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Bandinspelningsexpeditionen till
Svensk-Amerika 1964
En reserapport
Av FOLKE HEDBLOM
Den första resan för undersökning av svenska folkmål i Amerika,
våren 1962, för vilken en utförlig redogörelse lämnades i denna tidskrift 1962 s. 113 ff., berörde i stort sett endast två stater, Illinois och
Minnesota. De över förväntan goda resultat som där vanns uppmuntrade till fortsatta undersökningar inom ett vidare område. Det
hade visat sig att det ur både språklig och kulturhistorisk synpunkt
intressantaste materialet i regel stod att finna inom vad som fanns
kvar av de äldre svenska bebyggelserna, »settlementen», med en stabil
och språkligt någorlunda homogen befolkning av 2:dra och 3:dje
utvandrargenerationerna. Motsvarande traditionsmaterial borde rimligtvis finnas också inom andra av svenskar tidigt koloniserade stater
såsom Iowa och de angränsande präriestaterna Nebraska och Kansas.
Sedan Sveriges dåvarande ambassadör i Washington dr Gunnar Jarring fäst min uppmärksamhet på den förvånande starka svenskheten
i Texas, där en av de få kvarlevande svenska tidningarna i Amerika,
Texas-Posten, fortfarande utges, stod det klart att även denna stat
med det snaraste borde besökas.
Efter ansökan av chefen för Landsmåls- och Folkminnesarkivet
professor Dag Strömbäck beviljades medel till en ny expedition av
Konung Gustav VI Adolfs 80-årsfond för svensk kultur och Humanistiska Forskningsrådet hösten 1963. Planläggning och övriga förberedelser sattes omedelbart igång, varvid Tekniska avdelningen vid
Sveriges Radio — liksom vid den första resan — lämnade ett synnerligen viktigt bistånd vid inspelningsbilens utrustning. Adresser på
lämpliga kontaktmän i Amerika anskaffades även denna gång genom
korrespondens och tidningsartiklar i Sverige och Amerika.
Med tanke på de stora avstånden inom det avsedda undersöknings1 - 654212 Sv. Landsmål 1965
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området var det min mening att anträda resan redan i början av mars
1964. Omständigheter, varöver jag ej kunde råda, vållade emellertid
uppskov med avresan till den 9 april. Följande dag embarkerade vi,
arkivets tekniske assistent ing. Torsten Or&us och jag, M/S »Kristina
Thord&I» i Göteborg. Vår inspelningsbil, samma Volkswagen-buss
som medfördes på resan 1962, togs ombord i båtens lastrum. Den
22 april anlände vi till New York. Inreseformaliteter och tullbehandling underlättades avsevärt genom den generösa hjälpsamhet som
även denna gång visades oss av chefen för Sveriges Radios New
Yorkskontor, redaktör Claes Dahlgren. Stor välvilja visades oss även
av Sveriges generalkonsul i New York Tore Tallroth.
Vi startade så gott som omedelbart den långa resan till Texas för att
om möjligt hinna med denna stat innan sommarvärmen blev tryckande. Efter 6 dagars färd i växlande väder genom Alleghanybergens
vårgröna dalar samt sydstaternas karga tallhedar och vidsträckta
våtmarker passerade vi gränsen till Texas den 1 maj.
För att i möjligaste mån kunna inhämta förseningen måste arbetstakten hållas hög under hela resan, vilket blev rätt pressande för oss
särskilt med hänsyn till det ovana klimatet i de södra staterna. Vi
lyckades dock genomföra den uppgjorda resplanen i dess viktigaste
delar. Under de 11 veckor som förflöt mellan den första inspelningen
och den sista hade vi arbetat i 7 stater, av vilka den största, Texas, är
11 gånger så stor som Sverige och den minsta, Iowa, har en ytvidd som
ungefär motsvarar Svea- och Götalands tillsammans. Vi färdades mer
än 2 000 svenska mil i Amerika.
Nedanstående framställning avser främst att vara en kort redogörelse för resans yttre förlopp i de skilda staterna och för de amerikasvenska miljöer där vi gjorde våra upptagningar. Några närmare
analyser, språkliga eller sakliga, av de inspelade texterna har, när
detta skrives, ännu inte hunnit göras.
Rörande svenska språkets nuvarande situation i Amerika och
amerikasvenskans allmänna karaktär hänvisas till ovannämnda artikel i Sv.Lm. 1962.
Bild 1. 1964 års expedition berörde 7 stater, från Texas i söder till Minnesota
i norr.
(Efter H. Nelsons karta i Sv. Uppslagsbok, 2. uppl. Reprod. med tillst. av
uppslagsbokens red.)
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Texas
Den 2 maj körde vi in i Texas' huvudstad Austin (ca 150 000 iv.).
Där blev vi utomordentligt väl omhändertagna av Mr. Carl T. Widén,
texassvenskarnas »grand old man», den självklare ledaren och inspiratören i alla svenska sammanhang där nere.
Staten Texas har en historisk bakgrund av helt annat slag än de
egentliga sydstaterna, sådana som grannstaterna Louisiana och Arkansas. Texas var sedan slutet av 1600-talet ett kolonisationsområde
där franska, spansk-mexikanska och slutligen amerikanska intressen
konkurrerade. År 1836 förklarades Texas självständigt och blev en
egen republik. Självständighetstiden varade till 1845, då Texas anslöts till Förenta Staterna.
Redan dessförinnan hade den förste svenske invandraren anlänt.
Det var smålänningen S. M. Swenson från Barkeryds sn, strax nordväst om Nässjö, som 1836 kom till New York och två år senare till
Texas. Han visade sig vara en stor affärsbegåvning som snabbt skapade sig en betydande förmögenhet och blev ägare till stora landområden, där han bl. a. odlade bomull med hjälp av negerslavar. För att
få duktiga och pålitliga medhjälpare förmådde han släktingar, sockenbor och folk från angränsande trakter av Småland att fara över till
Texas. Hans hemmavarande broder, »Johan i Långåsa» fungerade
därvid som ett slags emigrantagent. Redan före det amerikanska inbördeskrigets utbrott 1861 hade över 150 svenskar slagit sig ned i
Texas. Efter krigets slut ökade invandringen hastigt — 1867 reste på
en gång ca 100 personer från Forserums station nordväst om Nässjö —
och vid sekelskiftet räknade svenskarna i Texas över 9 000 personer,
varav ca hälften var födda i Sverige. Därefter avtog den svenska immigrationen. Svenskarnas huvudnäringar var bomulls- och spannmålsodling samt boskapsuppfödning och ranchdrift. Flertalet av
dem synes ha uppnått en mycket god ekonomisk ställning och den
kulturella standarden har varit hög med goda skolor och två svenska
högskolor (colleges), en luthersk och en metodistisk. Det är väl denna
genomsnittligt goda ekonomiska och kulturella ställning som givit
svenskheten i Texas dess påtagliga självmedvetenhet och starka position i samhället, trots svenskarnas numerära fåtalighet. De 14 365
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Bild 2. Det enda bevarade svenska timmerhuset i Texas, byggt av S. M. Swenson, trol. 1848, på hans ranch Govalle invid Austin såsom bostad för emigrerade
släktingar. Nu museum i en park i Austin.

svenskarna av 1:sta och 2:dra generationerna utgjorde 1930 blott
0,25 % av Texas' befolkning.1
Den största sammanhängande svenska bosättningen finner man
strax norr och öster om Austin i samhällen som Round Rock, Palm
Valley, Taylor, Elgin, Lund, New Sweden, Manor, Decker m. fl.,
där gård invid gård var svensk. Omkring 1920 bestod Round Rocks
befolkning nästan uteslutande av svenskar.2 På dessa orter hölls före
1923 inga högmässogudstjänster och ingen konfirmationsundervisning
på engelska i svenskarnas församlingar. Man gifte sig i regel inom sin
nationalitetsgrupp, varvid svenskan bibehölls som familjespråk. Nu
är allt detta ändrat. Det är bara undantagsvis man håller någon
gudstjänst på svenska, flertalet präster i de f. d. svenska församlingarna kan inte tala vårt språk och »blandäktenskapen» är vanliga.
Hur många människor i Texas som just nu (1964) kan förstå och
De historiska uppgifterna i denna artikel har, där ej annat angives, i regel
hämtats ur H. Nelson: The Swedes and the Swedish Settlements in North
America I, Lund 1943.
2 E. Severin: Svenskarne i Texas i ord och bild 1838-1918 I, s. 299.
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Båld 3. Överstycke över porten till den lilla svenska kyrkan i Lund, Texas.

tala svenska är ovisst. Försiktigtvis kan man nog uppskatta dem till
minst 3 å 4 tusen.
Vad som framför allt ger den svenska immigrantgruppen i Texas
dess särprägel, om man jämför den med svenskarna i andra stater, är
det förhållandet att det stora flertalet av Texassvenskarna kommer
från ett enda begränsat område i Sverige. Av de svenska immigranterna kommer 2/3 från Jönköpings län, därav mer än 1/6 från Barkeryd, S. M. Swensons hemsocken.' Av de övriga kom de flesta från
grannlänen.
De första inspelningarna i Texas gjorde vi i Austin, varefter vi fortsatte ut i den gamla svenskbygden norr och öster om staden, i Round
Rock, Palm Valley, Taylor, Elgin m. fl. platser. Efter en vecka körde
vi norrut till staden Stamford, centrum för det svenska settlementet
Ericsdale, grundat i början av 1900-talet genom en betydande utflyttning från Austin-trakten, främst från New Sweden och Lund. Där
hade det blivit för trångt för svenskarna sedan en ny generation vuxit
upp och behövde land. Sådant fick man däruppe på Swenson-familjens
1 Gail Swenson: S. M. Swenson and the Development of the SMS Ranches.
M.A.-uppsats, The University of Texas, June 1960, s. 52.
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vida domäner kring Stamford. Familjen driver alltjämt det stora
företaget »SMS Ranches», ett block av boskapsrancher, som tillhör
de största i Texas och som ledes av S. M. Swensons brorsonsöner. I
samband med våra inspelningar i Stamford gästade vi Throckmorton
Ranch under Mr. M. G. (»Swede») Swensons värdskap. Han och hans
broder förstår och talar svenska och är stora Sverige-vänner.
Sammanlagt inspelades i Texas 36 personer, varav 26 st. är att
räkna till 2:dra generationen och 2 st. till 3:dje. Av de förra hade i 10
fall båda föräldrarna utvandrat fr. n.ö. Småland, i sex fall var modern
från samma trakt. I de övriga fallen hade modern eller båda föräldrarna kommit från ett annat landskap.
Dessa personer representerade många skilda arter av svenska, från
en väl konserverad dialekt till vårdad högsvenska av amerikasvensk
typ. Däremellan kan man urskilja olika grader och arter av dialektinslag och därtill givetvis engelska lån i växlande omfattning.
Vår förste talare i Austin var en 90-åring, som emigrerat från Järsnäs socken i Nässjö-trakten 1897 och som behållit sitt barndomsmål
rätt väl. Han skildrade Texas-immigrantens hårda slit på järnvägsbyggen och bomullsplantager i det pressande klimatet, ämnen som
ytterligare belystes av de följande sagesmännen. »Nykommare» fick
i regel betala av biljetten genom att arbeta ett år »för passagen».
Vid regn förvandlades »världens bästa bomullsjord» till en »mud», som
var nästan omöjlig att passera, även för mulåsnor (»mjulor»). Till
arbetskamrater både »i filen» (på fältet) och i »jenen» (the gin, bomullsrenseriet) hade man negrer och »mexare» (mexikaner). Förhållandet
mellan svenskarna och dessa folk fick på våra band en intressant
belysning.
Flertalet av de 2:dra- och 3:djegenerationare som vi spelade in hade
i regel inte kunnat någon engelska då de började i den amerikanska
småskolan vid 8 års ålder och deras svenska präglades nu i olika grad
av dialekt. En bankdirektörsfru, f. 1905 i Hutto, 3:djegenerationare,
berättade hur skolkamraterna skrattade åt henne »nä'nte ja sae ora
s8m ja sdle». Hon bevarade fortfarande Tvetamålet rätt väl. Dessa
människors skildringar av sin barndomsmiljö ger en fyllig bild av det
senare 1800-talets svenska samhälle i Texas, strängt avgränsat mot
omgivningen, både mot »amerikanarna» och mot andra immigrantgrupper, t. ex. den norska och den mycket stora tyska bosättning
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som delvis omgav den svenska. Kyrkan, i regel luthersk, var här som
annars i svensk-Amerika det främsta sammanhållande bandet och
prästen i regel den självklare ledaren i kulturella och sociala sammanhang. Ännu långt fram i tiden har man »ystat för prästen»; man samlades i prästgården medförande mjölk och andra ingredienser och
gjorde ost som skänktes till prästen. Sällan gifte man sig utanför den
svenska gruppen. Det fanns också andra, helt svenska organisationer
som tycks ha betytt mycket för svenskarnas inbördes sammanhållning, särskilt försäkringsföreningarna, såsom »Svenska Folkets Hästförening på Decker», vars protokoll om försäkring av hästar och
»mjulor» ännu finns kvar ända sedan 1870-talet, brandstodsföreningarna Svea och Götha m. fl.' Det specifikt svenska levnadsmönstret kom till uttryck bl. a. i hemmens inredning, i matordning
och maträtter, helgfirande etc. Självhushållssamhållet med slakt,
bak, brygd o.s.v. levde också kvar i minnet men hade tydligen upplösts
tidigare här än i övre Mellanvästerns svenskbygder.
Fortfarande håller man julotta på svenska språket i en av kyrkorna
i Austin, men det står klart att även i Texas kommer svenska språket
att försvinna med den nu levande äldre generationen. Rätt allmänt
betonade man de »blandade» äktenskapens betydelse härvidlag.
Kansas
Från Texas gick färden norrut genom staten Oklahoma, över ranchlandens och sädesfältens, oljebrunnarnas och borrtornens till synes
ändlösa vidder, in i Kansas, den mellersta av de 48 sammanhängande
staterna. Där gjordes det första uppehållet i staden Wichita. Vi hade
där förmånen att få gästa statsuniversitetets president dr. Emory
Lindquist, historiker, Kansas-svensk i tredje generationen med en
stark känsla för det svenska kulturarvets värden i dagens Amerika.
Hans intresserade hjälpsamhet och goda förbindelser blev av största
betydelse för vårt arbete i denna stat. Vi fortsatte nästa dag till Kansas-svenskarnas största och mest bekanta settlement, Lindsborg, beläget i statens mellersta del.
Även i Kansas går den svenska bosättningen långt tillbaka i tiden.
1 Se C. Widén: Swedish Pioneer Mutual Aid Societies in Texas. I: The Swedish
Pioneer Historical Quarterly (Chicago), Vol. XVI: 2, April 1965, s. 100 ff.
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Bild 4. De viktigaste inspelningsorterna i Mellanvästern.
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Det var 1854 som Kansas-territoriet öppnades för invandring i större
skala. Redan följande år anlände den förste svensken och flera familjer
följde snart efter. Före inbördeskriget hade ett betydande antal invandrat. Efter krigets slut kom den stora strömmen, som bl. a. ledde
till Lindsborg-settlementets grundande kring stränderna av Smoky
Hill River. 1869 kom en grupp på 80 familjer direkt från Sverige, från
trakten av Filipstad i Värmland, under ledning av prästen Olof
Olsson, som kom att spela en betydande roll i Lindsborgs historia.
Sedan följde grupper från skilda landskap, dalkarlar, smålänningar,
blekingar m. fl., fram till ca 1880. Efter denna tid har den svenska
immigrationen varit obetydlig. Den har i stor utsträckning varit
sekundär; immigranterna från Sverige har först slagit sig ned i Illinois
eller andra stater, innan de farit vidare till Kansas. De Sverigeföddas antal var 1890 över 17 000.
I mer än en vecka hade vi huvudkvarter i den lilla idyllen Lindsborg, huvudort i det svenska bebyggelseområde, som en gång utgjorde »Lindsborg-settlementet», och känd som säte för en av de mest
bekanta svenska läroanstalterna i Amerika, Bethany College, berömt
bl. a. för sitt rika musikliv och länge en högborg för svenskheten i
Mellan-Västern.
Bethany College var i början en helt svenskspråkig högskola, och
när engelskan senare tog överhand bibehölls svenskan länge som obligatoriskt ämne. Numera är skolan helt engelskspråkig även om en del
av de äldre lärarna ännu kan tala svenska. Detsamma gäller hela
staden Lindsborg; svenskheten märker man mest på affärsskyltarnas
svenska namn och på en del kvardröjande svenska traditioner. Men i
en mycket stor del av villorna under alléträdens väldiga kronor träffade vi också på svensktalande människor. De är dock nästan alla
i pensionsåldern och det är tydligen bara undantagsvis som de numera
nyttjar svenskan.
Bättre är svenskans läge i småsamhällena och på farmerna utanför
Lindsborg, i New Gottland, MePherson, Assaria, Smolan (Salemsborg),
Falun och Fremont, där vi gjorde huvudparten av inspelningarna.
Ännu under förra hälften av 1920-talet, berättade en östgöte i New
Gottland som immigrerade 1922, var allt svenskt här. Han hörde
ingen engelska annat än under lektionerna i den amerikanska folkskolan där han gick för att lära sig språket. På rasterna talade både
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Bild 5. Mr Edvin Danielson, f. 1903
vid Falun, Kansas. Tillhör 3:dje generationen; bor ännu i trakten.

lärarinnan och barnen svenska med honom! Alla gudstjänster hölls
fortfarande på svenska, lokaltidningarna var svenskspråkiga etc. De
som vi spelade in i denna trakt, 47 personer, var folk i 2:dra, 3:dje
och t. o. m. 4:de generationerna, de flesta med bakgrund i Småland,
Östergötland, Västergötland eller andra delar av södra Sverige. Vårt
material torde ge en rätt mångsidig bild både av dialekt på skilda
stadier och av utjämnings- och påverkningsföreteelser. Som exempel
må ett par av våra sagesmän här omnämnas. Till dem som talade
äldre dialekt hörde Edvin Danielson i Salemsborg, f. 1903 vid Falun,
Kansas. Hans far- och morföräldrar hade invandrat från Vena sn i
Vimmerbytrakten. Morföräldrarna tillhörde de tidigaste nybyggarna
i slutet av 1860-talet. Det var då bara öppna prärien här, de bodde
länge i jordkulor (»dug-outs») innan de kunde bygga sig ett hus av
sten som de samlade ihop i bäckravinerna. Till bränsle fick de samla
buffelspillning (»buffalo-chips») och de var illa utsatta för präriebränder. Men de »bräckte upp» land så att de kunde »plante lite»: »Ml
mormor å min morbror; ho jeck först må e yks å joie hfil i titrva, å han
va en litn p8jk å han jeck bakette å stack i karnkorna (majskornen) i
lulla för en granne, för tjuefem cent om dan.» — I stort sett levde de
enligt det svenska självhushållets mönster. Man tillverkade själv
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Bild 6. Mr Oscar C. Peterson, ~herson, Kansas, f. 1878 på den farm som
han bebott i 68 år.

vad man behövde av redskap, kläder och livsmedel, man beredde
smör och ost och samlades för att ysta åt prästen. En kyrka byggde
man snarast — även den grävdes ner i marken — och senare tillkom
bl. a. kyrkstallar. I familjerna rådde oftast ett strängt husbondevälde.
Barnen »fick inte tale när di va kommen te bordet; matn skulle täppe
munn!»
Många av sagesmännen gav oss sådana detaljerade och levande
skildringar av nybyggartidens vardag. En del av dem hade hela sitt
liv stannat på den farm där de fötts. Dit hörde bl. a. Oscar C. Peterson
i Mc Pherson, f. 1878. Hans föräldrar hade invandrat från Östergötland och han bevarade deras språk väl. Han gav oss en utförlig skildring av livet i nybygget i New Gottland under hans barndom, då husen
byggdes av torv (»sod»). Far hade 13 sådana »sod-hus» på gården.
Det var så trångt i huset som de bodde i att han och hans syskon ofta
fick stå vid matbordet; av möbler hade man ett minimum. Även här
rådde en sträng religiositet i hemmen med postillaläsning och andliga
sånger om söndagarna.
En länge väl sammanhållen men numera helt upplöst koloni bildade gästrikarna vid staden Enterprise, belägen vid Smoky Hill River
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ca 80 km nordöst om Lindsborg. Till denna trakt invandrade redan
1858 Lars 0. Jäderborg från Järbo sn i Gästrikland. Han hade kommit
till Amerika tre år tidigare och haft arbete i Illinois tills han greps av
»Kansas-febern» och följde en vagnkaravan dit ned. Efter växlande
öden som nyodlare och deltagare i inbördeskriget slog han sig slutgiltigt ned på sin jordlott vid nuvarande Enterprise efter krigets slut
1865. Där redde han sig gott och kom med tiden att framstå som den
främste och ledande bland sina landsmän. Redan tidigt lockade hans
brev till hemorten ett betydande antal »järbyggare* till Enterprisekolonien som så småningom växte till ca 300 personer fördelade på ett
50-tal familjer. Invandrarna tog »homestead»-land och kolonien blev
ett rent jordbrukssamhälle, där folket från Järbo utgjorde det helt
dominerande inslaget.
Detta kolonisamhälle, som nådde sin blomstring omkring sekelskiftet, tillhör nu det förgångna. Trakten har delvis avfolkats, främst
genom jordbrukets utveckling till stordrift, och järbyggarnas ättlingar
har skingrats. Av de tre svenska kyrkorna i kolonien står nu två övergivna; bara den lilla baptistförsamlingen existerar ännu, med en allt
svagare svensk prägel.
Tack vare god tur och förträfflig hjälp från Mrs. Ellen Peterson,
Enterprise, lärarinna, journalist och ortens historiker,' träffade vi en
stor del av de kvarlevande Järboättlingarna, när de hade sin årliga
sammankomst vid den nu övergivna Missionskyrkan i Pleasant Hill
öster om staden. Man firade »Clean-up Day», dvs, man samlades
främst för att vårda sina fäders gravar kring kyrkan. Vid vår ankomst
fann jag strax, att flertalet av de människor som samlats på kyrkbacken — de flesta i den övre pensionsåldern — kunde tala svenska,
om än lite trevande i början. Så småningom kom vi igång med upptagning; i brist på lämplig studiolokal fick jag sitta med mikrofonen
i baksätet i en bil i ett hörn av kyrkogården (för att ej störas av
motorgräsklipparnas knatter) med 4-5 av dem åt gången, en rätt
påfrestande situation under Kansas' obarmhärtigt brännande sol!
Många av dessa människor sade sig inte ha talat svenska på 15 å
20 år, men efter en stunds inledande samtal blev språket allt ledigare.
Av de 16 personer som inspelades var 8 av Järbosläkt och befanns
1 Ellen Welander Peterson: A Kansan's Enterprise. The Story of Enterprise,
Kansas. Enterprise 1957 (260 ss).
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Bild 7. Ättlingar till utvandrare från Järbo sn, Gästrikland, lyssnar till egna
röster från inspelningsbilens högtalare utanför kyrkan i Pleasant Hill, Kansas,
19/5 1964.

