: Soldatnamn i Inlands Nordre härad, södra Bohuslän, 
1850 (12 s. A4). 

Trycksamlingen har ökats med 282 nummer. 

Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan 
Sättningen av OGB 17, Sörbygdens härad (lektor G. Drougge) pågår, likaså 
renskrivningen av OGB 6, Inlands Nordre härad (professor A. Janz6n). Arbetet 
på OGB 7, Tjörns härad (V. Ekenvall), OGB 12: 2, Lane härad, västra delen 
(D. Palm) och den bohusländska ordboken (E. Larsson) fortsätter. Om kata-
logisering av institutets grammofonskivor och realkatalog över dessas innehåll 
samt excerpering av ortnamnslitteratur se mom. 2 ovan. 

I samarbete med institutionen för nordiska språk anordnade institutet en 
ortnamnskongress i Göteborg den 18-21 aug. 1967. En kurs i landsmålsalfabetet 
och läsning av dialekttexter har ägt rum på institutet. 

10-15 okt. 1967 flyttade institutet till nya lokaler. Dess nuvarande adress är 
Jungmansgatan 26, 413 11 Göteborg. Tel 42 11 01. 

Compte rendu 
de l'Institut des recherches Toponymiques et Dialectologiques l'Universitt5 
de Gothembourg pendant les anniSes d'exercice 1967-68. Par VERNER EKEN-
VALL. 

Organisation, budget et administration. 
EmployiSs et conditions du travail. 
Archives de l'Institut et accroissements des collections. 
Travaux ex(ScutoSe par l'Institut. Publications. 



Institutet för folklivsforskning i Göteborg 

Årsberättelse för budgetåret 1967/68 

Av Julius Ejdestam 

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

Prefekt för institutet är professorn i etnografi, särskilt socialantropologi, 
K. G. IZIKOWITZ. Föreståndare är fil. dr J. EJDESTAM. 

Institutets manuskriptsamlingar har under året ökat med drygt 500 till ca 
238 500 blad. Uppteckningsarbete har bedrivits i Bohuslän, Halland och 
Västergötland. 

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

Konstnären C. G. Bernhardson har som gåva till institutet överlämnat tre 
oljemålningar med folklivsmotiv från Bohuslän. 

Det interna arbetet har, i den mån det inte gällt att betjäna forskare och stu-
derande, varit inriktat dels på omarbetning av institutets realkatalog, dels på 
komplettering av bokbeståndet med särskild hänsyn till att undervisning i 
ämnet folklivsforskning väntas komma till stånd vid universitetet. 

Ur manuskriptsamlingarna har utlånats 69 nummer, häri icke inräknat sådant 
material som inom institutet ställts till forskares förfogande. 

Institutet har under året flyttat till nya och rymligare lokaler. I samband 
därmed har en betydande upprustning av dess inventariebestånd ägt rum. 

Under föreståndarens semester 9-17 februari och 6-31 maj 1968 har fil. kand. 
Bengt af Klintberg tjänstgjort som dennes vikarie. 

Från och med 1/6 1968 är en arkivarbetare anställd med huvudsaklig uppgift 
att medverka vid omarbetningen av realkatalogen. 

Föreståndaren har under året lett den folkloristiska delen av en av Kurs-
verksamheten vid Göteborgs universitet anordnad ettbetygskurs i ämnet nor-
disk och jämförande folklivsforskning. 

Compte rendu 
des recherches dirig6es par 'Institut d'Ethnologie et de Folklore å l'Universit6 
de Gothembourg 1967-68. Par Juraus EJDESTAM. 
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Abhamilungen und Berichte des Staatlichen Museums för Völkerkunde, Dres-
den. Bd 28. Berlin 1968. - Acta ethnographica Academiae scientiarum Hunga-
ricae. T. 17: 3/4-18: 1/3. Budapest 1968-69. - Acta Universitatis Tamperensis. 
Ser. A. Vol. 11. L. Seppänen, Zur Liebesterminologie in mittelhochdeutschen 
geistlichen Texten. Tampere 1967; Vol. 12. M. Luoma, Kristinuskon moraali-
kritiikki Edvard Westermarckin elämässä ja ajattelussa. Tampere 1967; Vol. 23. 