ha mycket av sockenmålet i behåll, en av dem i en förvånande jämn
och ålderdomlig form, där alla väsentliga detaljer i ljudskick och formsystem fanns kvar. Denne talare, Arthur Ostrom, f. 1888 på en farm
strax invid kyrkan, är, språkligt sett, 3:dje-generationare. Hans
föräldrar var båda 13 år, då de med sina föräldrar anlände till Pleasant
Hill 1867. De tillhörde alltså den tidigaste nybyggargenerationen. —
Om anledningarna till utvandringen visste man bara, att det hade
varit så fattigt i hemsocknen. Man hade inte haft något att äta, hade
en av de gamla berättat. Han hade inte velat tigga: »Ja nänns int gå
te T8mtas, för de är tie kring borde.» Kolonisternas liv i deras själv.
hushållssamhälles olika detaljer, allvaret i uppfostran, det stränga
iakttagandet av sabbatens helgd m. m. tillhörde de ting som dessa
sagesmän bevarade i gott minne.
Från Lindsborg må slutligen noteras ett par upptagningar som inte
avsåg dialekt utan amerikasvenskt bildat högspråk. Den ena gjordes
av Miss Alba Malm, konstnärinna och f. d. lärarinna, dotter till skriftställaren N. G. Malm, en av det »klassiska» Svensk-Amerikas mest
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bekanta skribenter, författare till romanen »Charli Johnson, SvenskAmerikan», m. fl. böcker.' Han var lärare vid Bethany College. Miss
Malm som i sitt hem vårdar faderns bibliotek, manuskript och konst,
berättade ingående hans levnadshistoria och belyste hans personlighet
och verksamhet. Hon gav en fin, levande skildring av kulturmiljön
kring Bethany. Denna Miss Malms framställning fick ett värdefullt
komplement i vår intervju med dr. E. 0. Deere, f. i Amerika 1877,
lärare vid Bethany i början av 1900-talet då det svenskspråkiga kulturlivet hade sin blomstringstid där. Hans gammaldags, vårdade
språk torde vara representativt för den svenska som där talades och
odlades.
Från Lindsborg bröt vi upp den 25 maj och drog norrut till den
lilla staden Concordia, där det finns åtskilliga svenska settlement i
närheten. Nordöst därom, vid orterna Agenda och Brantford har sörmlänningar slagit sig ned, från 80-talet och in på 1900-talet. Bland dem
vi besökte var Emil Andersson, f. 1875 i St. Malms sn. Han emigrerade
med sina föräldrar och sin morfar 1887 direkt hit där de hade en släkting förut, och sedan 1890 har Emil bott på den farm som nu brukas av
hans son Delbert, ca 50 år, som också talar svenska med sörmländska
inslag. Så länge farföräldrarna levde måste även han tala det enda
språk de förstod. Men hans svenska har förlorat många av de sörmländska särdrag som präglar faderns tal.
Snarast av en tillfällighet kom vi, på väg västerut genom norra.
Kansas mot Nebraska, att göra en paus i den lilla staden Scandia,
centrum i en betydande svensk kolonisation, som började 1868 och
som 1883 omfattade minst 1 000 personer.2 På stadens museum, inrymt i en f. d. kyrka, träffade vi bl. a. 78-åriga änkan Eva Sjolander,
f. 1886 i Svenarums sn. Hon talade en väl bevarad dialekt, hade klart
minne och storartad berättargåva. Hon följde oss hem till sin stuga,
där en annan äldre kvinna höll på att sticka täcken på en »täckesbåge»
av vanlig svensk typ, och satte sig att berätta om sitt liv.
Föräldrarna emigrerade, när hon var två år gammal, direkt till
västra Kansas, där de tog odlingsland ute på den torra och trädlösa
1 Om N. G. Malms författarskap se bl. a. N. Hasselmo: Language In Exile. I:
The Swedish Immigrant Cominunity In Transition. Essays in Honor of Dr.
Conrad Bergendoff. Rock Island, Ill. 1963, s. 130 ff.
2 Nelson a. a. s. 270.
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prärien. Under otroliga svårigheter skapade de här hem och utkomst
för sin 8-barnsfamilj. Det fanns varken vatten eller virke; man samlade regnvatten i cisterner, och sina hus byggde man av den hårda
prärietorven som skars ut i stora fyrkanter som staplades på varandra
(»sod-hus»). Även kyrkan byggdes på samma sätt. Berätterskan gav
oss en synnerligen detaljerad och livfull redogörelse för hur man byggde och inredde torvhusen och hur man levde där. Med sina metertjocka väggar stod dessa hus emot både regn och cykloner. Hennes
föräldrars boningshus hade två rum. I det inre hade mor spinnrocken
och i det yttre vävstolen. Den svenska dragkistan satte man hyllor i;
den fick bli linneskåp. Barnen sov på jordgolvet, där loppor och ormar
ofta besvärade dem. Hon mindes hur fadern med en »bräckplog», av
den typ vi nyss sett på museet, bröt upp nytt prärieland, varvid
skallerormar, »prairie-dogs» och andra odjur kom fram ur sina gömställen. Hon berättade utförligt om boskapsskötseln, betet och mjölkningen, hur man gjorde ost som formades i hemgjorda kar (»ostabox»), om slakten, så,pkokningen m. m. Hon mindes cykloner, präriebränder och gräshoppshärjningar, så svåra att t. o. m. stängselstolparna blev uppätna. Hon gav levande skildringar av händelser och
människor i denna präriekoloni, där livsföringen präglades av en
varm pietistisk religiositet. Innehållet i den långa bandupptagningen
ger en förstahandsskildring av de svenska präriekolonisternas liv och
miljö som i sin rikedom på konkreta detaljer och sitt starka personliga
engagemang gör den till ett fängslande historiskt och personligt dokument.
Detta var vår sista upptagning i Kansas och det var också en av
de bästa såväl till innehåll som språk. Sammanfattningsvis må följande framhållas beträffande språket i de texter som vi där spelat in
bland 2:dra och 3:dje generationernas svenskar. De ur synpunkten av
bevarad äldre dialekt bäst representerade målen är nordlig och östlig
småländska, östgötska och gästrikemål. Flertalet av de 68 personer
som inspelats i Kansas samt de — troligen lika många — som vi talat
med utan att upptagning gjorts visar dock utjämningar och påverkningar av skilda slag, som först en detaljanalys kan närmare klarlägga. Påfallande är, att vi bland de många ättlingarna till utvandrare
från de sydsvenska landskapen inte i något fall träffade på äldre
skånsk, blekingsk, halländsk eller sydsmåländsk dialekt. Anled-
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ningarna härtill torde få sökas i bl. a. följande omständigheter. Knappast någonstädes i de samhällen vi besökte har invandrare från dessa
landskap varit i dominerande majoritet eller bildat en egen, sluten
grupp. Deras mål har överallt varit starkt avvikande från omgivningens och de har därför medvetet jämnat ut de mest frapperande
dragen. Detta gäller givetvis i hög grad 2:dra generationen, som bland
skolkamraterna häcklades för sin dialekt, det enda språk de talat
före skolåldern. Därom innehåller våra band åtskilliga direkta vittnesbörd. Av betydelse har det väl också varit att invandringen i Kansas
— liksom i Nebraska — i betydande utsträckning varit en sekundärimmigration; man har ofta inte kommit direkt från Sverige utan först
bott en tid i någon annan stat, ofta Illinois. En jämförelse med ett av
de språkligt mest homogena settlementen, Järbo-folket vid Enterprise, är här belysande. Flertalet kom där direkt eller nästan direkt
från socknen i Sverige, och de bildade sedan ett slutet samhälle med
föga »intermarriage»; de flesta torde ha gift sig inom gruppen. Enligt
Ellen Petersons iakttagelser är det de starkt ökade giftermålen med
utomstående inom andra och tredje generationerna som snabbt gjort
slut på svenskan inom familjerna. I de fall där vitt skilda svenska
dialekter stötte ihop inom familjen blev följden att man övergick
till engelska. Den egna svenskan kändes socialt mindervärdig. En
dotter till en östgötsk mor och en gotländsk far vid Enterprise svarar
på frågan om man bara talade svenska i hennes barndomshem: »Nej,
far och mor hade olika dialekt. Di andra skratta åt oss när vi talade.
Då talade vi engelska. Di från Järbo, di trodde att di visste hur te
tala och vi visste inte hur; deras var rätt och vårt var inte rätt.»
Nebraska
över de vidsträckta, steppartade beteslanden i norra Kansas fortsatte vi in i Nebraska. Denna utpräglade präriestat, vars milsvida
majs- och vetefält för ett århundrade sedan utgjordes av böljande
grässlätter, där indianer och buffelhjordar ännu strövade omkring,
har i stort sett uppodlats efter 1860. Detta år fanns det i Nebraska
70 personer födda i Sverige; 30 år senare, 1890, var siffran 28 364, dvs.
2,7 % av statens befolkning. Sedan dess har immigranternas antal
ständigt minskat. Räknar man både första och andra generationerna
2 — 654212 Sv. Landsmål 1985
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utgjorde dock svenskarna 1930 nära 36 000, dvs. 3,6 % av hela befolkningen. Till större delen var de jordbrukare, som bodde på landet
eller i småsamhällen. De var väsentligen koncentrerade till ett tiotal
större settlement i statens östra hälft. Liksom i Kansas hade många
av svenskarna slagit sig ner i någon annan stat innan de bosatt sig så
långt västerut. Många kom via den östra grannstaten Iowa på andra
sidan Missourifloden.
För att på de få dagar som stod till förfogande hinna få representativa prov på svenskan i Nebraska begränsade vi oss till två av de
största av de gamla svensksettlementen, Axtell-Holdrege och Stromsburg-Swede Home, båda belägna invid Platte River, en biflod till
Missouri.
I Axtell håller svenskheten än idag ett fäste — men det torde väl
också vara det sista — i den stora och välskötta sjukhus- och vårdhemsanläggningen Bethphage Mission, vars föreståndare augustanapastorn H. R. Ekerberg, svensk i 2:dra generationen, är en hängiven
vårdare av den svenska traditionen. Själv talar han svenska, liksom
en stor del av de äldre sköterskorna vid hemmet, och han var oss till
stor hjälp. Den första inspelningen gjorde vi av en patient på sjukhuset. Hon var, liksom många av svenskarna här, av östgötsk härstamning. (En järnvägsstation i närheten heter Motala.) I och utanför
den lilla staden Axtell (ca 300 iv.) fick vi ytterligare ett par prov på
rätt väl bevarad östgötska i andra och tredje generationerna. Men i
de flesta fall är den svenska som ännu finns kvar bland de äldre starkt
utjämnad. Det var bara en ringa del av de många människor jag besökte i deras hem som befanns värda att spela in ur dialektsynpunkt.
Hur utjämningen ibland kunde gå till berättade en 92-årig skånska.
Som ung hade hon talat liksom sin mor och mormor, »men min man
plockade bort det mesta» av dialekten. De flesta »var så blandade»
här att de måste jämna ut språket. Familjespråket är nu överlag
engelska. En 80-årig augustanapräst, Rev. Arthur Peterson i Funk,
född i ett torvhus här i settlementet 1884, som predikat på svenska i
Minnesota och Nebraska en stor del av sitt liv, talar nu svenska med
viss svårighet. Han sade mig att svenskan i praktiken är ett dött
språk här. De äldre, som i sin barndom uteslutande eller mestadels
talat svenska och som fortfarande kan tala det hjälpligt, använder
inte språket längre ens för nöjes skull. Det är mycken »intermarriage»
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i familjerna. Det går år utan att man hör eller nyttjar ett svenskt ord.
På gatan utanför pastor Petersons hus träffade jag en ca 80-årig
kvinna. Hennes båda föräldrar kom från Sverige och hon var konfirmerad på svenska. Hon förstod allt vad jag sade men kunde själv inte
yttra en mening på svenska. Detsamma är förhållandet i Holdrege
försäkrade mig prästen i den stora augustanaförsamlingen där, dr.
Clarence P. Hall. Det enda svenskspråkiga inslaget i det religiösa
livet är att han själv ännu varje julafton läser julevangeliet på svenska
i den lokala radion.
I Stromsburg och den vidsträckta gamla svenskbygden däromkring,
Swede Home m. fl. platser, var läget detsamma. Där hade ett betydande antal immigranter från Bergslagen och Gästrikland slagit sig
ned. Av deras folkmål hörde jag nu endast obetydliga rester. Det
fanns dock åtskilliga 2:dra-generationare, som talade ledig, utjämnad
svenska men de underströk att svenskan inte nyttjas längre ens i privatlivet. Och dock minns man Stromsburg så svenskt att även folk av
andra nationaliteter lärde sig tala svenska, och allt fortfarande betecknar sig ortens dagstidning, The Headlights, som organ för »Stromsburg, The Swede Capitol of Nebraska», och årligen firar man där
»Swedish Festival». Delvis sammanhänger väl denna snabba förändring med att den svenska immigrationen praktiskt taget upphörde
för ca 50 år sedan. Kanske också med det förhållandet att det i småstäder som Stromsburg inte existerar mycket av sällskapsliv utanför
kyrkorna. Detta lilla lantliga samhälle hade vid P. P. Waldenströms
besök här 1889 inte mindre än fyra svenska kyrkor. När man där
tvingades gå över till engelska, försvann svenskan ur det enda umgängesliv av betydelse man hade. Det är givande att jämföra Texas,
där ett talrikt och kulturmedvetet skikt i samhället behållit sin
svenskhet även sedan kyrkolivet anglicerats.
Över kyrkdörren i Swede Home, Nebr. läser vi: »The Swedish Ev.
Luth. Swede Home Church» och på kyrkogården är det idel svenska
namn på gravstenarna. Men den nuvarande prästen i kyrkan är inte
av svensk nationalitet, trakten är starkt avfolkad till följd av jordbrukssammanslagningar i stor skala och svenska språket tillhör det
förgångna. Språktillståndet i Nebraska, där vi på de flesta håll kom
för sent för att få höra svenskan i bruk som ett levande språk, ger en
god bild av det läge som kan förutses i Minnesota, Texas och andra
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ännu svensktalande trakter, när den generation som vi nu vänt oss
till har försvunnit.
Om flertalet av de 17 inspelade Nebraska-svenskarna ur ren dialektsynpunkt inte visade sig så givande, så är innehållet i inspelningarna desto intressantare. Det ger levande bilder av invandrarfamiljernas hårda kamp med en natur som var dem alldeles främmande — skoglösheten, torkan, prärieelden, gräshopporna, virvelstormarna — och som därför gjorde deras tillvaro särskilt svår.
Deras traditionella skicklighet att bemästra naturen i skogsbygden i
Sverige hjälpte dem inte mycket ute på prärien.
Iowa
Via Omaha, Nebraskas största stad, vid stranden av Missourifloden,
som bildar gräns mot Iowa, fortsatte vi färden österut in i denna stat,
som i öster begränsas av Mississippi. Den är mera kuperad än Nebraska, slättlandet är inte så gränslöst, vattenbristen inte så kännbar
och virkestillgången bättre; här behövdes inte torvhusen. I stor utsträckning har Iowa varit genomgångsland för utvandrarna till
Nebraska. Redan 1850 fanns det 231 Sverige-födda i Iowa och 1870
hade de ökat till 10 800, dvs. ca 11 % av alla Sverige-födda i U.S.A.
Många av dem hade kommit från gamla svenska settlement, främst
i Illinois.
Även här måste vi begränsa oss till två av de större svenskbebyggelserna, den som med staden Boone som centrum ligger vid Des Moinesfloden, uppströms huvudstaden Des Moines, ungefär i mitten av staten, samt Swedesburg-New Sweden i sydost kring Skunk River's
nedre lopp, före dess utflöde i Mississippi.
Ifråga om svenskhetens nuvarande läge visade Iowa i stort sett
samma bild som Nebraska. Bland de talrika svenskar vi besökte och
samtalade med i Boone och dess omgivningar, såsom det av östgötar
koloniserade Boxholm, det av folk från Säfsen och Nås i Dalarna dominerande Swede Valley samt på det stora svensk-lutherska ålderdomshemmet i Madrid var det inte mer än sju andragenerationare som
jag fann inspelningsvärda. Samtalen visade emellertid klart, att vi här
befann oss på äldre grund än i Nebraska; den egentliga nybyggestiden
låg här längre tillbaka i minnet; man erinrade sig knappt något om
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självhushåll och om bostäder i jordkulor och torvhus. Redan 1846
grundades det första svenska settlementet här, Swede Point, numera
Madrid. Svenska språket har man inte nyttjat på många år; liksom i
Nebraska försvann det i familjerna ungefär samtidigt som det avskaffades i kyrkorna. Sedan 1925 ges all konfirmationsundervisning på
engelska. När man nu försöker tala språket går det långsamt och
ovant; man »tänker inte på svenska» längre. Till dialektutjämningen
torde i denna trakt också kolgruveindustrin ha bidragit. Där arbetade
många svenskar.
Bättre tycks svenskans läge vara i New Sweden-Swedesburgsettlementet i statens sydöstra hörn, där Peder Cassel slog sig ned med en
grupp östgötar redan 1845, och där den svenska befolkningen snabbt
fick en stark ställning. Först 1916 började engelska gudstjänster här.
Men sedan dess har svenskan gått snabbt tillbaka, väl delvis beroende
på jordbruksrationaliseringen. De äldre i Swedesburg talar dock
svenska utan svårigheter, och med intresserad hjälp av lutherske
pastorn Arnold Thoren (av svensk släkt men ej svensktalande) fann vi
mera av dialekten i behåll i 2:dra generationen här än i trakten kring
Boone. En intressant sagesman var bl. a. Albert Hult, f. 1876 i det
hus han ännu bebor och där vi gjorde inspelningen; det var det första
som byggdes i Swedesburg. Fadern, f. i Blekinge 1834, deltog i inbördeskriget. Då han slog sig ned på platsen var marken ännu inte
uppmätt och registrerad. »Dä va'nte sörvejd (surveyed) när han kom.»
Illinois och Wisconsin
Från Iowa gick vår färd den 11 juni vidare österut, vi passerade
Mississippi vid Rock Island, där vi besökte Augustana College och
sammanträffade med vår medarbetare Mr. John Norton, som skaffat
oss goda kontakter i Nebraska och Iowa. Vi gjorde över veckohelgen
ett besök i Bishop Hill och Galva, hos våra förträffliga sagesmän och
medhjälpare från 1962. Mrs. Gunnar A. Borg, kolonistättling (se
Sv. Lm. 1962 s. 126), samlade ett antal Bishop Hill-svenskar i sitt
hem, och vi spelade in ytterligare sju röster, däribland en kvinna,
vars morföräldrar kom med »profeten» Erik Jansson i slutet på 1840talet.
Färden gick så norrut via Minneapolis till den tätaste svenskbygden
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Bild 8. Mrs Alma Bergström, Trade Lake, Wisc., f. där 1889, i sin vävkammare.
Föräldrarna kom från Västmanland omkr. 1880.

i Wisconsin, Burnett County, i statens västligaste del, vid St. Croixfloden, som bildar gräns mot Minnesota. I staden Grantsburg, som
är huvudort i trakten, mottogs vi av Mrs. Paul Been, f. d. skolinspektör, av svensk släkt. Hon blev vår kunniga och hjälpsamma ciceron
i trakten, där vi gjorde inspelningar i samhällen som Wood Lake,
Falun, Siren, Trade Lake och Grantsburg. Den svenska kolonisationen
här började i slutet av 1860-talet, och majoriteten bland invandrarna
kom från Västmanland, Närke och Dala-Bergslagen. Åtskilliga av
dem var baptister. Trakten är ett utpräglat skogsland med stora lövoch barrskogar, vilket tillsammans med sjöar och vattendrag ger den
en mellansvensk prägel. Av de 12 inspelade personerna bevarade ca
hälften väsentliga drag av sina fäders bergslagsmål. En av dem var
änkan Alma Bergström i Trade Lake, född där 1889, som satt och
vävde i sin vävkammare på en hemgjord vävstol då vi kom — en
sällsam syn i Amerika — och omedelbart intervjuades därom.
En lysande berätterska var 89-åriga änkan Ellen Nero i Wood
Lake, f. där 1875. Hennes föräldrar hade utvandrat från Odensvi sn
i Västmanland (invid Köping) 1867; de tillhörde de tidigaste invand-

BANDINSPELNINGSEXPEDITIONEN TILL SVENSK-AMERIKA

1964 23

Bild 9. Mrs Ellen Nero, Wood Lake,
Wisc., f. där 1875.

rarna i trakten. När vi anlände satt hon i en gungstol i stora rummet i
sitt farmhus. Hon hade svårt att gå men var vid utmärkt andlig vigör,
hade klart minne, livligt temperament och tydlig artikulation. Hon
har sina föräldrars västmanländska dialekt i gott behåll, med engelska
lån i normal omfattning och med karakteristiska övergångar till
engelska under samtalets växlingar. Hon blev synbarligen glad över
besöket och började omedelbart ett livligt samtal med Mrs. Been om
en anhörig som nyss tagits in på sjukhus. Mikrofonen märkte hon
inte; den hölls dold under ett litet bord vid sidan om henne.
Så småningom gled talet över på gamla tider. Då hennes far tog
upp sitt nybygge (homestead) här, hade den gamla storskogen svårt
skövlats av skogsbolagen, så att endast de väldiga, höga stubbarna
stod kvar. Han hackade upp jorden mellan stubbarna och sådde råg,
senare även ärter. Det var ett hårt slit för familjen: »Vi fick inte låta
hackorna rosta!» Ibland härjades de små »filarna» (the fields) av talrika
»dirar» (hjortar). För dem grävde man fångstgropar. Stubbarna fick
man så småningom bort genom att gräva stora gropar invid dem,
hugga av rötterna med yxan och sedan stjälpa ner dem så djupt att
plogen kunde gå över. Säden tröskades med slagor på golvet i den
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grovt timrade logen och sopades ihop med kvastar som mor band.
Kläderna tillverkade de själva. Man hade får; fru Nero hade hjälpt sin
mor att klippa dem, tvättat, torkat och kardat ullen. En karl i närheten gjorde spinnrock åt dem och far snickrade en vävstol. Förre
soldaten Nero från Småland, som senare blev hennes svärfar, var sykunnig och sydde »pappas första sut (kostym)». Barnen gick i skor
med kopparskållor på; själv hade berätterskan och hennes syster inga
skor alls när de gick i skolan första hösten och snön började falla.
Men mor satte på dem tjocka ullstrumpor som hon stickat och de
klarade sig bra ändå. Fattigdomen var stor i kolonin. Men mat behövde man inte sakna. Bröd bakade man och för mjölk och smör
bytte man till sig varor hos handlaren i Trade Lake. På senhösten, då
korna hade gott bete, gick man tillsammans och gjorde ost. Fru Nero
berättade utförligt hur man gjorde löpe, hur man kokade »sannost»
(messmör) av vasslen etc. Julmaten försökte man göra så svensk som
möjligt bl. a. skaffade man sig »lutfisk»: Far »sätte ut nätn i Lilla
Woodlek (Wood Lake) å han kettja (catched) jädder. Å mamma ho
fixa di där jäddena å sa yppna app dam i 'Riken å tog dän ryggraen å
sa salta hon ner dam sa di var riktit salta, å sen hängde ho app dam
mä maskitonätting i runt på grännerivägga (grainery 'sädesbod'),
höng dam på spikar i nätting me[dan] di tarka, å sen så var-ä te å
blöta di där då ve jul, lägga dam i blöt i lutvatten å jöra lutfisk åv.
Vi fick jöra lutfisken själva. Å sa kockte vi mjölk[sås] å hadde på den
där lutfisken. Aj-aj va de [va] gatt!»
Livet i hemmen präglades även här av allvarlig religiositet. Far,
som var baptist, höll husandakt morgon och kväll. Men också folktron
och folkmedicinen följde med hit bort. Bland immigranterna fanns
det åtskilliga »kloka» gubbar och gummor, som man vände sig till
»när dä börja bi jussom elakt för gale, då fick di ju lav å ta kär (care)
utåv-e [hon hade haft en »bade», böld]». — »Ja tjära (kära), vi hadde
ju e tacka där gumma här appe, när ja va ett barn, ja var rädd-na. Å
ja! Ho hadde yppning på tjoln så där, å där hadde ho en pese å där
hadde ho hår å fingernaglar å ja vet inte va då va ho hadde allt i där.
Å sa hadde ho e pipa, ho rökte, å ho stsppa pipa mä tummen. Usch!
Å 58 sätte ho på e mättj ('tändsticka') å så rökte ho å poffa!»
Ett värdefullt komplement till denna levande och åskådliga förstahandsskildring av den äldsta pionjärtiden vid Wood Lake fick vi
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Bild 10. *Blom Brothers Store» i det lilla svenska samhället Siren, Wiso. Den
ene av bröderna, f. i trakten 1886, intervjuades i ett rum innanför butiken.

nästa dag av berätterskans son, Francis Nero, f. 1909, County Clerk
i Grantsburg, även han en god berättare och traditionsbärare. Han
kände också till den svenska folktron i trakten. Det fanns åtskilliga
som kunde stämma blod, t. ex. Anderson i Trade Lake. En karl där
höll på att slakta en gris. Just då han skulle tappa blodet av grisen
kom A. förbi och det var stört omöjligt att »få nå bio av grisen, förrän
A. gått över backen så han inte kunde si honom; då kom bloe!» Man
trodde på »Svartboken», man slog aldrig ut hett vatten utan att först
»fösa undan tomtegubbarna» etc. — Denne 3:dje-generationares
svenska är av betydande intresse: dess stomme är moderns bergslagsmål. Han har, liksom modern, aldrig besökt Sverige.
Minnesota
De sista tre veckorna av vår expedition ägnade vi åt Minnesota, där
vi fortsatte vårt arbete från 1962. Åtskilliga svenskar, som vi då hade
fått adress på men inte hunnit uppsöka, besöktes nu. Vi gjorde också
kompletterande inspelningar hos några av de sagesmän från förra
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gången som visat sig vara särskilt värdefulla. Bl. a. besöktes Älvdalskolonien vid Mille Lacs Lake, där vår vän Axel Olsonl och hans syster
Mrs. Erik Anderson i Isle bjudit samman en stor del av dem som ännu
talar Älvdalsmål, sammanlagt 13 personer, som vi nu spelade in. I
Isanti county besöktes åter folk från övre Dalarna och Hälsingland.
Väster om Minneapolis gjorde vi ännu en lång inspelning av värmlänningen Johan Nelson i Dassel, en av våra allra förnämsta språkmästare och berättare från förra gången. Strax väster därom, i
Kandiyohi county, finns en omfattande svensk-bebyggelse med Willmar som huvudort. 1930 var fortfarande ca 38 % av invånarna i detta
county av svensk härkomst. Svenskheten har där ett kulturellt
centrum i det bibliotek och den museisamling som förvaltas av tidningen Tribune, under många år utgiven av V. E. Lawson, samlingarnas skapare. De vårdas nu av hans släkting och efterträdare Oscar B.
Augustson, som visade stort intresse för vår uppgift. Vi hann inte
göra mer än en inspelning i staden. I denna trakt finns det uppenbarligen goda förutsättningar för vidare undersökningar.
Stor hjälpsamhet i skilda sammanhang visades oss av Sveriges
generalkonsul i Minneapolis Olof Landenius. Genom hans förmedling
fick vi bl. a. tillfälle att deltaga i minnesotasvenskarnas stora årliga
midsommarfest, »Svenskarnas Dag», som firades söndagen den 28 juni
i Minnehaha Park i Minneapolis. Detta år var deltagandet särskilt
livligt — uppskattningsvis ca 85 000 personer — eftersom högtidstalat
hölls av Förenta Staternas president Lyndon B. Johnson. Svenska
talades allmänt vid de bord i parken där de olika landskapsföreningarna samlades under sina fanor och banderoller med svenska
landskapsvapen. Vi hade här goda tillfällen att knyta kontakter.
Själv sökte jag mig i första hand till härjedalingarnas samlingsplats,
eftersom jag denna gång inriktat mig på att söka fånga deras språk
och tradition. Redan under förberedelserna för 1962 års resa hade
Härjedals-emigranterna fångat mitt intresse. Dessa människor, som
i stora skaror kommit från ett av Sveriges glesast befolkade landskap2
har i Amerika visat en påfallande stark sammanhållning. En stor del
av dem har bosatt sig tillsammans i Minnesotas nordvästra del och de
1
2

Axel V. Olson, Isle, avled den 31 mars 1965.
Nelson a. a. s. 39.
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har bildat »Härjedalingarnas Nationalförening i Minnesota», vars årliga sammankomster röner livlig tillslutning.'
Det är främst på två områden man finner härjedalingarna, i trakten
kring staden Alexandria i Douglas county och i Minnesotas nordvästligaste hörn, i Kittson county, som i norr gränsar till Canada och i
väster till Nord-Dakota. Med Alexandria som operationsbas och med
läraren Ted Ording som hjälpsam ciceron besökte vi under några
dagar härjedalingar i staden och i samhällena däromkring, såsom
Hoffman, Holmes City och Kensington (där den bekanta »runstenen»
hittades 1898). Hos flertalet sagesmän hade dialekten drabbats av utjämningar i skilda hänseenden. Härjedalingarna har här bott tillsammans med folk från annat håll, värmlänningar, hälsingar, norrmän, finnar m. fl. Man sade, att skolbarnen, svenska, norska och
finska lärde sig varandras språk.
I en gård invid Holmes City, som vi av en händelse kom att besöka,
fick vi värdefulla texter på nordlig värmländska. Gården ägdes
av 90-åriga änkan Hanna Larsson, som 1891 utvandrat från finnbyn
Timbonäs i Gräsmarks sn. Då vi kom satt hon på en stol mitt på golvet
i sitt stora kök. Hon var vid utmärkt kondition och synnerligen talför.
Ett långt och intressant samtal utspann sig omedelbart Mikrofonen
märkte hon inte förrän upptagningen var över. Vi gick då, hon och jag,
ut till inspelningsbilen ute på gårdsplanen. Där stod hennes 65-årige
son Lewis, nuvarande brukare av farmen; även han talade en ledig
svenska som stod moderns nära. Han intervjuades på stående fot
varefter upptagningen fortsatte i hans kök där också hans hustru
deltog i samtalet. Efter vår hemkomst har min kollega förste arkivarien R. Broberg avlyssnat inspelningen. Han kunde omedelbart identifiera Hannas mål som den karakteristiska gamla gränsbygdsdialekten i närheten av hans egen hemtrakt, i de skogsbyar där Jösse och
Fryksdals härader möts. Det är ovisst om den numera talas i denna
avfolkningsbygd. Sonen Lewis har, enl. Broberg, moderns formsystem
i behåll, men hans ljudskick och accent tycks vara påverkade från
härjedalskt eller norskt håll. Hans hustru, vars mor var skånska och
far härjedaling, syns också ha rönt inflytande av familjens nord1 Många emigrerade häri edalingar har berättat minnen från Sverige och
Amerika i boken »llärjedalingar i Västerled», redigerad av Einar Granberg.
Sundsvall 1949 (232 ss.).
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värmländska bymål. Denna ovanliga upptagning var också givande
ur innehållets synpunkt. Hanna gav en levande skildring av de svåra
förhållandena i barndomshemmet i Värmland och av det hårda slitet
på faderns nybygge vid Holmes City på 1890-talet, där man i allt
sökte inrätta sin tillvaro efter mönster av det gammaldags självhushåll som hade rått i den värmländska skogsbyn.
Efter några dagar fortsatte vi norrut, till det avlägsna Kittson
county. Det koloniserades på 1870- och 1880-talen, företrädesvis av
svenskar. Ännu 1930 utgjorde dessa ca 50 % av befolkningen och
bland dem torde härjedalingarna ha bildat den manstarkaste gruppen.
De hade lockats bl. a. av den goda tillgången på skogsarbete vid den
tiden och av det karga landets likheter med deras egen hembygd i
fråga om natur och klimat, inte minst av tillgången till gott fiske.
De flesta av dem som nu talar svenska bor invid huvudorten Hallock
samt i och omkring småstäder som Lancaster, Lake Bronson och
Karlstad. Under de fem dagar vi stannade där uppe torde vi ha träffat
större delen av dem. Den svenska de talade var omisskännligt härjedalsk men varierade åtskilligt, alltifrån Erik Erikssons i Lancaster
rena Sveg-mål, med detaljer som muljering och dativböjning fullt
levande, och till ett utjämnat lokalspråk där knappt mer än accenten
förråder den svenska hemprovinsen. Det sakliga innehållet i upptagningarna ger en mängd detaljupplysningar från nybyggartidens primitiva skogssamhälle här. En kvinna berättade hur hennes morfar fick
bära allt i säckar eller läderväskor genom den väglösa vildmarken.
Man bodde i jordhus och levde främst på snarfångst (»trapsa»), jakt
på hjort och skogsfågel samt fiske med nät, krok och fasta anläggningar. Det fanns gott om bete och vildhö åt boskapen; nyodlingsarbetet gick sakta här uppe.
Bland upptagningarna i denna trakt må också nämnas en inspelning
av värmländska lockrop och visor hos ett äldre par som i början av
århundradet utvandrat från Karlanda respektive Gustav Adolfs
socknar. Inspelningen ger, enligt sakkunnigt bedömande,' värdefulla
kompletteringar till det rika melodimaterial, som insamlats i Värmland.
Vår återväg till Minneapolis gick genom norra Minnesotas berömda
sjödistrikt, numera turistland för nöjesfiskare och vattenskidåkare.
1 Tonsättaren

Gunnar Turesson, Karlstad.
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Bild 11. Inspelningsbilen på huvudgatan i Lindstrom, Minn., 12/7 1964, då
man firade »Karl Oskar Days», årets svenska sommarfest.

Men kring sekelskiftet slog sig många härjedalingar ned som nybyggare i skogen kring sjöstränderna, och vi uppsökte nu åtskilliga
av dem i Bemidji, Kelliher och Vaskish, dock utan att upptäcka
någon äldre härjedalska av intresse.
På färd söderut rastade vi på söndagseftermiddagen den 12 juli i
Chisago Lake-bygden, »Amerikas Småland». Den dagen hade man just
avslutat firandet av årets svenska fest i huvudorten Lindstrom; den
kallas numera »Karl Oskar Days», och man samlade in pengar för att
resa en staty över huvudfiguren i Wilhelm Mobergs stora utvandrarroman. Vi uppsökte åter en av våra förnämsta dialekttalare från
förra resan, Mr. Menzer Olson, och gjorde ytterligare en inspelning
av honom samt av hans broder Rudy, som visade sig tala en småländska med intressanta utjämningar och betydande engelsk påverkan,
ett värdefullt komplement till vårt tidigare material.
Den 16 juli bröt vi upp från Minneapolis och anträdde återfärden
mot New York. I Rockford, Ill. gjorde vi ett dygns uppehåll hos vår
vän och ciceron från förra resan Mr. Martin Wall, varvid denne och en
annan av de ledande Rockford-svenskarna inspelades. 1 Chicago
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gästade vi Sveriges avgående generalkonsul, numera utrikesrådet
Folke Persson, som varmt intresserat sig för våra amerikasvenska
inspelningar och lämnat oss ett synnerligen verksamt och viktigt stöd.
Den 28 juli lämnade ing. OriMus Amerika med inspelningsbilen
ombord på m/s »Oslofjord». Själv stannade jag ytterligare några
dagar varvid jag bl. a. besökte författaren Arthur Landfors i Boston,
vår medarbetare vid undersökningen av de engelska lånen i amerikasvenskan. På Sveriges Radio i New York gjorde jag tillsammans med
red. Dahlgren en inspelning av en svensktalande neger, musikern
Joe Wilder. Den 31 juli avreste jag med flyg till Sverige.
Sammanfattning
Våra svenska arbetsfält har under denna resa från Austin, Texas, i
söder till Lancaster, Minn., i norr, legat utspridda över ett område
vars längd fågelvägen ungefärligen motsvarar avståndet från Uppsala
till Neapel. Av de talrika svenska bebyggelserna hade vi måst utvälja
några få i varje stat, sådana som av skilda skäl kunde antas vara
lämpligast för oss. Under senare delen av resan, särskilt vid slutet,
måste hårda beskärningar av programmet göras. Bl. a. måste vi
stryka Manitoba i Canada, Dakota-staterna och nordöstra Minnesota,
där goda förberedelser gjorts. Sannolikt finns det inom dessa områden
många sagesmän vilkas språk och tradition är av samma höga kvalitet
som de bästa vi nu spelat in.
Jämfört med de inspelningar som gjordes 1962 uppvisar det material
som hemförts som resultat av denna resa en större variation och rikedom. Visserligen är antalet inspelningar av konservativ dialekt knappast större denna gång, men antalet inspelade personer är betydligt
högre, 240 mot 160 förra resan. (Därtill kommer de ungefär lika många
personer som besökts men ej befunnits lämpliga för inspelning.) Av
de inspelade tillhör det stora flertalet 2:dra och 3:dje generationerna;
1962 dominerade 1:sta generationen, de som var födda i Sverige och
emigrerat som vuxna. Vi hemförde alltså denna gång ett språkmaterial
som representerar en mera stabiliserad amerikasvenska, med färre
tillfälliga inslag av såväl dialekt som engelska lån. Det senaste årets
inspelningar ger vidare en fullständigare och riktigare bild av amerikasvenskan ur synpunkterna av de talandes skilda geografiska miljöer,
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skilda åldersgrupper, skilda socialgrupper, bildningsnivåer, olika frekvens i bruket av svenskan etc. Att också det sakliga innehållet i
intervjuerna denna gång är mera varierat, torde framgå redan av de
referat som lämnats i det föregående. Det svenska nybyggarsamhället,
skildrat av så många olika berättare, tedde sig helt olika vid bomullsfälten i Texas, på prärien i Kansas och i skogarna i Wisconsin och
Minnesota. Förloppet av de förändringar, historiska, sociala och
språkliga, som kännetecknat dessa skilda samhällens gradvisa sammansmältning med den dominerande amerikanska miljön är ännu föga,
känt. Det traditionsmaterial som under 1964 års inspelningsresa räddats åt forskningen bör kunna lämna åtskilliga bidrag till belysning
av hithörande frågor.