Walls, Elinkeinollinen uudisturninen maaseudun kehityskuvassa. Tampere 
1968; Vol. 24. H. Nuutinen, Kauppias 1921-1956. Tampere 1969; Ser. B. Vol. 4. 
Juhlajulkaisu Aulis J. Alasen 60-vuotispäiväksi. Tampere 1966. - Armales Aca-
demiw regim scientiarurn Upsaliensis. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala 
årsbok. 12 (1968). Sthrn 1968. - Årbök hins 'islenzka fornleifaglags 1968. 
Reykjavik 1969. - Arts et traditions populaires. Ann& 16 (1968): no 2. Paris. 
- Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning. Vol. 23 (1967). Sthm 1969. - 
Arv og eje. Årbog for Dansk kulturhistorisk museumsforening. 1968-69. (Danske 
museer 17-18.) Odense 1968-69. - Badische Heimat. Jahrg. 48 (1968): 3/4-49 
(1969): 1-2. Karlsruhe. - Bayerisches Jahrbuch för Volkskunde 1968. Volkach 
vor Wärzburg 1968.- B6aloideas. The journal of the Folklore of Ireland Society. 
Irnl. 22-24,26,29-34 (1953-55,1958,1961-66). Dublin 1954-1969. - Beiträge 
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd 90: 3. Halle 1968. - 
Bergsjö-bygden. Årg. 25 (1969). Hudiksvall 1969. - Blekingeboken. Årg. 47 
(1969). Karlskrona 1969. - Bromma hembygdsförenings årsskrift. Årg. 40 
(1969). Sundbyberg 1969. - Budkavlen. Årg. 45/46 (1966/1967). Åbo 1969. - 
By og bygd. Norsk folkemuseurns årbok. Bd 21(1968/69). Oslo 1969. - Bygd 
och natur. Årg. 50 (1969): 2; Årsbok 1969. Malmö 1969. - Dansk folkeminde-
samling. Danmarks folkenainder nr 77. C. C. Matthiessen, Skuddet i dansk syg-
domstro. Kbh 1967; Folkeminder. Udg. af Foreningen »Danmarks folkeminder». 