Summary
The 1964 Expedition for Recording Swedish Dialects and Popular
Tradition in America

This is an account of the second expedition to America arranged by
the Institute for Dialect and Folklore Research at Uppsala, Sweden, for
the purpose of recording the Swedish language in America, dialects in
particular. For the first expedition, in 1962, see this publication, 1962,
p. 113 ff.
This second journey was made by the same persons as the first, Dr.
Folke Hedblom, Deputy Director of the Institute, and Mr. Torsten Ordeus, Technical Leader of the Phonogram Section. They took with them
the same micro-bus, specially equipped with tape-recording instruments
of a professional type which they had used on their previous expedition.
Addresses of suitable contacts in America were again obtained through
correspondence and newspaper-articles in Sweden and America.
This time the expedition covered a much wider area than the first,
which really only involved the states of Minnesota and Illinois. A number of states which had been colonised by Swedes early on were visited:
Texas, Kansas, Nebraska, Iowa, Illinois, Wisconsin and North West
Minnesota. The expedition was now mainly interested in Swedish-speaking people of the second and third generation. On account of the distances involved, only a limited number of Swedish settlements were included. The expedition arrived in New York on April 22nd and started
working in Austin, Texas, on May 2nd. In the short period of 11 weeks,
recordings of about 260 people were made in the above-mentioned seven
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states, rather an exhausting task, particularly on account of the unfamiliar climate in the southern states.
Texas. Swedish colonisation there is unique in character and began at
an early stage. The first Swede there, S. M. Swenson, arrived from the
province of Småland as early as 1838, when Texas was still an independent republie. ile soon acquired a large area of land, ranches and cotton plantations, and needed reliable people to help him. He therefore
persuaded many of his own relatives and others from the same part of
Småland to come over to Texas, where land was to be bought very
cheaply. At the tum of the century, there were more than 9000 Swedes
in Texas, most of whom had come from the same area in Småland. The
majority live in the region east and north of Austin, and around Stamford in northem Texas, see map above. As a rule they were farmers and
attained a good financial and social position. For a long time they lived
in a closed eommunity, marriage with persons of another nationality
being rare. This explains how they were able to preserve their language,
customs and way of thinking for so long. In Austin, one of the very few
remaining Swedish newspapers is published, Texas-Posten. 36 people
were recorded in the settlements around Austin and Stamford. They
represented various kinds of Swedish, from well-preserved, archaic dialeet
to refined Standard Swedish of an American type with English loanwords to a varying degree. Most of these people originated from S. M.
Swenson's native district in Småland. From the information point of
view, their accounts of the lives and conditions of the firat Swedish
settlers in the unfamiliar Texan climate are extremely interesting.
Kansas was opened to settlers in 1854 and the firat Swedes soon arrived. Most of them eame after the Civil War had ended and until about
1880. In 1890 there were over 17,000 Swedish-bom settlers there. The
expedition concentrated on the largest settlement round the little town
of Lindsborg, where 47 voices were recorded; most of them spoke with
southem Swedish dialects. In the town of Lindsborg, in which the wellknown Swedish college Bethany College is situated, recordings were also
made of Standard Swedish of the type epoken among the teachers and
the edueated classes before Swedish ceased to be used as the teachinglanguage.
Of particular interest was a eolony, now almost extinet, of immigrants
from the province of Gästrikland, who had settled in and around the
town of Enterprise in central Kansas. They all eame from the same
little parish in Gästrikland, most of them during the decade following
the Civil War. The colony thrived around the tum of the century but
has now broken up. Once a year the second and third generation descendants of the settlers meet at one of their abandoned churches in order to tend the graves of their fathers and honour their memory. The
expedition was lucky enough to come to such a church on that par-
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ticular day and found that the maj ority of these people could spea.k
Swedish, although they had not used the language for 15-20 years. Some
of them had preserved the dialect of their fathers to an amazing degree.
On the way out of Kansas the expedition stopped for a short time
in the little town of Scandia, primarily to visit a museum there. They
met there a 78-year-old woman who proved both to speak good Småland
dialect and to be an excellent informant. She was only two years old
when the family emigrated to Western Kansas, where they settled on
the dry, woodless prairie and built for themselves a house of sods which
they out out of the ground, a so-called "sod-house". The church was
built later in the same way. She told us in a vivid and detailed way
how they built and furnished these houses and what sort of life they
lived. The children slept on the earth floor where they were often annoyed by fleas and snakes. Like other informants in Kansas she described
how their lives were based on the old Swedish pattem of the self-supporting household, according to whinh there was no actual money and everything had to be produced at home, tools, clothing and food. The settlers
kept sheep, spun and wove, made cheese and butter, slaughtered anirnals
etc. They obtained fuel for the fire by gathering buffalo droppings on the
prairie, "buffalo-chips". These people, who came from the vast forests
of Sweden suffered from the lack of timber and water, from the drought,
the devastating prairie-fires and cyclones and the swarms of grasshoppers which consumed everything that grew or was made of wood, even
the fence-posts. Their way of life was often characterised by a strict
piety. — This tape-recording was one of the many in which talented
informants with good memories gave us unique first-hand historical information. With regard to the language, the expedition observed that
emigrants from the southernmost provinces of Sweden had mostly lost
or levelled out the most striking dialectal features. They had not lived
in closed communities in which they were superior nunaerically and
where they were able to preserve their characteristic speech.
Nebraska and Iowa. During the latter part of the 19th century there
was a large Swedish population in both these prairie-states. They were
mostly farmers and in their communities Swedish was the predominant
language until about 1920. But immigration ceased on the whole even
before the tum of the century, the young people of the second and
third generations married outside the Swedish community and the language of the churches changed to English. This was fatal for the Swedish language, according to the author, as social life in these small colonies was almost entirely centred round the church, its meetings and
many group activities. Swedish is seldom spoken nowadays in the old
Swedish settlements. A number of interesting recordings were also made
in Axtell and Stromsburg in Nebraska, in Boone, Madrid, Boxholm, and
Swede Valley north-west of the capital Des Moines in Iowa, also in Swe3 — 654212 Sv. Landsmål 1965
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desburg in the south-ea,stern corner of this state. From the information
point of view we have some valuable tales told by the old Swedes about
life in the sod-houses in their childhood, and the bitter struggle against
natural surroundings that were completely unfamiliar.
Illinois and Wisconsin. The expedition made a short visit to Bishop
Hill, III., where recordings had been made in 1962. This time further
recordings were made of people who spoke Swedish. From there they
went straight on to Burnett Co., in western Wisconsin, where immigrants from Västmanland and adjoining provinces settled in the vast
forests as early as the end of the 1860's. The author quotes at length
the excellent woman-informant who tells of the daily life of the pioneers,
the toil and poverty, the strict piety and at the same time the popular
superstition (staunching blood, fairy folk etc.).
In Minnesota a number of supplementary recordings were made,
either of the best informants of 1962, or of new informants. Special interest was devoted to the emigrants from the small, sparsely-populated
province of Härjedalen in northern Sweden. Many of them had settled
in the 1880's in the north-west eorner of Minnesota, near the borders
of Canada and North Dakota, where the barren landscape resembled
that of their native province, and where they could fish and hunt. They
have kept together to an unusual extent and have preserved their ties
with Härjedalen by forming an association that meets every summer.
Some of them have a well-preserved dialect. The author also refers to
an interesting recording of a 90-year-old woman from Värmland who
spoke a conservative dialeet, and her 65-year-old son, who had in his
own language kept his mother's form-system. — At the end of July, the
expedition returned to Sweden.
The author eoncludes by saying that the ca. 150 sound-tapes recorded
provide rich and varied linguistic material, above all from seeond and
third generation Swedes, from different geographieal and social backgrounds, levels of education and age-groups. The contents are also varied. The communities of Swedish settlers differed considerably in the
Texas eotton-fields, on the Kansas and Nebraska prairies and in the
vast forests of Wisconsin and Minnesota.

Gravordningen på Aspeboda kyrkogård under
tiden 1820-1900
En studie i gammal hävd och novationer med jämförande
utblickar, särskilt gällande Dalarna och Uppland'
Av

TORBJÖRN

P. A. FuLToN

Avsikten med denna undersökning har varit att studera gravordningen på en enskild kyrkogård under perioden 1820-1900 samt att
belysa där rådande förhållanden genom jämförelser främst med material från några socknar i Dalarna och Uppland, men även genom utblickar över hela landet. Jag har härvidlag strävat efter att samla
uppgifter såväl från 1800-talet som från äldre tider. Vid behandlingen
av ämnet har jag i möjligaste mån strävat efter att taga reda på vilka
faktorer, som inverkat på gravordningen, dess variationer och tidsbestämda förändringar. Det har då dels gällt att få fram de orsaker, som
1 Källmaterialet kan indelas i tre grupper. För det föhta har jag från de sex
socknarna, Aspeboda, Torsång och Gustafs i Dalarna, Alsike, Rasbokil och Täby
i Uppland, samlat uppgifter i kyrkoarkiven. De handlingar, som härvid främst
kommit ifråga ha varit sockenstämrno-, kyrkostämmo-, kyrkoråds- och visitationsprotokoll samt i förekommande fall bilagor till död- och begravningsbok.
För Aspeboda tillkomma så kyrkogårdskarta och gravbok. Handlingarna ha
genomgående studerats av mig med avseende på perioden 1820-1900. Det hade
för jämförelsens skull varit önskvärt att utöka dessa studier bakåt i tiden, men
då hade förberedelserna till denna uppsats blivit alltför omfattande, varför jag
nödgats avstå från detta.
För det andra har jag begagnat fyra svar, som från Gustafs, Torsång, Rasbokil och Täby inkommit sedan jag till de berörda socknama utsänt en frågelista
angående gravordningen i äldre tid. Härtill sluta sig två av mig gjorda uppteckningar, avseende Bankeryd i Småland och Söderby-Karl i Uppland samt ett utdrag ur en uppteckning från Torsång i Dalarna.
För det tredje har jag genomgått svaren på Landsmåls- och folkminnesarkivets i Uppsala frågelista M 107, Kyrkobyggnad och kyrkogård.
Den för uppsatsarbetet begagnade litteraturen utgöres dels av några översiktsverk, behandlande gravordningen i dess helhet, dels av ett par specialuppsatser, där vissa begränsade problem behandlats samt slutligen av ett
mindre antal tryckta sockenbeskrivningar från Dalarna och Uppland.
Förutom ovan nämnda handlingar och tryckta arbeten ha de delar av 1686
års kyrkolag, som behandla gravordningen, genomgåtts.
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ligga bakom olika tidsbestämda gravordningssystem som t. ex. hemmansindelningen på kyrkogårdarna före och under 1800-talet, varvbegravningarna, som började förekomma på 1700-talet samt systemet
med köpta gravplatser, som normalt vann insteg först under 1800talets andra hälft. Dels har jag också sökt leta fram de orsaker, som
format gravläggningssystemen i detalj, dvs, inom ramen för olika
gravordningar bestämt placeringen av olika sociala personkategorier
på kyrkogården efter ekonomisk förmåga, moraliska och religiösa
hänsyn och ibland vidskepliga bevekelsegrunder. Genom dessa aspekter tror jag slutligen det blir möjligt att se gravordningen på Aspeboda kyrkogård under 1800-talet som i viss utsträckning en spegel av
den allmänna kulturella brytningstid, som detta århundrade utgjorde.
Vid arbetets uppläggning har jag, som ovan nämnts, försökt klarlägga de faktorer, som inverkat på gravordningens utformning och
förändring. För att nå åtminstone de viktigare av dessa faktorer har
jag förfarit på följande sätt.
Jag har tagit särskild hänsyn till de lagbestämmelser av både
kyrklig och världslig art, som röra gravordningen. Jag har därvid
med några stora luckor tagit del av uppgifter, som gälla påbud från
medeltiden och fram till i stort sett modern tid. Gamla lagparagrafer kunna ju ha levat kvar som levande praxis långt efter det att
minnet av och förståelsen för innebörden i dessa bestämmelser
gått förlorade.
Vidare har jag uppmärksammat rent yttre skeenden, som ha spelat
en viktigare roll för gravordningens gestaltning. Jag tänker då
särskilt på befolkningsökning, skiftesförrättningar, hemmansklyvningar och -sammanslagningar samt epidemier.
Vid jämförelsen mellan olika socialkategoriers gravläggning på
kyrkogården har jag även försökt göra några begränsade betraktelser i sociologisk riktning. Jag har således i någon mån sökt utreda hur den sociala grupperingen i samhället avsatt spår på kyrkogården. Dessutom har jag strävat efter att taga reda på vilka personkategorier som tagit initiativ ifråga om förändringar av gravordningen. Jag har sålunda velat undersöka i vad mån gravordningen blivit föremål för novationer.
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4. Slutligen har jag haft att i anslutning till dessa olika aspekter taga
hänsyn till en rad olika omständigheter, som med växlande styrka
befordrat variationer och utveckling av gravläggningsformerna.
Dessa omständigheter ha kunnat vara av religiös, vidskeplig, moralisk, pedagogisk, ekonomisk, social, funktionell (praktisk) och även
rent estetisk art. Genom hänsynstagandet till dessa faktorer har
uppsatsen i viss mån fått en idéhistorisk inriktning. Så t. ex. har
ortodoxien under 1600-talet varit en viktig faktor, likaså säkerligen 1700-talets rationalism, för vilket jag skall försöka redogöra
närmare i det följande.
Gravordning — en begreppsutredning
Med gravordning förstås det system, efter vilket man placerat gravar
i kyrkan och på kyrkogården. Som emellertid under skilda tider olika
system för gravplacering förekommit, får ordet gravordning en varierande innebörd. Inom ramen för ett och samma gravläggningssystem rådde vidare under äldre tid olika principer för gravläggning av
skilda personkategorier, antingen med hänsyn till deras sociala position eller religiösa och moraliska beskaffenhet. Man kan här tala om
gravordningens utformning i detalj. Dessutom bör man, såvitt jag
kan se, till begreppet gravordning hänföra de normer, som tillämpats
vid begravning utom kyrkogård, antingen i vigd eller ovigd jord.
Slutligen kan man i viss mån till gravordningen föra de regler, som
gällt vid placering av de ben, som uppgrävts ur gaml, gravar, vilka
man beslutat använda för nya begravningar. Ordet gravordning får
därför en ganska skiftande betydelse.
Översikt över gravordningens olika typer och deras utveckling
från medeltiden och fram till våra dagar
Som utgångspunkt för denna översikt har jag valt Västerhus' kapellkyrkogård på Frösön i Jämtland, vilken begagnades sannolikt
från 1000-talets slut och t. o. m. 1200-talet eller kanske något längre.1
Västerhus, som ingående behandlats i ett av N. G. Gej vall 1962 publicerat arbete, synes mig vara särskilt lämpat att bilda inledning
därigenom att man här tydligen tillämpat gravlägg-ningsregler, som delGejvall, N. G., Västerhus, Östersund 1962, s. 15 och 120.
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vis överensstämma med vad som ännu i långt senare tid varit ett normalt förfarande på svenska lantkyrkogårdar. Man finner här sålunda
en tendens till olika väderstrecksvärderingar med undvikande av området norr om kapellets långhus och förkärlek för väderstrecken söder
och öster.' Vidare har man samtidigt möjligen tillämpat en regional
indelning efter gårdar eller »fjärdingar»2 och förlagt de döda efter
sociala skikt så att storbönderna erhållit gravplatser inuti eller omedelbart intill kapellet medan de ringare försaralingsborna placerats
mera perifert på begravningsplatsen.3 I ett viktigt avseende synes
dock Västerhus skilja sig från senare tiders kyrkogårdar, nämligen
s4tillvida att man tydligen konsekvent förlagt män söder om och
kvinnor norr om kapellet.4 En nära motsvarighet har denna anordning i stället i fördelningen av bänkplatser i kyrkorna under tiden
efter reformationen och fram till 1800-talets senare hälft, då man ju
strängt hållit på en manlig syd- och en kvinnlig nordsida.5 Undantager
man sålunda denna sistnämnda indelningsgrund, har tydligen gravläggningen i Västerhus mycket gemensamt med de förhållanden, som
ännu under 1700- och 1800-talen voro rådande på många kyrkogårdar.
Det antagligen redan från förkristen tid brukade systemet med byeller gårdsgravar började under 1700-talet av praktiska skäl att övergivas, och man kom i stället att tillämpa en mycket rationell gravläggningsform — varvbegravningen.6 Denna nya gravordning innebar att
kyrkogården uppdelades i bestämda »rader» eller »linjer» där de döda
nedgrävdes allt efter som dödsfallen ägde rum oberoende av social
ställning, familje-, övriga släktskaps- eller grannskapsförhållanden.7
När man på detta sätt genomgrävt kyrkogården en gång, begynte
man ånyo på den gamla utgångspunkten.5
Utan motstånd gick det likväl ej att införa varvbegravningen, och
1 Gejvall, 1962, s. 26 f.

Gejvall, 1962, s. 95.
Gejvall, 1962, s. 58 f.
4 Gejvall, 1962, s. 52.
5 T. ex. ULMA 10700, Västmanland, Kumla sn, s. 22. ULMA 19543, Öland,
Ventlinge sn, s. 15. Gustafsson, Berndt, Manligt-kvirmligt-kyrkligt i 1800-talets
svenska folkliv, Lund 1956, s. 46 ff.
Hagberg, Louise, När döden gästar, Sthlm 1937, s. 247, 250 ff. Johansson,
K. H., Kyrkobruk och gudstjänstliv under 1700-talet, Lund 1938, s. 51 f.
7 Hagberg, 1937, s. 250 ff. Palm, Sven, Kyrkolivet genom tiderna (i Boken
om Södra Trögd, Västerås 1960, s. 115).
8 T. ex. Aspeboda, Kl: 1 A, sookenst. 15/10 1820, § 2.
2
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ännu långt in på 1800-talet synes man åtminstone på några håll ha
hyst betänkligheter mot en gravordning, som tedde sig så både revolutionerande och pietetslös.' Småningom torde dock varvbegravningen ha blivit det normala, även om förmögnare sockenbor — både
ståndspersoner och allmoge — hade möjlighet att hos sockenstämman
anhålla om tillstånd att åt sig få inköpa enskild gravplats.2 Vid 1800talets mitt hade tydligen efterfrågan på dylika gravplatser blivit så
pass stor att man på en del håll övergick till att sätta köpen av enskild gravplats i system genom att indela kyrkogården i en »allmän»
del för fria eller till ett ringa pris tillgängliga gravplatser — alltså en
fortsättning av varvbegravningens principer — och en enskild för
dyrare enskilda gravrum. Dessa sistnämnda utgjordes av såväl ensamsom familjegravar medan de »allmänna» gravarna alltid voro ensamgravar? Därmed hade man nått fram till en gravordningsform, som
ännu i nutiden är gängse.4
Ända fram till år 1815 hade man haft möjlighet att skaffa sig gravplats även inuti kyrkan, om man hade tillräckliga medel att inlösa en
dylik plats.5 Systemet synes ha uppkommit under tidig medeltid, då
från början endast de andliga hade rätt till denna förmån? Redan
under 1200-talet fick dock bördsaristokratien möjlighet att skaffa sig
kyrkgravar7 och under senare århundraden ha såväl ofrälse ståndspersoner som välsituerad allmoge tillkommit? Systemet tyckes ha kulminerat under 1600- och 1700-talen? Även i kyrkan tillämpades då en
regelrätt gravordning så att de förnämsta gravarna lågo närmast
altaret och de övriga i avtagande skala nere i långhuset. Även sak-

T. ex. Hagberg, 1937, s. 250 f.
T. ex. Täby Kl: 4, sockenst. 28/5 1837, § 4. Kli: a, kyrkost. 23/5 1876, § 6.
3 T. ex. Aspeboda Kl: 2, sockenst. 9/8 1857, § 2. Nylund, David, Begravningsritualet och begravningsseder i den svensk-lutherska kyrkan, Eskilstuna
1917, s. 186. Croneborg, Otto, Svensk gravrättspraxis, Sthlm 1945, s. 15, 17.
Wallin, Curt, Gravskick och gravtraditioner i sydöstra Skåne, Ystad 1951,s. 160.
Unestam, Gustaf, En bok om Söderby-Karl, Uppsala 1954, s. 203.
4 Croneborg 1945, s. 13 ff.
5 Hagberg 1937, s. 255 ff.
Nylund 1917, s. 161 f.
Wallin 1951, s. 81.
7 Wallin 1951, s. 81.
8 Wallin 1951, s. 80 f.
Hagberg 1937, s. 256.
9 Wallin 1951, s. 78.
2
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ristia och vapenhus kunde begagnas för gravläggning.1 De betydande
sanitära olägenheter, som detta begravningssystem medförde, påtalades redan år 1779 i en skrivelse, som Sveriges prästerskap tillställde
Kungl. Maj:t. I denna skrivelse krävde prästerna att gravläggning i
kyrka hädanefter måtte förbjudas, och som ett senkommet svar på
denna anhållan kan man möjligen betrakta den kungliga skrivelse
från år 1815, som tillställdes konsistorierna med uppmaning att om
möjligt se till att begravning i kyrka upphörde.2 Därmed avbröts
småningom en flerhundraårig sedvana, och även de förmögna fingo
nu söka sina lägerställen ute på kyrkogården.2
En ej allmänt förekommande gravordningsform av mera speciell
karaktär utgjorde systemet med s. k. vintergravar, vilket praktiserats
i de nordligare landskapen.
En översikt över gravordningens former och utveckling måste även
omfatta begravning utanför kyrkogården. Denna begravningsform
kan uppdelas i två kategorier: 1) begravning i vigd och 2) begravning
i ovigd jord. Kategori 1 kan i sin tur uppdelas i två undergrupper: a)
pest- och kolerakyrkogårdar och b) invigd gravplats å enskild mark.
Särskilda begravningsplatser för i smittosam sjukdom avlidna ha
förekommit alltsedan 1500-talets mitt (?) och ha särskilt aktualiserats
under pestepidemien vid 1700-talets början4 samt under kolerans
härjningar på 1830- och -50-talen.5 Deras uppkomst kan nog helt
förklaras av sanitära skäl. Den sista kolerakyrkogården i Sverige
avlystes så sent som på 1930-talet.6
Gravplats på enskild mark har nog i allmänhet varit förbehållen
förmögna godsägare, som velat begrava sina döda i en familj egrift på
sin egendom. När dylika gravar började uppträda har jag ej kommit
till någon bestämd uppfattning om, men förmodligen ha de begagnats
1 Carlsson, Joh., Husby socken i Dalarne, Hedemora 1899, s. 89 f.

Anderson, Anders, Skuttunge socken, Uppsala 1954, s. 83 ff.
Vingedal, S. E., »Till ewerldeliga tider orubbat ...» Gravminnen i Täby kyrka
(i Täby genom tiderna, 2, Täby hembygdsförenings skriftserie nr 6, 1963,
e. 15, 17 f.)
2 Hagberg 1937, s. 256 f.
Nylund 1917, s. 162.
3 Wallin 1951, s. 85.
4 Nylund 1917, s. 171.
5 Wallin 1951, s. 281.
6 Croneborg, Otto, Om gravrätt, Sthlm 1941, s. 121 f.
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under 1600-1800-talen. Någon vanlig gravform ha de under inga omständigheter varit.1
Gravläggning i ovigd jord utanför kyrkogården har praktiserats
alltsedan medeltiden och ännu långt in på 1800-talet som ett straff för
begångna, svårartade synder. Man talade då om neslig, vanhederlig
begravning i motsats till den normala, »ärliga» begravningen. Neslig
var emellertid ofta också den gravsättning, som ägde rum på kyrkogårdens nordsida.
Till gravordningen hör slutligen i viss mån anordningen med s. k.
benhus, i vilka man samlade benen från tidigare begravningar, när
man på nytt ville taga en äldre gravplats i besittning. Benhus började
användas under medeltiden och förekommo på sina håll ännu under
1800-talet.2
Förutom de i denna översikt behandlade gravordningsformerna
kunna säkerligen avvikande typer ha förekommit, så t. ex. anordningen med krigs- och korporationsgravar (t. ex. studentnationernas
gravar på Upsala kyrkogård), men som dessa kategorier ej förekomma
i det av mig genomgångna källmaterialet, har jag ansett mig kunna
bortse från dem.
Om goda och onda väderstreck — förkristen folktro, katolska
tankegångar, pedagogiska fiktioner och gammal vana
Den kristna kyrkobyggnaden har ju i allmänhet orienterats så, att
koret befinner sig i öster och, åtminstone under medeltiden, huvudingången i söder. En liknande orientering fick nog oftast — i varje fall
från och med senmedeltiden — också kyrkogården, vars huvuddel
vanligen sträckte sig söder om kyrkobyggnaden medan kyrkogårdsmuren strök tätt förbi dennas nordvägg. Gravarna ha i konsekvens
med detta kunnat förläggas huvudsakligen på kyrkans södra och
östra sida medan nordsidan endast uppvisar ett fåtal gravar eller inga
alls. Uppenbarligen har man alltså vid gravläggning i äldre tid mycket
tydligt föredragit söder och öster framför norr. Väster synes sällan ha
omnämnts, i varje fall i det material jag genomgått. Denna till synes
egendomliga väderstrecksvärdering skall här bliva föremål för en inle1 Croneborg 1941, s. 54
2 Wallin 1951, s. 276 f.

f.

Nylund 1917, s. 167 ff.
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dande behandling utan vilken de följande kapitlen delvis skulle te
sig svårförståeliga.
En renodlat kristen åskådning tyckes ha varit grogrunden för de
föreställningar, som utvecklats om väderstrecken söder och öster.
Sålunda nämner ingen av de forskare, som behandlat ämnet, såvitt
jag kunnat finna, någon motsvarighet eller begynnelse härtill under
förkristen tid, vilket, som nedan skall visas, däremot är förhållandet
med norr-begreppet.
Ett par äldre forskare, Petter Dijkman ( t 1707) och Sven Baelter
( t 1760), ansågo att den södra sidan av kyrkogården under katolsk
tid kom att betraktas som den förnämsta därigenom att kyrkans
huvudingång vette åt detta håll och de kyrkliga processionerna utgingo
härifrån och verkade särskilt välsignelsebringande på den närmast
ingången och processionsvägen liggande jorden.' Denna förklaring
synes mycket rimlig — dock har Curt Wallin framhållit att den ej är
tillämplig på förhållandena under äldre medeltid, då bevisligen såväl
nordportaler som norrbegravningar förekommit.2
Om således omdömet om sydsidan som begravningsplats dikterats
av religiösa tankegångar, kan man kanske våga sig på en gissning av
vad som då är ursprungligt och vad som är sekundärt i fråga om dessa
betraktelsesätt. Den rent katolska tron att de kyrkliga processioner,
som draga ut genom kyrkporten särskilt gagnat den intilliggande
marken, alltså normalt den södra sidan av kyrkogården, bör väl vara
äldst. Detta är också den mest preciserade religiösa åskådningen.
Yngre synes mig däremot den föreställningen vara, att det rent allmänt sett var bra att ligga söder om kyrkan, något, som ULMAmaterialet ger flera belägg på.3 Med katolicismens försvinnande kunde
1 Nylund 1917, s. 174 f. Ahnlund, Nils, Norr om kyrkan (i Almlund, Nils,
Svensk sägen och hävd, Sthlm 1928, s. 119).
2 Wallin 1951, s. 167 ff.
3 T. ex. ULMA 19543, Öland, Ventlinge, s. 27. ULMA 23840, Östergötland,
Stora Åby, s. 36. ULMA 13020, Västmanland, Järnboås, s. 12.
Att närheten till kyrkporten varit ett medvetet skäl till föredragandet av
sydsidan skulle möjligen kunna framgå av ett par andra uppteckningar, från
Asby-Torpa i Östergötland och Kumla i Västmanland. Från den förra socknen
meddelas följande angående sydsidans värdering: »De finaste gravarna de var ju
framåt kyrkan och ikring karldörren (dvs, den mindre dörren på södra långsidan
[karlsidan]).» (ULMA 22365, Östergötland, Asby-Torpa, sid. 34). I Kumla hade
man följande motivering: »Välknaste (finaste) plassen, va ätter tjörkväggen, på
bägge siår om våkenhuse' (vapenhuset), samt efter tjörkans södra sia, ock
framför östra gavern.» (ULMA 10700, Västmanland, Kumla, s. 52).
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man ej längre taga till de kyrkliga processionerna som argument, men
själva sedvänjan levde kvar och fick då förklaras på ett mera allmänt
sätt. När det i sentida uppteckningar talas om förkärlek för den södra
sidan av kyrkogården, skulle det sålunda kunna röra sig om en urvattnad katolsk tradition. Men det är likväl fråga om denna förklaring
ensam är tillfyllest. Den fruktan eller det förakt för norr, som tydligen alltsedan förkristen tid förekommit i Norden, har väl medfört att
man i fråga om gravläggning helt enkelt kände sig hänvisad enbart
eller huvudsakligen till den södra sidan av kyrkogården, oavsett dess
religiösa innebörd. Dessutom bör förkärleken för sydsidan även ha
haft en social motivering. Huruvida en dylik funnits redan under medeltiden är kanske svårt att säga men under protestantisk tid, då kyrkogårdens olika grader av helighet ej längre voro aktuella, bör en
sådan social värdering ha kunnat göra sig gällande mer än tidigare.
Det blev då en prestigesak att ligga »fint» på kyrkogården. Till dessa
religiösa, vidskepliga och sociala motiveringar kunna väl även fogas
andra. Det har sålunda framhållits att sydsidan var ljusare och behagligare än nordsidan, och att man därför föredrog den som gravplats.1 Vidare måste man taga hänsyn till rådande dräneringsförhållanden: den södra sidan kan av bara denna anledning — liksom i förekommande fall andra väderstreck — ha varit den för begravningar
mest lämpade.
Även föredragandet av östsidan har haft en rent kristen motivering.
Nils Ahnlund säger om sedvanan att helst välja en gravplats på denna
sida: »Det skedde i närmaste anslutning till det gamla kristna gravskicket, som låter den döde rikta ansiktet mot öster och uppståndelsen.»2 Man skulle dock möjligen även kunna tänka sig en rent katolsk
motivering, nämligen att närheten till kyrkans korparti och därmed
till de välsignelsebringande relikerna utgjort en viktig orsak. Västerhus' kapellkyrkogård på Frösön skulle då kanske kunna exemplifiera
detta.3 Här skulle alltså samma synpunkter ha gjort sig gällande ute
på kyrkogården som vid gravplaceringen inuti kyrkan.4 Huruvida
detta låter sig bevisa är en annan sak.
1 Hagberg

1937, s. 495.
Ahnlund 1928, s. 117£.
3 Gejvall 1962, s. 26.
4 Wallin 1951, s. 73. Vingedal 1963, s. 15.
2

44

TORBJÖRN P. A. FULTON

För östsidans del böra väl också bevekelsegrunder av ovannämnda.
sociala, praktiska och estetiska innebörd ha tillkommit, åtminstone
under senare århundraden. Ahnlunds uppgift att östsidan även kunnat
vara föremål för fruktan eller förakt ter sig däremot förbryllande?. I
mitt material finnes likväl en uppgift, som bekräftar denna iakttagelse, nämligen från Hellvi på Gotland.2 Uppgiften ifråga är likväl
ensamstående, och att förklara denna negativa värdering synes mig
mycket svårt.
Problemet med nordsidan har kanske varit föremål för än livligare
diskussion än frågan om de övriga väderstreckens innebörd. Här är det
väl främst Nils Ahnlund, som med sin uppsats »Norr om kyrkan»,
ingående i samme författares verk »Svensk sägen och hävd» (1928)
bidragit till föreställningarnas uttydning. Medan söder och öster ha
betraktats som goda, fördelaktiga väderstreck, har norr av gammalt
ansetts vara ondskans tillhåll.3 Nordbornas förkristna helvete, NåstrQnd, låg i norr, i norr bodde troll och oknytt, mot norr skulle den
anklagade stå vänd på det fornnordiska tinget4 och mot norr skulle
man vända sig när man bedrev trolldom.5 Allt detta är enligt Ahnlund
och Louise Hagberg fördomar och tro, som tillhöra den nordiska forntiden. De ärvdes småningom, kanske när kristendomen nått större
delen av vårt folk, över till den kristna föreställningsvärlden6 och
den gamla skräcken för norr fick nu nya och passande motiveringar:
djävulen bodde i norr7 och vände man sig mot detta väderstreck,
kom man i hans våld;8 på domedagen skulle kyrkan störta åt norr,
varför man ej borde bliva gravlagd på denna sida;9 de katolska processionerna utgingo från den södra kyrkoporten, vilket kom att markera denna sida gentemot den norra;1° mot norr rann vattnet i de sjuk-

1 Ahnlund

1928, s. 116 ff.
ULMA 10335, Gotland, Hellvi, s. 30.
3 Ahnlund 1928, s. 123 f.
4 Ahnlund 1928, s. 121 f.
5 Hagberg 1937, s. 495 f.
Wallin 1951, s. 171.
7 Ahnlund 1928, s. 122.
Hagberg 1937, s. 495.
T. ex. Ahnlund 1928, s. 120.
Magnevill, A., Grangärde församlings minnesbok, 2, Ludvika 1925, s. 22.
1 Ahnlund 1928, s. 119.
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domshelande trefaldighetskällorna; från norr kom sjukdomen och mot
norr skulle den drivas tillbaka med hjälp av källan.'
Under protestantisk tid levde fruktan för norr alltjämt kvar, men
karakteristiskt nog tillkom nu en ny grupp motiveringar, vilka voro
anpassade efter den förändrade trons och livsuppfattningens krav.
Fruktan för norr, som under forntiden antagligen betingats av rädslan
för trolldom och onda makter, under den katolska tiden av djävulsskräck och domedagsvånda, hölls nu vid liv av prästerskap och
världslig överhet som ett moraliskt och pedagogiskt påtryckningsmede1.2 1500-, 1600- och 1700-talens lagstiftning ger sålunda åtskilliga
exempel på huru brottslingar, »Guds ords försmädare» och andra ur
kyrkans och samhällets synvinkel misshagliga personer bestraffades
genom att få sin gravplats norr om kyrkan eller i värsta fall i ovigd
jord utanför kyrkogården.3 Samtidigt kunde man emellertid framhålla: »endoch thet giör lijka mykit af sigh till saligheten, hvarhelst en
bliver begrafwen.»4
Av den gamla tron och fördomen hade det blivit en pedagogisk och
moralisk fiktion. I denna funktion synes fruktan för norr ha levat kvar
delvis långt in på 1800-talet, även om det ej saknas exempel på att
norr-begreppets aktualitet försvagats redan under 1700-talet.5
Men om sålunda kyrka och stat begagnade fruktan för norr som ett
påtryckningsmedel, har det folkliga norrbegreppet säkerligen så
länge denna fördom levde kvar inneslutit drag från såväl forntiden
som medeltiden.
Slutligen har inställningen till nordsidan utöver avståndstagandet
från självspillingar och med den jämställda kunnat medföra vissa sociala värderingar. Sålunda kunde de fattigare sockenborna gravläggas
här. I dylika fall har norrbegravningen väl ej betraktats som direkt neslig, men en skarp markering av den sociala åtskillnaden var den dock.6
1 Ahnlund 1928, s. 123.

Wallin 1951, s. 172.
Nylund 1917, s. 188 ff., 195 f., 198 f. Hagberg 1937, s. 492, 499. Rosén,
Helge, Begravningsbruk och dödstro (i Nordisk kultur 20: Livets högtider, Köpenhamn 1949, s. 103). Wallin 1951, s. 172. 1686 års kyrkolag, utgiven av Samfundet Pro fide et christianismo, Uppsala 1936, s. 32 f., 60.
4 Rosenius, P.-A., Någhre Kyrckio Stadgar (Dalarnas hembygdsförbunds
tidskrift, 1924, s. 31).
Ahnlund 1928, s. 132.
6 Hagberg 1937, s. 492. Frågelistsvar nr 3, Uppland, Rasbokil, s. 5. ULMA
13020, Västmanland, Järnboås, s. 12.
2
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Jag har hittills behandlat de vidskepliga, religiösa, moraliska och
sociala faktorer, som kunna ha befordrat fruktan för norr. I fråga om
detta väderstreck kunna väl emellertid lika väl som när det gäller de
övriga även praktiska och estetiska motiveringar ha funnits. Jag har
redan berört synpunkten på norrsidan som mörk och kall.'
En sida av kyrkogården återstår att behandla, nämligen västsidan.
I mitt material är detta utan tvekan den del av kyrkogården, som
uppmärksammats minst. Någon gång synes den ha spelat ungefär
samma roll som nordsidan, i det att den undvikits2 eller också har
fruktan kunnat gälla kyrkogårdens nordvästra del; från Skede i Småland meddelas: »I nordvästra hörnet av kyrkogården jordades alla
självspillingar.»3 Louise Hagberg meddelar en liknande uppgift, vilken
hon tydligen tillmäter en allmännare betydelse.4
Ahnlund sätter in västsidan i två olika väderstreckssystem, som
han anser ha funnits i vårt land utan att man kan draga upp någon
geografisk skiljelinje mellan dem. Det ena systemet innebär att kyrkogårdens östra sida hållits för den förnämsta. Även den södra sidan har
här kunnat tillmätas en positiv roll. Mot dessa sidor stå väster och
norr som något farligt eller föraktligt. Det andra systemet ger västsidan rangen av förnämsta begravningsområde medan här i stället
östsidan ringaktats. Detta andra system innebär samma värdering av
syd- och nordsidorna, som det första systemet. Det system, som innebär en positiv värdering av östsidan, har enligt Ahnlund sannolikt
varit vanligast.5
Jag kan ej efter genomgång av arkivmaterial, övriga källor och litteratur dela Ahnlunds uppfattning att förkärleken eller fruktan för
1 Det kan här vara av intresse att draga fram en intressant uppgift som
Ahnlund meddelar (Almlund 1928, s. 129), nämligen att norr i Sydeuropa närmast uppfattats som ett hälsobringande väderstreck. I södern måste den svalkande nordan ha varit något behagligt, i Nordeuropa dock en bister realitet
i form av stränga vintrar. Det kristna, från södern kommande helvetet är ju
varmt — värmen är också i södern en plåga. Men Ntistrgnd är kallt, ett köldhelvete. Av rent klimatologiska skäl fanns det därför en anledning att undvika.
norr i de nordiska länderna, precis som det vore mycket rimligt om en motsvarande aversion mot söder gjort sig gällande i Sydeuropa. Om att en dylik
fruktan eller avsky för söder verkligen funnits i Sydeuropa säger Ahnlund
ingenting. Det vore på denna punkt värdefullt att få något besked.
2 Ahnlund 1928, s. 118.
ULMA 10142, Småland, Skede, s. 12 f.
' Hagberg 1937, s. 494.
5 Ahnlund 1928, s. 118 ff.
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just västsidan varit så vanlig, att man i fråga om väderstrecksindelningen av våra kyrkogårdar generellt kan tala om att man gärna utgått från en positiv eller negativ värdering av öst- eller västsidorna.
Arkivmaterialet för de av mig speciellt undersökta sex socknarna har
ingenting att säga om förkärlek för kyrkogårdens västsida. Som emellertid övriga väderstreck knappast heller beröras i dessa arkivalier
vågar jag dock ej tillmäta denna tystnad om västsidan någon avgörande betydelse i detta sammanhang. Två av svaren på min frågelista behandla däremot i någon mån förhållningssättet till denna sida.
Den ena uppgiften, som härrör från Rasbokil i Uppland, har följande
lydelse: »Jag skulle tro att enligt gammal sed den sydvästra delen av
kyrkogården ansetts vara en förnäm begravningsplats. Men numera anses nog alla väderstreck, utom norr, vara lika förnäma.» Meddelaren
fortsätter: »Den högst belägna delen av kyrkogården måste vara den
sydvästra, som av detta skäl troligen ansågs vara den 'bästa'. Vissa årstider blev gravar som grävdes på andra håll av kyrkogården till viss
del fyllda med vatten.»1 Meddelaren uttrycker sig med viss försiktighet, men om nu sydvästsidan i enlighet med hennes förmodan betraktats som den bästa delen av kyrkogården, ha vi här ett exempel
på huru ett dylikt betraktelsesätt kunnat betingas av rent praktiska
förhållanden, nämligen möjligheten till god vattenavrinning. Valet
av »bästa» plats synes mig då helt ha berott på en lokal tillfällighet,
och jag kan därmed ej finna att detta exempel skulle kunna stödja
Ahnlunds uppfattning om den positiva innebörden hos västsidan.
Från Torsång meddelas att alla kyrkoherdegravarna utom en förlagts till kyrkogårdens sydvästra hörn. Meddelaren tillfogar dock att
dessa gravar ligga i närheten av vapenhuset,2 vilket i Torsång är
beläget i söder, varför man väl måste räkna med att sydsidan så att
säga varit dominant i denna uppfattning om sydvästhörnet som förnämlig begravningsplats — vi skulle då här ha ett belägg på den av
Dijkman företrädda uppfattningen om »Kyrckedörens» betydelse för
gravplaceringen.
Således kan intet av dessa båda svar anses bestyrka Ahnlunds uppfattning att kyrkogårdens västsida kunnat betraktas som särskilt
förnäm. I det ena fallet rör det sig om en rent praktiskt betingad till1 Frågelistsvar nr 3, Uppland, Rasbokil, s. 7 f.
2 Frågelistsvar nr 2, Dalarna, Torsång, punkt 4.
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fällighet, i det andra om en väderstreckskonstellation, där sydsidan
sannolikt varit dominant.
I ULMA-materialet finns ytterligare ett belägg på att sydvästsidan
av kyrkogården betraktats som den förnämsta, nämligen från V. Harg
i Östergötland,1 men här har förhållandet sannolikt varit detsamma
som i Torsång, nämligen att sydsidan varit dominant. Från V. Harg
meddelas nämligen dessutom att nordvästhörnet använts för begravning av självspillingar.2 Väster dyker här sålunda på samma kyrkogård upp i två helt motsatta funktioner, vilket ter sig orimligt om man
ej uppfattar detta väderstreck som sekundärt och tillfälligt fogat till
en god sydsida och en ond nordsida.
Sålunda måste även V. Harg utgå som möjligt exempel på Ahnlunds
uppgift.
I fyra fall slutligen omnämnes väster som ett förnämt väderstreck,
men det är väl att märka att i tre av dessa fall samtidigt öster och
söder ansågos lika förnäma.3 Två av dessa belägg anföras för övrigt av
Ahnlund själv, ehuru i annat sammanhang. Dessa tre exempel gå ju
tvärt emot Ahnlunds uppfattning om ett öst- respektive västorienterat
system. Det fjärde fallet utgöres av en av mig gjord uppteckning avseende Bankeryd i Småland. I denna socken begravdes en prost så
sent som år 1930 väster om kyrkan, omedelbart till vänster om huvudingången. Om här östsidan i motsvarande mån föraktats eller undvikits kände meddelaren ej till, ej heller om västsidan normalt betraktats som den bästa.4 Det är därför tveksamt om detta belägg kan
bekräfta Ahnlunds iakttagelse eller ej.
Förutom dessa såvitt jag kan se icke användbara belägg, där väster
förekommer i positiv bemärkelse, har jag ej i arkivalier, övriga källor
eller litteratur kunnat finna någon uppgift, som bestyrker Ahnlunds
iakttagelse av en särskilt positiv värdering av västsidan. Själv anför
Ahnlund endast två belägg härpå, av vilka det ena måste anses som
något osäkert.5
Till ett lika negativt resultat har jag kommit vid efterforskandet av
1 ULMA