13 (1967). Kbh 1967; Studier. Nr 3. E. Kaufmann Mathiesen, Ringridning i 
Ostermarie. Kbh 1967; Nr 4. I. Pio, Frederik Lange Grundtvig: Folkeminder fra 
Lyngby sogn 1864-70. Kbh 1967; C. Bregenhoj, Jyde, fynbo og sjxllzender. Fore-
lobig rapport om hulkortanalyse af anekdotesamlingen DFS 1966/1. Kbh 1969; 
Nyfodt. Kbh 1968.- Danske folkemaal. Aarg. 19 (1968). Kbh 1968. - Det Kgl. 
Danske videnskabernes selskab, Kbh. Hist.-filos. meddelelser: 43: 3. K.-G. 
Prasse, Apropos de l'origine de h touareg (tahaggart). Kbh 1969; 43: 4. H. Kolin, 
Oppositions of voice in Greek, Slavic, and Baltic. Kbh 1969; 44: 1. G. Bech, Das 
gerrnanische reduplizierte Präteritum. Kbh 1969; 44: 3. K. Alpers, Bericht ilber 
Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum Genuinum. Kbh 1969. - 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Sektion fiir Völkerkunde und 
deutsche Volkskunde, Berlin. Volkskundliche Informationen. April/November 
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1968.- Deutsches Jahrbuch fik Volkskunde. Bd 15 (1969): 1. Berlin.- Dimbo-
bygden 1968. Falköping 1968. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Fr. R. 
Kreutzwakli nimeline kirjandusmuuseum: Paar sammukest eesti kirjanduse 
uurimise teed. Uurimusi ja materjale 6. Tallinn 1969; P. Ariste, Vadja rahva-
kalender. Tallinn 1969. (Emakeele seltsi toinaetised 8.) - Ethnographia, se 
Neprajzi mözeurn, Budapest. - Falbygden 23. Falköping 1968. - FF commu-
nications. Ed. for the Folklore fellows. Vol. 85: 2. No 203. M. de Meyer, Le conte 
populaire flamand. Hki 1968. - Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finn-
bygder. Årg. 22 (1969): 1-3. Torsby. - Finnisch-ugrische Forschungen. Bd 37: 1. 
Hki 1969. - The folklore and folk music archivist. Vol. 10: 2. Winter 1967-68. 
Bloomington. - Fornvårdaren. 10: 3 Östersund 1968. - Fornvännen 1969: 2-3. 
Sthm 1969. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd. 
Årg. 14 (1969): 1-4. Oslo. - Fr6öskaparrit. Annales Societatis scientiarum Fwro-
ensis. Bök 17. Törshavn 1969. - Från bergslag och bondebygd. Årg. 23 (1968). 
(Meddelande 34.) Örebro 1968. - Från Borås och de sju häraderna. Årg. 24 
(1969). Borås 1969. - Från Gästrikland 1968. Gävle 1968. - Fölisön. Fölisö-
stiftelsens publikation. 1969. Nationalmuseets frågelista 16; Nr 16 A, 1969. 
Hfors 1969. - Germanisches Nationalmuseum, Niknberg. Bilder aus deutscher 
Vergangenheit. Bibliothek ... zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte. Bd 
29. Kl. Maurice, Von Uhren und Automaten. Mfinchen 1968. - Glasnik Zemalj - 
skog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ethnologija. Nova serija. Sveska 
22 (1967). Sarajevo 1968. - Globen. Nyheter från Generalstabens litografiska 
anstalt, Kartografiska institutet och Esselte map service. 1969: 1/2. Sthm 1969. 
-Glossaire des patois de la Suisse romande. 69° et 70° rapports annuels 1967-
1968 avec bibliographie linguistique 1966-1968. Neuchåtel 1969. - Gotländskt 
arkiv 40 (1968). Visby 1968. - Kungl. Gustav Adolfs akademien, se Hembygds-
skildringar. - Göteborgs historiska museum. Årstryck. 1969. Gbg 1969; The 
Histozieal museum of Gothenburg. A tour of the Historical museum of Göteborg. 
Gbg 1968. - Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 4. 
Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 24-25 juni 1968. Upps 1968. - 
Hessische Blätter fik Volkskunde. Bd 60 (1969). Giessen 1969. - Kungl. Hu-
manistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse. 1968/1969. Lund 1969. 
- Håloygminne. Utgj. av Hålogaland historielag. Bd 12. Årg. 49 (1968): 4-50 
(1969): 2. Svorkmo. - Institut grand -ducal. Section de linguistique, de folklore 
et de toponymie, Luxembourg. Bulletin linguistique et ethnologique. Fasc. 12/14. 
R. Bruch, Pröcis populaire de grammaire luxembourgeoise. 2. öd. 1968; Fasc. 15. 
H. Rinnen, Luxemburger Vogelnamen. 1969. - Institute of ethnology, Aca-
demia Sinica, Nankang, Taipei. Bulletin nr. 26. 1968; Monographs no 12. 
Chung-I Wen, Aspects of the culture of Ch'u. 1967. - Journal de la Socike 
finno-ougrienne 69. Hki 1968. - Journal of English and Germanic philology. 
(JEGP). Vol. 67 (1968): 4-68 (1969): 3. Urbana, Ill. - Julhälsning till försam-
lingarna i ärkestiftet. Årg. 55 (1969). Upps 1969. - Kalevalaseura. Seulaset. 
KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1968: 5-1969: 2. Hki. - Kalmar 
län. Årg. 55 (1968). Kalmar 1968. - Kulturen 1969. [Metallarbeten.] Lund 1969. 
- Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i Sverigo. Årg. 26 (1969): 2-3. Sthm 
1969. - Kvänurnsbygden 1968. Falköping 1968. - Leuvense bijdragen. Tijd-
schrift voor germaanse filologie. Jaarg. 57 (1968): 3-58 (1969): 2. Leuven. - 
Lychnos. Lärdomshistoriska samfundets årsbok. 1967/1968. Sthm 1969. - Med-
delanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. Småländska kulturbilder. 41 
(1968). Jönköping 1968. - Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund. 
13. N.-A. Bring6us, Skördegudstjänst. Lund 1969. - Meddelanden från Svenskt 



154 Insänd litteratur 

visarkiv. 23. 0. Andersson, Upprepningsstrofen i levande balladtradition. Sthm 
1968; 24. Alfhild Forslin, Greta Dahlström som fältforskare i Svenskfinland. 
Sthm 1968; 25. I. Pio, Overnaturlige vxsner i nordisk balladetradition. 1. Sthm 
1969. - Nationalmuseets etnologiske undersogelser. Sporgeliste nr 30-33. Leg 
og legetoj ved Nina Fabricius 1-4. Kbh 1969. - Navnestudier udg. af  Institut 
for Navneforskning. Nr 7. G. Fellows Jensen, Scandinavian personal names in 
Lincolnshire and Yorkshire. Kbh 1968; Nr 8. Lis Weise, Efterstillet adjektiv i 
danske stednavne. Kbh 1969. - Neprajzi mnzeum, Budapest. Ethnographia. 
A magyar neprajzi tarsaseig foly6irata. £vf. 79: 3-4.1968. Neprajzi közlemenyek. 
1968: 1-2. Nagy G., Paraszti ållarttartes a Våsärhelyi-pusztän. 1968. A Neprajzi 
mnzeum filzetei. Sz. 30-35.1968. A Neprajzi milzeum gyujtemenyei. Sz. 9.1968. 