10084, Östergötland, V. Harg och Ulrika, s. 72.
Se not 1.
3 ULMA 9647, Västergötland, Velinge, s. 35. Ahnlund 1928, s. 114. Uppteckning, Småland, Bankeryd.
4 Se not 3.
5 Ahnlund 1928, s. 116f.
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belägg på att västsidan fruktats eller föraktats. Arkivmaterialet för
de sex särskilt genomgångna socknarna innehåller visserligen en uppgift, nämligen från Aspeboda år 1820, att gravplatsen för dem, som
skulle begravas »i tysthet» skulle förläggas till kyrkogårdens nordvästhörn,' men det är väl frågan om ej i detta fall nordsidan är den
dominanta, precis som sydsidan bör ha varit det i Torsång, när man
gravlade prästerna i sydväst. Även Louise Hagberg synes ha fattat
det ibland förekommande, nesliga nordvästhörnets innebörd på detta
sätt.2
Från de sex socknarna föreligger i övrigt endast en säker uppgift om
vilken sida av kyrkogården, som ansetts mindervärdig, nämligen från
Rasbokil, där som väntat nordsidan undvikits.3
Dessutom omtala två ULMA-uppteckningar nordvästhörnet som
begravningsplats för självspillingar.4 Dessa båda exempel kunna nog
tolkas på samma sätt som motsvarande i Aspeboda, nämligen som en
sedvänja där nordsidan varit dominant. Det ena ULMA-belägget utgöres just av det ovannämnda V. Harg, där som nämnts samtidigt
sydvästhörnet ansetts eftersträvansvärt och där sannolikt västsidan
ej spelat någon avgörande roll alls.
I den litteratur jag begagnat föreligger slutligen en uppgift hos
Wallin att nordvästhörnet av kyrkogården i Vitaby i Skåne år 1853
anslogs till begravning av sådana, som skulle jordas i tysthet. Samtidigt bestämdes det att man skulle begynna med varvbegravning i
kyrkogårdens nordöstra hörn och därifrån gå vidare söderut.3 Här
skulle således kunna förekomma en viss motsättning nordväst — nordöst, vilken i så fall motsvarade Ahnlunds uppfattning om motsatsförhållandet väster — öster. Det är väl också möjligt att så varit fallet,
även om jag finner ett par skäl som tala häremot. För det första
nämnes väster och öster ej ensamma utan i kombination med norr.
För det andra bör man kunna anlägga följande synpunkt: om församlingen godtog anordningen att varvbegravningen skulle begynnas i
nordöst, så måste den också ha släppt fördomarna om nordsidans far1 Aspeboda

K I: 1 A, sockenst. 15/10 1820, § 2.
Hagberg 1937, s. 494.
3 Frågelistsvar nr 3, Uppland, Rasbokil, s. 8 f.
4 ULMA 10084, Östergötland, V. Harg och Ulrika, s. 72. ULMA 10142, Småland, Skede, s. 12 f.
3 Wallin 1951, s. 160.
4- 654212 Sv. Landsmål 1965
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lighet och väl därmed också känslan för de övriga väderstreckens innebörd. Konstellationen nordväst — nordöst behöver alltså ej ha haft
något särskilt att betyda i detta fall, utan kan ha berott på tillfälligheter. Helt förneka att detta exempel kan stödja Ahnlund vill jag
dock ej.
I övrigt har jag ej funnit något exempel på fruktan eller förakt för
västsidan utöver de tre belägg som Ahnlund redovisar i sin uppsats.'
Tystnaden angående västsidan i de källor och den litteratur jag begagnat, gör det onekligen något svårt att förstå att denna sida ofta
skulle ha varit föremål för uppmärksamhet från församlingsbornas
sida landet runt.
Jag vill med dessa påpekanden ingalunda bestrida Ahnlunds uppgifter om västsidan som sådana — att den verkligen varit föremål för
olika värderingar framgår ju av hans visserligen fåtaliga belägg — men
däremot ifrågasätter jag om dessa föreställningar om västsidan varit
så vanliga som han tycks anse. Om så vore fallet borde ju åtminstone
något fullt hållbart belägg ha kunnat påträffas även i det material
som jag begagnat.
Dessutom tyckes det mig ganska svårt att ge någon rimlig förklaring till att västsidan uppskattats eller undvikits. Ahnlunds hänvisning till de fornnordiska kultplatsernas orientering mot väster i samband med en solkult vågar jag ej taga ställning ti11.2
Jag vill därför pröva ett par andra möjligheter att förklara västsidans roll på kyrkogården. Jag börjar med den positiva värderingen.
Av stort intresse vore det då att få reda på hur gammal traditionen
om västsidan som ett förnämligt väderstreck kan vara — går denna
Jag hänvisar här såväl med avseende på den positiva som negativa värderingen av västsidan till en sammanställning av innebörden hos olika väderstreck,
som jag gjort på grundval av material från 37 socknar. Antalet socknar är här
visserligen begränsat, men det är påfallande vilken ringa roll västsidan i dessa
fall synes ha spelat för den positiva eller negativa värderingen av gravmark. Sammanställningen har givit följande resultat: eftersökta väderstreck ha.
i 13 socknar varit söder, i 1 öster, i 4 (varav 1 osäker) söder och öster, i 3 sydväst
el. sydväst och söder, i 1 söder, öster och väster, i 3 förelåg ingen skillnad mellan
de 4 väderstrecken, i 2 (varav 1 osäker) betraktades alla väderstreck utom norr
som likvärdiga, i 1 angavs området »närmast kyrkan» som det förnämsta medan
slutligen 9 socknar helt saknade uppgifter. — Fruktat eller föraktat väderstreck
var i 23 socknar (varav 6 något osäkra) norr, i 3 nordväst, i 1 öster men i synnerhet norr, i 1 området »sör urn stapel» samt i 3 socknar förelåg ingen värdeskillnad mellan kyrkogårdens olika sidor. 6 socknar saknade här uppgifter.
2 Ahnlund 1928, s. 116.
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tradition verkligen ner i förkristen tid, vilket David Abrahamsson
hävdat,' eller är den en senare företeelse? Är det förra fallet finnes då
den ovan nämnda, av Abrahamsson påvisade och Ahnlund godtagna
förklaringen med solkulten tillhands. Är föreställningen däremot yngre
skulle man kunna tillgripa en annan förklaringsgrund. Man har ju anledning att tro, att kyrkportens placering på kyrkans södra sida varit
en starkt bidragande orsak till att kyrkogårdens sydsida skattats särskilt högt. Nu har emellertid kyrkobyggnadens huvudingång i många
fall under de senaste århundradena flyttats till kyrkans västsida, och
därmed har ju denna blivit dess huvudsida. Det låge då nära till hands
att tänka sig uppvärderingen av västsidan såsom ett resultat av denna
arkitektoniska förändring. Den ovan nämnda uppteckningen från
Bankeryd synes också tala härför.2 Förklaringen med den flyttade
huvudingången skulle väl kunna tillämpas även om uppfattningen
om västsidan är förkristen. Flyttningen skulle i så fall ha bidragit till
att hålla en gammal tro om denna sida vid liv.
Om sålunda sambandet mellan västsidans positiva värde och den
västliga huvudingången ter sig ganska sannolikt ehuru ej säkert, kan
man tydligen med bestämdhet påstå att en rent praktisk omständighet som möjligheten till god vattenavrinning spelat en roll här lika väl
som ifråga om övriga sidor av kyrkogården. Uppteckningen från Rasbokil bekräftar detta. Har sålunda västsidans positiva roll väl etablerats, kunna naturligtvis även sociala och prestigebetonade hänsyn ha
tillkommit.
Att finna någon rimlig förklaring till att västsidan tvärtom fruktats
eller föraktats synes mig mycket svårt. Ej ens Ahnlund har något att
säga härom.
Den olika värderingen av de skilda väderstrecken har sålunda existerat mycket länge — för nordsidans del tydligen sedan förkristen tid —
medan motiveringarna härför ha växlat avsevärt under olika århundraden. Dessa växlingar synas främst vara betingade av förändrade kyrkliga och samhälleliga förhållanden, där givetvis lagstiftningen varit en spegel av den rådande uppfattningen — övergången
från forntid till medeltid, från katolicism till protestantism samt från
en ortodox till en mera liberal samhällssyn. Med de kyrkliga och sam1 Se not 2 s. 50. Ahnlund redogör för
2 Uppteckning, Småland, Bankeryd.
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hälleliga tillstånden böra vissa psykologiska attityder ha följt hos församlingsmenigheten. Det psykiska beteendet skulle sålunda åtminstone delvis — men antagligen ifråga om allmogen med en betydlig eftersläpning — ha formats av den rådande yttre miljön: den katolska tidens människor böra alltså ha varit ganska beroende av vad
man kunde kalla religiös tankegång, och därför värderat väderstrecken
efter deras möjliga inverkan på saligheten och livet efter detta. Under
protestantisk tid blevo de yttre förhållandena annorlunda, och småningom har väl detta också satt spår i den psykiska attityden hos den
enskilda människan: att bliva begraven norr om kyrkan uppfattades
kanske nu ej på samma sätt som tidigare som en katastrof för den
dödes salighet, utan mera som en social skam, en prestigeförlust,
precis som begravningen i söder eller öster blev uttryck för en social
ambition mera än för den rådande religionsuppfattningen. Norrbegravningen blev ju också under protestantisk tid ett ofta rent världsligt straff, vilket bör ha haft samma nesliga innebörd som att få böta
eller sitta i stocken, dock endast med kraftigare verkan.1
Om de kyrkliga och samhälleliga förhållandena sålunda betytt
mycket — om än ingalunda allt — för uppkomsten eller vidmakthållandet av väderstrecksvärderingarna, så är det också naturligt om
just dessa förhållanden småningom starkt bidrogo till väderstreckssystemens upplösning. Såväl kyrka som stat fingo under 1800-talet
en mera tolerant inställning till de personkategorier, som tidigare
undergått neslig begravning, och detta påverkade också lagstiftningen: småningom kunde den gamla uppfattningen om nordsidan
som ett område för brottslingar och i övrigt mindervärdiga personer
försvinna.2 Men även själva samhällsstrukturen undergick ju under
loppet av 1700- och 1800-talen en förändring, som i längden också bör
ha påverkat värderingen av kyrkogårdens skilda sidor. När den fasta
sociala grupperingen — bl. a. byväsendet — uppluckrades, måste den
motsvarande grupperingen på kyrkogården ha förlorat sin aktualitet.
Och denna gruppering kunde ju även taga sig uttryck i en social skiktning efter väderstreck. Således böra till en del samma faktorer ha gällt
vid upplösningen av väderstreckssystemen som vid avvecklandet av
den gamla by- och gårdsindelningen. Men medan denna väl till största
1 Wallin
2 Wallin

1951, s. 172.
1951, s. 177.
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delen var avhängig rent religiösa och sociala förhållanden, speciellt då
den gamla arbetsorganisationen inom lantbruket, ha väderstreckssystemen dessutom varit beroende av irrationella förhållanden som
fördomar av olika slag. Det är väl också just på denna punkt, som
1800-talets lagstiftning inneburit ett utraderande av gammal tro och
hävd.
Se vi så slutligen till de instanser eller enskilda personer, som verksamt bidragit till väderstreckssystemens upplösning, få vi nog hålla
oss till den förnyade lagstiftningen samt till de prästmän och andra
ståndspersoner, som ute i socknarna ofta fört en segsliten kamp mot
den folkliga åskådningen.'

Gårdsgravar? Aspeboda kyrkogård intill år 1820
Jämförande belägg. Traditionell, religiös, social och funktionell bakgrund
Vid sockenstämma i Aspeboda den 15 oktober 1820 beslöt man att
övergå till s. k. varvbegravning »... emedan grafvarna af ålder blif vit
utan ordning här och der uptagna ...»2 Denna lilla notis om att gravarna dittills upptagits utan iakttagande av någon ordning kan möjligen tyda på att man intill år 1820 i Aspeboda tillämpat en gammal,
då antagligen delvis glömd indelning av kyrkogården efter byar eller
hemman. Denna förmodan vinner stöd av den omständigheten att
man finner liknande uttryckssätt om oordning vid gravöppningen i
fall, där man med denna beskrivning uttryckligen avser en gammal
indelning efter byar eller hemman. Sålunda meddelas från Garpenberg
i Dalarna: »Någon bestämd ordning med begrafningsplatserna fanns
ej till en början, utan man tog upp en graf på kyrkogården, hvar man
tyckte. För att icke den ena skulle taga bort grafplatsen för den andra,
'resolverade' biskopen vid visitation 1694 'att de, som besitta gamla
hemman och boställen i socknen, må behålla sina gamla begrafningsplatser, men de som hafva nya hemman eller mindre, söka sig nya, så
att de dödas ben må hvila i ro.'»3 Av denna beskrivning framgår, att
1 Wallin
2

1951, s. 172 f.
Aspeboda Kl: 1 A, sockenst. 15/10 1820, § 2.
Haglund, Oliver, Garpenbergs socken i Dalarne, Sala 1914, s. 202,
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oredan förorsakats av att man ej längre höll reda på de gamla hemmansgravarnas belägenhet.
Mot slutet av 1700-talet hade den åldriga byindelningen i Söderby i
Uppland börjat falla sockenborna ur minnet och den var nu »alldeles
utan behöriga documenter, så att få byar kunde med säkerhet utvisa
sina grafställen.»1 Alltså hade kyrkogården även här kommit i oordning på grund av nyss angivet skäl.
Slutligen meddelas från Grytnäs i Dalarna: »Egendomligt är att man
utan sammanhang och skönjbar ordning begravt än här och än där
o,ch hur som helst. Detta ... har sin förklaring därav, att socknen är
iadelad i s. k. sexmansrotar och att varje rote har sin bestämda del av
llyrkogården.»2 Också i Grytnäs har man tydligen haft en benägenhet
att glömma bort den gamla indelningen. Här rör det sig visserligen ej
direkt om en indelning efter byar eller hemman, men indelningsgrunden i Grytnäs, efter sexmansrotar, är väl i princip av samma slag: det
rör sig ju även i detta fall om en bestämd grupp av gårdar, själva
roten, och man kan här liksom i fråga om by- och hemmansgravarna
tala om en regional indelning av kyrkogården efter sockenbomas
bostadsorter. Förutom dessa tre konkreta fall må anföras Louise Hagbergs mera generella uppgift att systemet med gårdsgravar gärna
ledde till oreda och tvistigheter.3
När vi således i dessa tre fall, Garpenberg, Söderby och Grytnäs,
höra talas om att oordningen på kyrkogården berott på en dylik, gammal och delvis bortglömd regional indelning, har man nog rätt att
ställa frågan om ej också Aspeboda kyrkogård varit indelad på detta
sätt. Sockenstämmoprotokollet av år 1820 talar ju även för denna kyrkogårds vidkommande om bristande ordning vid gravläggningen. Om
sålunda på Aspeboda kyrkogård före år 1820 tillämpats någon form
av regional indelning, kan man ytterligare fråga sig av vad slag denna
varit. Beläggen från övriga av mig genomgångna orter i såväl arkivalier och andra källor som litteratur tala med tre undantag om indelning av kyrkogården efter byar och hemman. Ett av undantagen utgör just Grytnäs, där man som nämnts tillämpat en uppdelning efter
sexmansrotar. Begravning efter rotar omtalas också från Skultuna i
1 Unestam

1954, s. 201.
Eriestam, Agaton, Grytnäs socken 1, Sala 1941, s. 142.
3 Hagberg 1937, s. 247.
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Västmanland och här gällande tider intill 1776, då man övergick till
varvbegravning.1 Det tredje undantaget är Lerbo i Södermanland, där
man under 1600-talets andra hälft begagnat en indelning efter »bäärlag».2 Även om antalet undersökta socknar i både arkivalier och litteratur är begränsat, finnes det dock i detta material således en starkt
dominerande tendens till regional indelning av kyrkogården efter byar
eller hemman. Jag håller det därför för mest sannolikt att en dylik
organisation tillämpats också i Aspeboda, om nu teorin om att man
haft en regional indelning där är riktig.3
Kyrkogårdens uppdelning efter byar och gårdar synes ha varit
mycket vanlig i Sverige åtminstone fram till 1700-talets slut eller
1800-talets början.4 Någon gång omtalas att by- och gårdsindelningen
redan upphört ganska tidigt under 1700-talet,3 men å andra sidan
har man i Skåne på sina håll bibehållit denna gravordningsf orm fram
till 1800-talets slut.6 Dess ålder är också säkerligen avsevärd. Louise
Hagberg finner att gravordningsformen i viss mån kan gå tillbaka på
förkristet gravskick och utbildats i anslutning till skapandet av bysamhällen.7 Curt Wallin anser att systemet med gårdsgravar kan vara
beroende av normer, som gällt redan under den yngre stenåldern.8
Den regionala indelningen av kyrkogården uppvisar alltså några
varianter. Till att börja med kan man särskilja två huvudsystem: 1)
systemet med bygravar, 2) systemet med gårdsgravar. Därtill kunna
fogas sannolikt mera sporadiska indelningsgrunder som fördelning
efter sexmansrotar (Grytnäs, Dalarna), rotar (Skultuna, Västmanland)
och efter bärarlag (Lerbo, Södermanland).
Vilket av de båda huvudslagen av indelningsgrunder, by- eller
gårdsgrupperingen, som varit vanligast, är omöjligt att säga med ledErixon, Sigurd, Skultuna bruks historia, 1, Sthlm 1921, s. 149.
Hagberg 1937, s. 247 f.
Hagberg förklarar ej termen »bäärlaga, men i uppteckningen ULMA 19543,
Öland, Ventlinge, s. 11 f. säges: »Socknen var då indelad på dän tiden i så kallade
bärarlag. För att' kunna jälpa varandra vid Begravningar.» Kunna »bäärlagen»
i Lerbo ha haft samma funktion som dessa öländska »bärarlag»?
3 Säkerligen ha kyrkoarkivalierna från tiden före 1820 uppgifter att lämna om
kyrkogårdens indelning, men jag har ej haft möjlighet att genomgå dessa arkivalier, eftersom ett dylikt studium skulle blivit alltför tidskrävande.
4 T. ex. Hagberg 1937, s. 250 ff. Rosén 1949, s. 102. Johansson, 1938, s. 51 f.
5 Hagberg 1937, s. 250.
Wallin 1951, s. 158.
Hagberg 1937, s. 247.
8 Wallin 1951, s. 159.
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ning av det starkt begränsade material, som ligger till grund för denna
uppsats. Uppenbarligen räknar Louise Hagberg med att de båda
systemen funnits jämsides så långt tillbaka i tiden man har möjlighet
att studera dessa förhållanden.1
För de andra varianterna, begravning efter sexmansrotar och rotar
respektive efter bärarlag finnas endast för vardera typen ett enda exempel i det av mig genomgångna materialet, varför man antagligen
måste betrakta dessa former som mindre vanliga.
Den regionala indelningen av kyrkogården kunde alltså innebära en
gruppering av gravarna sannolikt främst efter byar och gårdar, men
då kvarstår frågan huru dessa by- eller gårdsgrupper legat i förhållande till varandra på kyrkogården. Här synes man ha kunnat förfara
på två olika sätt. Någon enstaka gång meddelas det att en bys gravar
på kyrkogården motsvarade dess geografiska läge t. ex. så, att en by,
belägen öster om kyrkan också disponerade kyrkogårdens östra sida
osv. En av dessa uppgifter kommer från Norderön i Jämtland: »Möjligen begravdes i gamla tider den avlidne norderöbon på den del av
kyrkogården, som någorlunda svarade mot läget på den by, han i livstiden bott i ... Någon del av kyrkogården hölls säkert ej förnämare än
en annan.»2 Upptecknaren synes ej ha varit fullt säker vid uppgiftens
lämnande, varför man kanske måste taga detta belägg med en smula
försiktighet.
En annan uppgift om detta samband mellan byns läge i förhållande
till kyrkan och gravplatsens läge på kyrkogården härrör från Rasbokil
och lyder sålunda: »De byar och gårdar, t. ex. Tibble, Kölinge byar
m. fl. vars bebyggare brukade instiga på kyrkogården genom den
östra stigluckan ... hade sina gravplatser i regel öster om kyrkan.
Hemman söderut begravde sina döda på södra sidan, men i mån av
utrymme kunde vissa avvikelser ske i fråga om väderstrecken.»3
Slutligen har jag funnit ett belägg från Korsberga i Västergötland:
»Förr i världen var det brukligt att folket som bodde norr om kyrkan,
nolbönnera hade sina begravningsplatser på kyrkogårdens norra del
och sörbönnera på den södra delen.»4 I uppteckningen säges visser1 Hagberg 1937, s. 247.
2 ULMA 12081 Jämtland,

Norderön, s. 65.
Frågelistsvar nr 3 Uppl., Rasbokil, s. 5.
4 ULMA 9939, Västergötland, Korsberga, s. 15.
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ligen intet direkt om att det gäller by- eller gårdsgravar, men jag antager att så varit fallet.
Men man har också tydligen kunnat inlägga en bestämd värdering
av en bys eller en gårds gravområde på kyrkogården och då har ej det
rent geografiska sambandet mellan byns eller gårdens läge och deras
gravars placering spelat någon roll. Här träder då hela komplexet med
den olikartade värderingen av skilda väderstreck i stället. Det är därför sannolikt i linje med detta, som meddelaren från Norderön tillfogar, sedan han omtalat den eventuella förekomsten av bygravar,
lagda efter byarnas eget läge: »Någon del av kyrkogården hölls säkert
ej förnämare än en annan.»i I själva verket borde en olikartad värdering av väderstrecken också vara oförenlig med systemet att lägga
by- eller gårdsgravar i det väderstreck på kyrkogården, som motsvarade byns eller gårdens eget läge. Enligt denna princip skulle ju storbönder, som bott norr om kyrkan också fått sin vilostad på begravningsplatsens norra sida, något, som ju vore otänkbart på en ort, där
man inlade skilda betydelser hos de fyra väderstrecken och där norr
representerade den farliga eller föraktliga sidan, som man helst borde
undvika.
Graderingen av gravplatserna kunde emellertid även ske på annat
sätt. Man har nämligen kunnat värdera en gravplats även efter dess
höjdläge. I förhållande till värderingen efter väderstreck synes uppskattningen efter höjdläge att döma av det av mig genomgångna
materialet ha varit mindre vanlig. Rosen lämnar den generella uppgiften, att den högst belägna delen av kyrkogården kunde anses som
den förnämsta.2 Men frågan är väl om det ej här varit möjligheten till
bättre vattenavrinning, som inverkat på denna värdering. Så synes
ju fallet ha varit i Rasbokil, där den sydvästra delen av kyrkogården
antagligen var högst belägen och därför tydligen ansågs bäst dränerad
och följaktligen var mest eftersökt.3
Att finna några andra motiveringar till detta val av en högt belägen gravplats än funktionella, estetiska och möjligen sociala sådana,
synes mig svårt. I varje fall har jag ej kunnat finna något klart angivet
skäl till denna sedvänjas uppkomst. Rent praktiskt eller funktionellt
1 ULMA

12081, Jämtl., Norderön, s. 65.
Rosen 1949, s. 103.
3 Frågelistsvar nr 3, Uppl., Rasbokil, s. 8.
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sett måste ju, som nyss antagits, dräneringsförhållandena ha varit
bättre på kyrkogårdens högsta punkter och ur estetisk synvinkel ha
naturligtvis de högst belägna gravplatserna tett sig vackrast och
friast samt synts bäst. Här blandas väl då också det estetiska tänkesättet med ett socialt, prestigebetonat.
Gemensamt för systemen med värdering efter väderstreck och efter
höjdläge har antagligen varit, att de socialt mera högtstående hade
mer eller mindre ensamrätt till de väderstreck, som ansågos förnämligast respektive de högst belägna platserna. Ett par exempel äro
ägnade att belysa detta förhållande. Från Hellvi på Gotland berättas
följande: »I min ungdom då bigravd di framför körken (södra delen),
var går hadd sitt umråde, men då var en gammel staintun så här på
tvärs på körrgån, bakum den (östra sidan) där va da fattikörrgar,
dä va liksum lit sämmar, där bigravd di fattige u inhyses. Norr um va
inge gravar.»' Södra sidan har sålunda i Hellvi varit reserverad för
de mera välsituerade sockenborna.
Från Rasbokil i Uppland omtalas att »allmänna varvet» var förlagt
till kyrkogårdens norra sida medan syd- och sydvästsidan begagnades
för dem, som stodo högre på den sociala rangskalan.2
Helge Rosén skriver mera generellt angående dessa värderingar:
»Medan det ansågs vanhedrande att bli begravd norr om kyrkan, betraktades i allmänhet de södra och östra delarna som särskilt förnämliga platser. De voro ofta reserverade för storbönderna. Var marken
kuperad, ansågos vanligen de högst belägna platserna som de förnämsta.»3
Som redan tidigare framgått synas föreställningarna om söder och
öster med sina utpräglat religiösa förklaringsgrunder kunna vara lika
gamla som kristendomen i vårt land i den mån de ej utbildats eller
i varje fall skärpts under den senare medeltiden i samband med den
av Wallin hävdade, återuppväckta fruktan för norr. Fruktan för norr
anses ju t. o. m. vara ett arv från den förkristna tiden. Då vi nu veta
att systemet med by- och gårdsgravar råkat i upplösning först under
1700- och 1800-talen, kunna vi nog med ganska stor säkerhet säga
att dessa föreställningar varit som mest levande just under den långa
1 ULMA
2
8

10335, Gotland, Hellvi, s. 30.
Frågelistsvar nr 3, Uppland, Rasbokil, s. 4 f., 7.
Rosen 1949, s. 103.
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tidrymd då man tillämpat by- och gårdsindelningen. Vid slutet av
1700-talet och början av 1800-talet började också föreställningarna
om väderstrecken att själva försvagas, sannolikt delvis under inverkan
av samma faktorer, som bringat den gamla regionala indelningen av
kyrkogården i upplösning.
Av de av mig särskilt undersökta sex socknarna ger ingen utom
Aspeboda och Rasbokil någon som helst antydan om att man haft en
äldre regional indelning av kyrkogården. Har en sådan funnits i Aspeboda, måste den som ovan nämnts ha övergivits senast år 1820. I
Rasbokil har en indelning av kyrkogården efter såväl byar som gårdar
förekommit, varvid man förlagt gravarna efter byns eller gårdens geografiska läge. Egendomligt nog har man i denna socken likväl ansett
en sida av kyrkogården — den sydvästra — som »finare» än de övriga
och nordsidan har endast använts för varvbegravning, synbarligen
av mindre bemedlade personer.i Detta förhållande skulle kunna motsäga den uppfattning jag eljest har om att en geografisk fördelning
av gravplatserna måste ha varit oförenlig med en olikartad värdering
av väderstrecken. Då sydvästsidan emellertid här förmodligen valts
med hänsyn till de lokala dräneringsförhållandena, tror jag likväl att
denna motsägelse i fråga om den aktuella sidan är skenbar. Uppfattningen om nordsidans mindervärdighet kan man emellertid ej bortförklara och följaktligen verkar det som om by- och gårdsgravarnas
geografiska fördelning i Rasbokil ej skett fullt konsekvent.
Av de 19 uppteckningar från ULMA, som jag genomgått, lämna
endast 3 upplysningar om en regional indelning, men av dessa meddelanden måste 2 betecknas som osäkra.2 Detta behöver nu ej tala
emot åsikten att regionalindelningen var ett mycket anlitat gravläggningssystem i äldre tid, ty ULMA-materialet spänner mestadels ej
tillräckligt långt tillbaka i tiden för att traditionen om by- eller gårdsgravar skulle ha kunnat hålla sig levande i minnet och noterats av
respektive upptecknare. Desto talrikare äro uppgifterna härom i den
litteratur, som berör gravordningen.3
1 Frågelistsvar nr 3, Uppl., Rasbokil, s. 4 f., 7, 14.
2 ULMA 12081 Jämtland, Norderön, s. 65. ULMA 10335 Gotland, Hellvi,
s. 30. ULMA 9939, Västergötland, Korsberga, s. 15.
3 Hagberg 1937, s. 247 if., Rosén 1949, s. 102, Johansson 1938, s. 50 f., Wallin
1951, s. 158, Unestam 1954, s. 200, Haglund 1914, s. 202, Eriestam 1941, s.
142 f.
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Angående orsakerna till att systemet med en regional indelning av
kyrkogårdarna över huvud taget kommit till stånd och hållits vid liv,
förmodar jag att man här har att räkna med främst fyra faktorer: de
traditionsbetingade, de religiösa, de sociala och de praktiska eller
funktionella.
Om nu systemet med by- eller gårdsgravar till en del varit beroende av hednatidens by- och gårdsgravfält, när det togs i bruk av
den kristna kyrkan, ligger redan häri en orsak till dess fortbestånd:
en vedertagen och sedan länge tillämpad sed har man ej velat frångå,
och i och med att den kunde överleva missionstiden och kyrkans krav
på att gravarna skulle samlas omkring eller inuti gudstjänsthuset, har
den haft desto lättare att hålla sig kvar därefter. De traditionsbetingade faktorerna ha alltså helt naturligt ej varit orsak till sedens
uppkomst men däremot till dess fortbestånd. Detsamma kan man nog
säga om de kristet religiösa faktorerna. Huruvida religiösa faktorer
under hednisk tid inverkat på tillkomsten av denna begravningssed,
saknar jag tillräckliga religion shistoriska kunskaper för att kunna
yttra mig om. Det skulle väl i så fall möjligen kunna röra sig om en
förfäderskult. Jag tror dock det är riktigast att först söka taga reda
på om ej seden ifråga såväl under hednisk som kristen tid i första hand
betingats av rent praktiska eller sociala förhållanden, även om jag
ej vill undervärdera den roll religionen eventuellt kunnat spela.
Louise Hagbergs uppgift att bygravarna uppstått i samband med
bysamhällenas tillkomst är då något att taga fasta på. Bygravfältet
invid byn har i kristen tid överflyttats till själva kyrkogården till
följd av kyrkans krav att alla döda skulle ligga i dess tempels hägn.
En kyrkogård bör på detta sätt ha kunnat utgöras av flera överflyttade och nu sammanfogade gravfält. Denna företeelse skulle man i
och för sig kunna förklara som ren traditionsbundenhet. Fastän bygravfältet nu förlorat sin raison d'åtre, då alla gravar skulle förläggas
till eller invid kyrkan, har man likväl upprätthållit den yttre formen
så, att kyrkogården fick karaktären av flera sammanslagna bygravfält, ett från varje i socknen ingående by. Som en variation härav
kan man nog se gårdsgravarna.
Om jag således är osäker huruvida traditionella, religiösa eller sociala synpunkter varit dominerande vid tidpunkten för de första
kristna kyrkogårdarnas tillkomst, så har man i kristen tid bl. a. en
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klart uttalad religiös motivering för denna gravordningsform. Curt
Wallin säger därom: »Av intresse är ... att den känsla av familj- och
släktsamhörighet i liv och död, som så starkt färgar den israelitiska
åskådningen och som ofta kommer till uttryck i Gamla testamentet,
präglat det sydostskånska gravskicket in i sen tid. I det hemmanet
kanske redan under medeltiden tilldelade gravstället samlades generation efter generation av de människor, som bebott gården och brukat den fäderneärvda torvan.»' Man kunde tydligen t. o. m. gå så
långt i hävdandet av den enskilda gårdens gravplats, att man ansåg
den person få en olycklig tillvaro efter döden, som ej i bokstavlig bemärkelse fick samlas till sina fäder.2
Men vid sidan av denna rent religiösa åskådning måste under kristen
tid även andra synpunkter ha gjort sig gällande. Jag har ovan nämnt
den kanske mera oreflekterade traditionsbundenheten, som bör ha
gjort att man hållit fast vid denna från hednisk tid ärvda gravordningsform just därför att den hade hävd sedan lång tid tillbaka. Vidare måste detta gravläggningssystem också i kristen tid ha haft en
social aspekt. Det gamla bondesamhällets kollektivism har fortsatt
att verka även efter döden. De gällande samhällsformerna — byn och
gården — upprätthöllos noga också på kyrkogården. Begravningen,
undfåendet av en »hederlig likstad», blev föremål för den personliga
prestigen. Den avlidnes sociala eller ekonomiska position skulle speglas i gravplatsens läge, men inom ramen för det gamla samhällskollektivet. Så kunde en bygds storbönder ha sina gravar omedelbart
söder och kanske öster om kyrkan medan mindre jordägare fingo nöja
sig med mera perifert belägna gravställen och de obesuttna tilldelades
någon undanskymd del av kyrkogården, ibland t. o. m. på dess norra
si da .3
By- och gårdsgravordningens sociala aspekt får ytterligare belysning genom ett jämförande studium av bänkdelningen i äldre tid, dvs.
från tiden efter reformationen och fram mot 1800-talets senare hälft.
1 Wallin 1951, s. 158 f.

Wallin 1951, s. 175 f.
ULMA 10335, Gotland, Hellvi, s. 30. Frågelistsvar nr 3, Uppl., Rasbokil,
s. 4 f.
Jag har ej funnit något belägg på att de förnämsta by- eller gårdsgravarna
förlagts i öster, men då ju även detta väderstreck ofta varit eftersökt, kan man
väl räkna med att så har varit fallet.
2
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Man finner nämligen ofta nära nog likartade bestämmelser för bänkplatsernas fördelning i kyrkan och gravarnas på kyrkogården. Och i
fråga om bänkdelningen kunna ju knappast andra faktorer än sociala,
ekonomiska och prestigebetonade ha gjort sig gällande. Uppgifter
från V. Vingåker i Södermanland' och Arbrå i Hälsingland2 tala i
denna riktning och från Ventlinge på Öland meddelas följande: »Platsen i kyrkan tillkom Prästbänken främst, så Bönder, torpare, vanligt
arbetsfollk, sist eller nederst fattiga lika i båda stolraderna. — Byar
å gårdar hade egna stolstond ...»3
Kan man sålunda förklara by- och gårdsgravordningens fortvaro
långt in i sen tid med både traditionella, religiösa och sociala faktorer,
så har man nog också därtill rätt att foga den kanske mest närliggande faktorn — den praktiska eller funktionella. För hednatidens
människor måste det ha legat närmast till hands att reda sina gravplatser i anslutning till den egna byn eller gården. När så den kristna
kyrkan kom med sitt krav på att alla gravar skulle läggas vid sockenkyrkan, har man bibehållit den gamla organisationen, men nu i stället
överflyttad till den vigda kyrkogården. Hellre än att upprätta ett
nytt gravläggningssystem har man begagnat sig av det, som redan
fanns. Ovan har framhållits att även traditionella synpunkter här
kunna ha inverkat. Därtill kan möjligen komma ett skäl av psykologisk art: de nykristnade synas ha varit ganska obenägna att överge
sina gamla by- och gårdsgravfält till förmån för de nyinrättade kyrkogårdarna.4 Understundom ha då kyrkans män kanske sökt övervinna
detta motstånd genom att förlägga de nya kyrkogårdarna på platsen
för eller i anslutning till de gamla hedniska gravfälten.5 Skulle man då
ej kunna tänka sig att de andliga därutöver sökt förmå de motspänstiga att rätta sig efter kyrkans krav genom att låta dem fortfara med
sitt gamla, hävdvunna begravningssystem, men nu överflyttat till kyrkans mark? En dylik åtgärd vore ju lika väl som metoden att förlägga
en ny kyrkogård till hednisk gravmark ägnad att bryta det sega motståndet.
Huruvida även äldre lagstiftning inverkat på denna begravnings1 ULMA

9551, Södermanland, V. Vingåker, s. 18 f.
ULMA 9375, Hälsingland, Arbrå, s. 12.
3 ULMA 19543, Öland, Ventlinge, s. 16.
4 Wallin 1951, s. 67.
5 Wallin 1951, s. 68.
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seds utformning vågar jag ej säga, men möjligen skulle ett citat hos
Gej vall ur den norska Äldre Borgarthingslagen kunna tolkas i denna
riktning. Lagen nämner olika gravområden för skilda personkategoder, och det är väl ej helt uteslutet att dessa områden varit reserverade
för de dödas gårdar.1 Har detta varit förhållandet i det medeltida
Norge, vågar man kanske antaga, att en liknande anordning funnits
också i Sverige, även om jag ej sett något exempel på att den samtida
svenska lagstiftningen stadgat något i denna fråga. 1686 års kyrkolag
nämner ingenting om kyrkogårdens indelning, varför man måhända
får räkna med att gravordningsformerna för »ärlig» begravning i
varje fall vid denna tid lämnats utanför lagstiftningen och i stället
fått ordnas av varje församling enskilt.
Ett gravordningssystem med byn eller gården som indelningsgrund
förutsatte ett någorlunda statiskt bondesamhälle, där bygemenskapen
upprätthölls och de enskilda hemmanen i stort sett förblevo oförändrade eller i varje fall endast i mindre utsträckning blevo föremål för
ägoöverlåtelser och klyvningar. En annan förutsättning var att man
verkligen höll sig klart orienterad om var på kyrkogården man hade
sin hävdvunna gravplats.
Redan under 1700-talets förra hälft började dessa förutsättningar
försvinna, även om den definitiva upplösningen av denna gravordningsf orm ej inträdde förrän mot seklets slut och början av 1800-talet.2
På vissa håll har by- eller gårdsindelningen t. o. m. hållit sig kvar ännu
under 1800-talets senare hälft.3 De olika skiftestadgorna med dem
åtföljande upplösning av det gamla bysamhället måste ha varit en
starkt bidragande orsak till att byindelningen småningom upphörde.
Men även indelningen efter gårdar försvårades i hög grad genom de
under 1700-talet alltmera tilltagande hemmansklyvningarna. Dessa
fortsatte i ökad takt under 1800-talet till följd av befolkningstillväxten och åstadkommo sålunda att invånarantalet på ett ursprungligt hemman kunde växa mycket starkt. Den gamla brukningsenheten
hade ju splittrats och på dess mark kunde nu flera hushåll leva. Men
om hemmansindelning tillämpades på kyrkogården, innebar det att
ursprungshemmanet hade sin gravplats oförändrad till storleken. På
1 Gejvall
2
8

1962, s. 112.
Hagberg 1937, s. 250 if.
Wallin 1951, s. 158.
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detta sätt kunde en gårdsgravplats, som från början varit avsedd för
en enda familj nu tagas i anspråk av flera hushål1,1 som trängdes —
och säkerligen även kivades — om det trånga utrymmet. Å andra
sidan kunde också flera gårdar slås ihop till en större brukningsenhet
och då blev det ju mycket god plats på kyrkogården för den familj,
som satt på dessa gårdar.2 Louise Hagberg anför ett belysande exempel på gravträngseln från Nederby i Fellingsbro (Västm.), där det
redan år 1699 klagades »över att gravarna öppnades för ofta, ty där
det förut varit 5 bönder, var det nu 17, och alla trängdes på den plats,
som ursprungligen varit avsedd för 5.»3 Det säger sig självt att man i
samband med dessa fortgående hemmansklyvningar fick allt svårare
att hålla reda på de egna gravplatserna. Det kunde då också förekomma att man råkade göra intrång på sin grannes gravplats,4 och för
övrigt kunde det nog mången gång vara en svår avvägningsfråga att
avgöra på vilken gårds gravplats en person egentligen skulle läggas.
Skulle vederbörande nedsänkas på den plats som tillkom fädernegården eller på den, som tillhörde den gård han eller hon senast bott
på?6
Osäkerheten synes slutligen ha tilltagit så, att man snart nog var
framme vid den mot 1700-talets slut och 1800-talets början så ofta
omvittnade »oordning», vilken säkerligen på många håll blev den påtagliga motiveringen till att man övergav denna gamla gravläggningssed. Louise Hagberg anför en rad exempel på olika socknar, där man
från by- eller gårdsindelning övergått till varvbegravning. Det tidigaste exemplet på nyinförd varvbegravning hon anför gäller Forssa i
Hälsingland och år 1731. De fall hon i övrigt drager fram gälla åren
1753, 1763, 1786, 1796, 1804, 1806 samt 1818.6 Från sydöstra Skåne
anför Oart Wallin en rad motsvarande exempel, som dock utvisa att
man här hållit fast vid den gamla by- och gårdsindelningen väsentligt
längre än på andra håll. Han kommer sålunda fram till att det gamla
systemet ännu på 1880- och 1890-talet var fullt levande.'
1 Johansson

1938, s. 50.
Johansson 1938, s. 50.
3 Hagberg 1937, s. 248.
4 Eriestam 1941, s. 142 f.
Hagberg 1937, s. 247.
Hagberg 1937, s. 250 ff.
Wallin 1951, s. 158.
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Av de tre Dala-socknar, vilkas arkivalier studerats av mig, har tydligen ingen haft någon by- eller gårdsindelning efter år 1820. I Grytnäs övergick man från rote- till varvgravar redan år 18031 och i Garpenberg föreslogs inrättandet av varvbegravning år 1824.2
Förhållandena på kyrkogården utmålas någon gång som i det närmaste kaotiska, och för de nitiska prästerna måste dess mindre tilltalande skick ha varit en viktig drivkraft till varvbegravningens införande.3 Här har naturligtvis trängseln på kyrkogården varit en praktiskt verkande anledning av stora mått. Men säkerligen är den egentligaste anledningen till by- och gårdsindelningens upplösning att söka
i de förändrade organisatoriska, ekonomiska, sociala och även psykologiska förhållanden, som folkökningen, skiftesväsendet och hemmansklyvningen medförde. När därtill antagligen kom en mera rationell inställning hos prästerskapet, sannolikt till följd av upplysningsandans materialism, fanns ej längre något hinder för att en ny
och radikal gravordningsform som varvbegravningen skulle kunna
göra sitt inträde.
Det kan slutligen vara av ett visst intresse att i någon mån utreda
vilka personkategorier det var, som togo initiativ i fråga om avvecklandet av den gamla regionala indelningen och införandet av varvbegravning. I de flesta fall anges tyvärr endast att man beslöt att
införa den nya gravordningsformen,4 men i några fall nämnas uttryckligen prästerna såsom initiativtagare. Vid en generalvisitation i Idre
kapellförsamling i Dalarna år 1763 var det således tydligen biskopen
Lars Benzelstierna, som yrkade på att varvbegravning skulle införas
på orten,2 och år 1824 uppmanade kyrkoherden i Garpenberg i samma
landskap församlingen att övergå till begravning i varv.° Även K. H.
Johansson omnämner ett dylikt prästinitiativ.7 Exempel saknas
dock ej på att prästerskapet i stället intagit en konservativ hållning
och avvisat tanken på förändringar. Prosten Broman uttrycker sålunda sin förtrytelse över att en prästman i Forssa i Hälsingland
1 Eriestam