Niederdeutsches Wort. Bd 8 (1968): 1/2. Minister 1969. - Nordiska museet, 
Sthm: Acta Lapponica. 18. E. Manker, Skogslapparna i Sverige. 1968. Biblio-
grafiska meddelanden från Nordiska museets bibliotek. (Dupl.) Nr 19-21.1968-
69. Kulturhistoriska undersökningen. Frågelista 192. Håret II. 1968; 194. Till-
talsord. 1968. (Dupl.) Högsbyboken. D. 1. Separatuppl. tr. för Nordiska museet. 
Högsby 1969. Nordiska museets handlingar. 65. Norrländskt arbetsliv under 
1700-talet. 1968; 70. R. Wirsen, Kring en lotsgårds historia. 1968. - Nord-Nytt. 
Udg. af Nordisk etnologisk-folkloristisk arbejdsgruppe. 1969: 1-2. Kbh. - 
Norsk follreminnelags skrifter. 103. P. Lunde, Folkemirme frå Sogne. Oslo 1969. 

Det kongelige norske videnskabers selskab, Trondheim. Forhandlinger bd 41 
(1968). 1969; Skrifter 1968. 1969; Forhancllinger og skrifter 1957-1966. Tabula 
auctorum et index rerurn. 1969.- Nysvenska studier. Årg. 48 (1968). Upps 1969. 

Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 35. Nordiska språkfrågor 1966 
och 1967. Sthm .1968. Nämnden för svensk språkvård. Årsberättelse för 1968. 
Sthm 1969. - Odense bys museer. Beretning 1966-67,1967-68. - Orbis. Bulle-
tin international de Documentation linguistique. T. 17 (1968): 1-18 (1969): 1. 
Louvain. - Polar record. Index vol. 13. Nos 82-87. Cambridge 1968; Vol. 14. 
Nos 91-92. Cambridge 1969. - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wroclaw. 
Oskar Kolberg, Dziela wzystkie. Tom 41. Mazowsze. Cz. 6.1969; Tom 52. Bialo-
rue-Polesie. 1968. - Proceedings of the Royal Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland for 1968. London (cop. 1969). - Proverbium, se 
Suomalaisen kirjallisuuden seura. - Pålsgården. [Utg. av] Ockelbo hembygds-
förening. Årg. 29 (1969). Ockelbo 1969. - Recorded sound. The journal of the 
British Institute of Recorded Sound. Nos 33-35, Jan.-July 1969. London and 
Exeter. - Bevista de etnografie i folclor. T. 13 (1968): 6-14 (1969): 4. Bucuresti 
1968-69. - Riksdagsbiblioteket. Förteckning över Riksdagsbibliotekets nyför-
värv 1968: 1-2. Sthm 1968-69. - Revue des lang-ues vivantes. Armee 35 (1969) 
: 1-4. Bruxelles 1969. - Scandinavian studies. Vol. 40 (1968): 1, 41 (1969): 2. 
Lawrence, Kansas. - Sehweizerisches Archiv ffir Volkskunde. Jahrg. 64: 3/4-
65: 1/2. Basel 1968-69. -- Scottish studies. Vol. 13 (1969): 1. Edinburgh. - 
Skinnarebygd. Malungs hembygdsförenings årsbok. Årg. 20/21 (1967/68). Malung 
1969. - Skrifter frå Norsk målforearkiv ved Olav T. Beito. 21. P. Nyquist Gro-
tvedt, Skrift og tale i mellomnorske cliplomer fra Folden-området 1350-1450.1. 
Oslo 1969. - Skrifter utg. av Svenskt visarkiv. 1. K.-I. Hildeman, Medeltid på 
vers. Sthm 1958; 2. Om visor och låtar. Studier tillägnade Sven Sahlen den 7 
november 1960. Stinn 1960; 3. M. Rehnberg, Blå välling, sur sill. Vällingklockor 
och väLlingklockramsor. Sthm 1967; 4. 0. Andersson, Finländsk folklore. Sthm 
1967. - Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland: 419. P. Kahn, 
Resejournal över resan till Norra Amerika. D. 1. Hfors 1966; 425. J. Wrede, 
Arvid Mörnes lyrik. Hfors196 8; 426. Anna Bondestam, Arbetet. Hangö 1968; 
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427: 1. J. Gall6n, Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Hfors 1968; 
428-9; Studier i nordisk filologi. Bd 56. Hfors 1968; Bd 57. B. Fortelius, Nya Hi-
storia Trojana-studier. Hfors 1969; 430. Historiska och litteraturhistoriska stu-
dier 44. Hfors 1969. - Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund. 15. S. Ben-
son, Sildschwedischer Sprachatlas. 1969; 19. B. Ejder, Dagens tider och måltider. 
1969. - Smithsonian contributions to anthropology, Washington: Vol. 8. Olga 
Linares de Sapir, Cultural chronology of the Gulf of Chiriqui, Panama. 1968; Vol. 
10. S. H. Riesenberg, The native polity of Ponape. 1968. - Smålands museum. 
Medlemsblad. Årg. 8 (1969): 2. Växjö 1969.- Stednavneudvalget, (utg.), Forteg-
nelse over stednavne i Thisted amt. Kbh 1969.- Stiftelsen Folkmåls- och folk-
minnesinstitutet för övre Norrland. Verksamhetsberättelse för 1968. Umeå 
1969. (Dupl.) - Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 
1967. (Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bihang. 1968: 33.) - Studia 
ethnographica Upsaliensia. 16. K. Laman, The Kongo 4. Upps 1968; 30. B. 
Anell, Running down and driving of game in North America. Upps 1969; 32. 
Kerstin Eidlitz, Food and emergency food in the circumpolar area. Upps 1969. 

Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia. 7. T. L. Markey, The verbs 
varda and bliva in Scandinavian. Upps 1969. - Suomalaisen kirjallisuuden 
seura: Proverbimn. Bulletin d'informations sur les recherches panSmiologiques. 
12-13, 1969. Hki 1969. Suomi. 114: 1. V. Anttila, Äes Suomessa. Hki 1968. Tie-
tolipas. 54. I. Papp, Unkarin kjolen historia. Hki 1968; 56. Ritva Rainio, Asia-
tyyli ja viestintä. Hki 1968; 57. V. Kallioinen, Suomen kielen harjoituksia 
ulkomaalaisille. Hki 1969; 58. T. Vuorela, Kansatieteen periaateoppia. Hki 1969. 

Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkisto: Rausmaa, Pirkko-
Liisa, A catalogue of anecdotes in the Folklore archives of the Finnish literature 
society. Hki 1969; Rausmaa, P.-L., A catalogue of historical and local legends in 
the Folklore archives of the Finnish literature society. Hki 1969. - Suomen 
kjolen nauhoitearkiston toiminta v. 1968. Hki 1969. - Svensk exegetisk årsbok 
33. Lund 1968. - Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse för år 
1968. Hfors 1969. - Svenska turistföreningens årsskrift 1969. Ångermanland. 
Sthm 1969. STF:s tidning, Turist. Arg 37 (1969): 1-5. Solna 1969. - Svensk-
bygden. Organ för finlandssvenskt bildningsarbete. Ärg 47 (1968): 8-49 /!/ 
(1969): 1, 3-6. Jakobstad. - Svio-Estonica. Studier utg. av Svensk-estniska 
samfundet. Vol. 19. Ny följd 10. Lund 1968. - Temenos. Studies in comparative 
religion presented by scholars in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Vol. 4 
(1969) [Festskrift till Martti Haavio 22.1.1969.] Hki 1969. - Tromso museum, 
Tromso. Årsberetning 1968. Tromso 1969. Ottar. Populwre småskrifter fra 
Tromso museum. Nr 58 (1968: 4). De tre stammers mote i Finnmark. 1968; Nr 
59 (1969: 1). Glott fra Tromso museum 23.1969; Nr 60 (1969: 2). Minner fra det 
gamle Tromso. 1969. - Universitetet i Bergen. Årsmelding 1967-68. Bergen 
1968. - Varbergs museum. Årsbok. Ärg. 20 (1969). Varberg 1969. - Western 
folklore. Vol. 27: 3, 1968-28: 2, 1969. Berkeley and Los Angeles. - Vetenskaps-
societeten i Lund. Årsbok 1969. Lund 1969. - Västerbottens norra fornminnes-
förening. Meddelanden 30. Styrelseberättelse för år 1968. Skellefteå u.å. - 
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. D. 6: 7 (1969). Skara 1969. - 
Västra Göinge hembygdsförenings skriftserie 17 (1969). Hässleholm 1969. - 
Åländsk odling. Årsbok. Arg. 30 (1969). Mariehamn 1969. - Aarboger for 
nordisk oldkyndighed og historie 1968. Kbh 1969. - Århus stifts årboger. 
Bd 61. Århus 1968. 
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Andersson, Th. & Söderlind, S., Ortnamnselementet kind, en debatt (ur: Hi-
storisk tidskrift 1969. Sthm 1969). - Belfrage, E., 1600-talspsalm. Litteratur-
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