1941, s. 142. f.
Haglund 1914, s. 202.
3 Haglund 1914, s. 202.
4 T. ex. Hagberg 1937, s. 250 ff. Johansson 1938, s. 51 f. Eriestam 1941, s.
142 f.
5 Hagberg 1937, s. 250.
6 Haglund 1914, s. 202.
7 Johansson 1938, s. 52.
5 — 654212 Sv. Landsmål 1965
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dristat sig till att införa varvbegravning. Prostens utgjutelser hänföra sig till år 1733 och äro säkerligen icke ensamstående, även om jag
ej påträffat något ytterligare fall av dylik prästerlig konservatism.i
Att allmogens hållning vanligen varit avvisande gentemot förändringar i begravningsskicket är knappast ägnat att förvåna.2 Ej heller
omtalas i det material jag begagnat någon gång uttryckligen, att en
bonde väckt förslag om slopande av by- eller gårdsindelningen. Mera
anmärkningsvärt är det då att finna hurusom en godsägare och fänrik
i Söderby i Uppland bestämt motsatte sig införandet av varvbegravning när detta kom på tal år 1787.3
Man kan, som framgår av ovanstående redogörelse, således ej helt
entydigt säga att präster och övriga ståndspersoner varit positivt
inställda till förnyelser inom begravningsskicket och allmogen negativt. I det stora hela kan det kanske likväl förhålla sig på detta sätt.
»Allmänna varvet». Aspeboda kyrkogård efter år 1820
Jämförande belägg. Funktionell och idémässig bakgrund
Samma sockenstämmoprotokoll av den 15 oktober 1820, som nämner den rådande oordningen på Aspeboda kyrkogård, talar också om
den förestående omorganisationen av gravplatserna: »I anseende till
öfverklagad svårighet att kunna öpna någon graf på kyrkogården,
utan att träffa på friska Likkistor; emedan grafvarna af ålder blifvit
utan ordning här och der uptagna, så öfverenskommo Socknemännen,
till förekommande af denna olägenhet, att utstaka en plats i nordvestra hörnet, för sådana, som skola i tysthet begrafvas, och sedan å
Norra sidan, som är orörd, när så påfordras, genast begynna med
graföppningen, och sedermera i ordning fortfara dermed omkring
kyrkogården, då man förmodade att de döda kropparna skulle hinna
förrutna, innan man kom att börja med nya hvarfvet.»4
Aspeboda ger här ett av de många exemplen på att man vid 1700talets slut eller 1800-talets början övergick till varvbegravning. Enligt
sockenstämmoprotokollet var det tydligen meningen att detta grav1 Hagberg

1937, s. 251.
Hagberg 1937, s. 250 f.
3 Unestam 1954, s. 201.
4 Aspeboda KL 1 A, Soekenst. d. 15/10 1820, § 2.
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läggningssystem skulle omfatta hela kyrkogården och att man, sedan
denna genomgrävts en gång, skulle börja om på nytt i den ända där
man ursprungligen begynte begravning för varv.
Som jag redan tidigare ett par gånger nämnt, var det främst under
senare hälften av 1700-talet och den förra av 1800-talet som varvbegravningen mera allmänt började tillämpas i vårt land. Det tidigaste
av mig kända exemplet gäller dock år 1712 och Svärdsjö socken i
Dalarna, där kyrkoherden bestämde att de döda skulle begravas »allt
å rad».' I det av mig genomgångna materialet är denna tidiga tilllämpning av varvbegravningen ensamstående. Närmast i tiden kommer den av Louise Hagberg lämnade uppgiften angående Forssa i
Hälsingland, där man övergick att begrava för varv år 1731.2 Louise
Hagberg lämnar dessutom tidsuppgifter om införande av varvbegravning från andra håll, och dessa årtal känna vi igen som främre gränsår
för tillämpningen av systemet med by- och gårdsgravar. I dessa fall
har alltså detta äldre system direkt ersatts av varvbegrav-ning. Årtalen förtjäna att upprepas än en gång: 1753, 1763, 1786, 1796, 1804,
1806 och 1818.3 Även övrig litteratur anger normalt 1700-talets andra
hälft och 1800-talets första fjärdedel som genombrottstiden för varvbegravning. I det konservativa Sydöstskåne vann denna begravningsform däremot först tämligen långsamt insteg.4
Säkerligen har varvbegravningen i många fler fall än vad som uttryckligen framgår av källor och litteratur kommit att direkt ersätta
en äldre indelning efter byar och gårdar. Särskilt har man nog skäl att
misstänka detta vid sådana tillfällen då det talas om att den främsta
orsaken till varvbegravningens införande varit oordning och trängsel
på kyrkogården — båda dessa företeelser äro ju som vi förut sett typiska olägenheter, som följde med den gamla regionala indelningen.
Linge, Karl, Svärdsjö socken med Enviks kapell, Sthlm 1930, s. 241. Kyrkoherdens beslut kan möjligen ha fattats något tidigare. Linges text är på denna
punkt ej fullt klar.
2 Hagberg 1937, s. 250.
3 Hagberg 1937, s. 250 ff.
4 Johansson 1938, s. 51 f.
Wallin 1951, s. 157 f.
Bengtsson, Ludvig, En dalasocken
berättar. Bjursås sockens historia ... Falun 1950, s. 127.
Unestam 1954, s. 201.
Eriestam 1941, s. 142 f.
Haglund 1914, s. 202.
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Som framgått av inledningen till denna uppsats var varvbegravningens princip den, att man utan att fästa avseende vid by- eller
gårdstillhörighet, släktskapsförhållanden eller social ställning begravde de avlidna i följd bredvid varandra allteftersom dödsfallen
inträffade. Man började i allmänhet i den ena ändan av kyrkogården,
ofta synbarligen godtyckligt vilken, och fortsatte sedan över hela begravningsplatsen eller, om annan gravordningsform samtidigt tilllämpades i församlingen, över den del därav, som reserverats för begravning i varv.' När man sålunda grävt igenom kyrkogården en
gång, började man om på nytt från den gamla utgångspunkten.
Varvbegravningens princip är sålunda enkel nog och ger väl knappast
utrymme för ett flertal varianter. Systemet har sannolikt endast kunnat variera såtillvida att man på vissa orter infört denna gravordningsf orm mera konsekvent än på andra håll. Ett ytterlighetsfall ha
vi säkerligen i en uppgift, som ingår i en skånsk prästämbetsberättelse från 1795: »Ofta sättes två å tre av olika kön, släkter och åldrar,
förmögenhet och anseende i en och samma grav.»2 Helt naturligt kan
en så rigorös princip ej ha tillämpats alltid, och var det exempelvis
den ena av två makar, som avled, kunde man bereda plats för den
efterlevande omedelbart bredvid den avlidnes gravrum: i Vitaby i
Skåne beslöts att man skulle förfara sålunda »att med 1854 års ingång
skulle början göras med begrafning af döde å den nya platsen. Liken
skulle läggas radvis från norr åt söder. Det första liket således begrafvas i nordöstra hörnet. När likstad öppnades åt person, som want
gift, skulle rum der bredvid lemnas för den efterlefvande makan.»3
I två fall anges en intressant särform av varvbegravning, nämligen
i Stora Åby i Östergötland, där man upprättat en särskild »barnlinje»
och en linje för de vuxna4 samt i Täby i Uppland där likaledes barngravar anlagts, »på senare tid».5 Någon åldersindelning utöver särskiljandet av barn- och vuxengravar synes i dessa båda socknar ej
1 T.

ex. Wallin 1951, s. 157, 160
Bengtsson 1950, s. 127.
Hagberg 1937, s. 250.
2 Bringåus, N.-A., Den kyrkliga seden ur sociologisk synpunkt (i Rig 1951,
s. 98).
3 Wallin 1951, s. 160.
4 ULMA 23840, österg., Stora Aby, s. 37.
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ha förekommit. Att man även i övrigt någonstädes skulle ha tillämpat en indelning efter åldersklasser har jag mig ej bekant.
Det som ovan skildrats tyckes ha varit det vanliga förfaringssättet
i fråga om varvbegravning. I varje fall de arkivaliska källorna ha i
allmänhet ytterst knapphändiga uppgifter härom, vilket förmodligen
beror på att denna gravläggningsform varit så självklar för protokollförare och meddelare, att de ej ansett det nödvändigt att närmare beskriva den. Särskilt belysande för detta förhållande äro de svar, som
inkommit på ULMA:s frågelista M 107 Kyrkobyggnad och kyrkogård,
där nästan varje meddelare omnämner varvbegravningen men nära
nog konsekvent underlåter att närmare beskriva den.1 Jag finner det
därför onödigt att lämna några konkreta exempel utöver de belägg
jag ovan meddelat i samband med utredningen av varvbegravningens
ålder, eftersom en dylik redovisning ej skulle innebära mycket mer än
en rad konstateranden att man i den och den socknen begravde för
varv utan att jag kunde säga mycket mer.
Angående förutsättningarna för varvbegravningens tillkomst må
framhållas att dessa främst böra ha varit av dels rent funktionell och
dels idémässig art. Den funktionella bakgrunden har säkerligen varit
olägenheterna med den gamla by- och gårdsindelningen, som när kyrkogårdarna blevo överfyllda och det exakta läget för många hävdvunna gravplatser började falla i glömska, måste ha tett sig omöjlig
att vidare tillämpa. Bakom denna upplösningsprocess skymta vi även
de organisatoriska, ekonomiska, sociala och psykologiska förändringar, som voro en följd av skiftesväsen, hemmansklyvningar och
befolkningstillväxt. Varvbegravningen kom här att erbjuda betydande
just praktiska fördelar: man kom helt ifrån problemet med de gamla
by- och gårdsgravarnas exakta läge och avgränsning i förhållande till
varandra, och man kunde nu dessutom utnyttja kyrkogården mera
rationellt och intensivt än tidigare, då vissa hemmansområden på
kyrkogården varit glest belagda medan andra varit överfyllda.2
Men att även vissa idémässiga faktorer varit en bidragande orsak
till varvbegravningens framväxt, torde vara ganska säkert. I någon
mån kan väl sålunda den fromma tanken om allas likhet inför döden
ha föresvävat åtminstone prästerskapet.
1 T.

ex. ULMA 10142, Smål., Skede, s. 12 f.
ULMA 22365, österg., Asby-Torpa, s. 31.
2 Hagberg 1937, s. 248; Johansson 1938, s. 50.
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Ett annat motiv, som någon gång framskymtar, är att man genom
varvbegravningen velat få slut på de gamla fördomarna angående
väderstrecken, och sannolikt särskilt den segt kvarlevande fruktan för
norr. När det därför omtalas från Svärdsjö i Dalarna att kyrkoherden
år 1712 beslöt införa varvbegravning på grund av att sockenboma
vägrade att använda en nytillkommen del av kyrkogården,' vore det
ej förvånansvärt om denna utvidgning ägt rum mot ett väderstreck,
vilket sockenmännen uppfattade som olämpligt för gravläggning.
Man tänker väl i detta fall då närmast på norr. Från Torsång i Dalarna meddelas att införandet av varvbegravning lett till att väderOrecksvärderingarna blivit inaktuella.2 Det säges dock ingenting om
att avsikten med detta begravningsskicks införande varit att bekämpa eventuella fördomar angående kyrkogårdens olika sidor.
Förutom de eventuella tankarna om likheten inför döden och strävan att bekämpa gamla fördomar kan man nog se något av upplysningstidens allmänt rationella tänkesätt i systemet med varvbegravning. Redan i motviljan mot fördomarna ligger ju något fömuftsmässigt. Särskilt tydligt tror jag det tidsmässigt rationella i åskådningen
av dessa till kyrkolivet hörande förhållanden kommer fram då gravarna som i den av Bringeus relaterade prästämbetsberättelsen från
1795 förläggas oberoende av by- eller gårdstillhörighet, släktskapsförhållanden och stånd. Radikalare än så kunde man knappast bryta
med den gamla by- och gårdsgravordningen där sambandet med orten,
släkten och den sociala gruppen synas ha varit bärande ideer. Det
förefaller som om man i sitt rationella tänkande i fråga om kyrkogården gått så långt, att man betraktat den nästan som ett rent funktionellt objekt där det gällde att, om uttrycket tillåtes, effektivisera
driften. I samband härmed finner jag det för övrigt belysande för den
rådande europeiska tidsandan som sådan, att kejsar Josef II i
Österrike sökte införa en metod att begrava de döda utan kistor,
endast insvepta i säckväv och att han också önskade att liken av hygieniska skäl skulle beströs med kalk. Motivet till avskaffandet av
kistorna var att kejsaren ville förhindra onödig virkesåtgång.3 Även
1 Linge

1930, s. 241.
Frågelistsvar nr 2, Dal., Torsång, punkt 5-6.
3 Broeh, Lisbeth, Fra de store oppdagelser til 1789 (i Asehehougs verdenshistoria, Fra antikken til våre dager, 3, Oslo 1954, s. 480).
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här har en långt driven rationalism fått fritt spelrum. Det bör dock
tilläggas att denna kejsar Josefs idé ej kunde realiseras på grund av
det våldsamma motstånd den väckte.
Det återstår då att undersöka vilka personkategorier, som i första
hand lades i det »allmänna varvet». Begravdes alla församlingsbor
utan åtskillnad här eller fanns det vissa grupper, som ej berördes
därav utan åtnjöto någon annan form av gravläggning? På denna
fråga kan man nog svara både ja och nej. Från utgångspunkten för
undersökningen, Aspeboda, kan man såvitt jag funnit ej få någon
direkt upplysning om detta i kyrkoarkivets handlingar. Ovan nämnda
sockenstämmoprotokoll från år 1820 synes mig ange att hela kyrkogården skulle anslås till varvbegravning. Detta kan möjligen liksom
den absoluta tystnaden angående vilka personkategorier, som skulle
läggas i »varvet» tolkas så, att man här avsett att normalt alla sockenbor i Aspeboda skulle underkastas denna gravordningsform. Att man
likväl antagligen haft möjlighet till anskaffande av en enskild gravplats redan innan försäljningen av dessa sattes i system under slutet
av 1850-talet, framgår av ett sockenstämmoprotokoll från den 9
augusti 1857.1
Från andra håll meddelas dock klart, att varvbegrav-ningen skulle
gälla samtliga församlingsbor. Sålunda protesterade en ståndsperson
i Söderby i Uppland, en fänrik Boutler på herrgården Brölunda,
mot att varvbegravningen skulle få drabba även honom och hans
familj, när beslut om detta begravningssätts införande fattades år
1787. Karakteristiskt nog var man emellertid beredd att bereda en
särskild gravplats utom »varvet» åt en patron Grill på Broby, som
gjort kyrkan vissa föräringar, vilket synbarligen fänrik Boutler försummat att göra. Detta anfördes också som skäl till att denne ej skulle
slippa varvbegravning.2 Men principen vid beslutets fattande, nämligen att alla utan undantag normalt skulle läggas i »varvet», är värd
att lägga märke till.
Som ett belägg på denna varvbegravningens allmängiltighet bör
man väl även fatta den redan ett par gånger omnämnda skånska
prästämbetsberättelsen från 1795.3 I Torpa i Östergötland överensAspeboda Kl: 2, Soekenst. d. 9/8 1857, § 2.
Unestam 1954, s. 201.
3 Bring6us 1951, s. 98.
2
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kom man år 1804 att alla döda skulle underkastas begravning i varv,
såväl ståndspersoner som allmoge. Undantag gjordes dock för sådana
personer, som fyllt 75 år och i livstiden uttalat en önskan att få behålla sina gamla gravplatser, samt för personer, som innehade murad
grav.' Vid biskopsvisitation i Sundborn i Dalarna den 26 juni 1831
antecknades följande: »Tillkännagafs, i anledning af gjord förfrågan,
att uti kyrkan nu mera icke finnas några grafvar, utan ske alla
begrafningar på Kyrkogården härstädes och efter hvarf.»2 Från Boda
i Dalarna meddelas slutligen att kyrkogården av ålder varit allmän,
vilket innebar att man ej haft några familjegravar. Gravöppningarna gjordes för varv allt efter behov. Detta tillstånd rådde intill
år 1875, då den första familjegraven inköptes.3
I det genomgångna materialet finnas emellertid även belägg på att
man endast begravt vissa personkategorier i »varvet». Ofta har det
väl då varit så, att i varje fall de medelstora och mindre bönderna och
de obemedlade lades i »varvet» medan präster, andra ståndspersoner
och kyrkliga eller kommunala förtroendemän fingo enskilda gravplatser. På Sollerön i Dalarna hade man således ett fåtal enskilda
gravplatser för prästen och någon kyrkvärd, och dessa gravplatser
ansågos då vara förmer än de övriga. Meddelaren omtalar också att
det fordom nästan ej fanns andra gravar än de allmänna, dock med
nyssnämnda undantag.4 I Järnboås i Västmanland lågo de fattigas
gravar i rader, dvs. i »varv». Någon varvbegravning för övriga personkategorier omtalas ej.5 1 Stora Åby i Östergötland lades alla, som ej
hade egen gravplats, i »allmänna varvet».6 I V. Harg och Ulrika socknar i samma landskap nyttjades varvbegravningen tydligen just av
bönderna: »Före kyrkogårdens utvidgning på 1880-talet var det sällsynt, att allmogen köpte gravplatser, utan då begrovos alla i de allmänna linjerna.»7 I Råggärd i Dalsland begrovos »de flästa» i »allmänna linjen».8 Kanske har man här haft samma sedvana som på
Sollerön, att endast prästen och någon av sockenborna, som innehade
1 Hagberg

1937, s. 251.
Sundborn N: 2, Biskopsvisitationsprot. d. 26/6 1831, § 15.
3 ULMA 9513, Dal., Boda, s. 17.
4 ULMA 9511, Dal., Sollerö, s. 38 f.
5 ULMA 13020, Västrn., J ärnboås, s. 12.
6 ULMA 23840, ög., Stora Åby, s. 37.
7 ULMA 10084, ög., V. Harg o. Ulrika, s. 75.
8 ULMA 16395, Dahl., Råggärd, s. 24.
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en kyrklig förtroendepost, fingo särskilda vilorum. Samma uppgift
som från Råggärd föreligger också från Hedesunda i Gästrikland.'
Den ojämförligt fylligaste uppgiften om varvbegravning härrör
från Kumla i Västmanland: »Allmänna ran (raden) var de plasser der
törpare, backstusittare, hantverkare, å annå fattit fålk, samt fattistugummår å -gubbar jolfästes.» Släktgravar förekommo i denna socken
bland förmögna bönder och kallades »tjöpgravar».2 I Kumla har
således endast den fattigare delen av befolkningen begravts i »varvet».
Av ovanstående sammanställning framgår att varvbegravningen
tydligen kunnat förekomma dels som ensamrådande eller dominerande
gravordningsform, i det senare fallet då främst gällande allmogen, dels
som en särskild form, tillämpad vid begravning av fattigare sockenbor
över huvud taget. I vissa fall har den således betraktats som ett normalt gravläggningsskick, i andra som ett fattigdomsbevis, då den
också måste ha blivit ett led i markeringen av de sociala skrankorna
även inom allmogen själv.
I de fall då varvbegravningen uppfattades som en gravordningsform för de fattiga, har man kunnat förlägga »allmänningen» av kyrkogården till en undanskymd del därav eller rent av till dess norra sida?
Liksom i samband med by- och gårdsgravarna kan man även angående varvbegravningen fråga sig om lagstiftningen på något sätt
medverkat till dess stora spridning. Härpå lämnar emellertid det av
mig genomgångna materialet ej något svar. I stället få vi undersöka om
några enskilda personer ute i socknarna haft något avgörande inflytande. Vi kunna då konstatera, att liksom initiativet till den gamla
by- och gårdsgravordningens övergivande synes ha utgått främst från
prästerskapet, var det också detta som i många fall bestämde eller
förordade införandet av den nya gravordningen. — När man redan
år 1712 i Svärdsjö i Dalarna synes ha infört varvbegravning, var det
kyrkoherden själv, som i fråga om sockenbornas gravläggning hade
bestämt att man hädanefter skulle »begrava dem allt å rad ...»4 År
1731 införde prästmannen magister Nils Vettersten varvbegravning i
1 ULMA 19087, Gästr., Hedesunda, s. 71.

ULMA 10700, Västm., Kumla, s. 53.
Frågelistsvar nr 3, Uppl., Rasbokil, s. 5.
ULMA 13020, Västm., Järnboils, s. 12.
Wallin 1951, s. 159. Hagberg 1937, s. 461.
4 Linge 1930, s. 241.
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Forssa i Hälsingland, även om prosten Broman på det högsta ogillade
detta.' I Söderby i Uppland var det likaledes kyrkoherden, som föreslog införande av denna nya gravordning. Det skedde år 1787.2 I Garpenberg i Dalarna beskärmade sig kyrkoherden år 1824 över »den
hemska anblick som vid grafvars öppnande förskräcker vid påträffande af våra likars halfmultnade kvarlefvor», och föreslog därför
införandet av varvbegravning.3
Varvbegravningen är ingalunda någon inaktuell gravordningsform
utan användes ännu i nutiden.4 Ofta finnas i våra dagar på kyrkogårdarna en »allmän» del, dvs, ett område, som reserverats för begravning i varv och en »enskild» del, som upptages av »köpta» gravplatser, såväl familje- som ensamgravar. Gravarna på den »allmänna»
delen äro kostnadsfria eller mycket billiga, inrättas endast för begravning av en enda person samt få i regel ej innehas längre tid än
15-25 år. De kunna alltså ej disponeras av den dödes anhöriga för
senare inträffade dödsfall inom familjen.5
När man sålunda även i våra dagar använder varvbegravningen,
torde det väl främst vara de praktiska fördelarna, som motivera detta.
Man sparar ju med denna begravningsform utrymme på kyrkogården,
då disponeringstiden för allmängraven är väsentligt kortare än för
den enskilda och den förra alltså efter relativt kort tid kan tagas i anspråk för en ny gravläggning. Dessutom har församlingsbon möjlighet att välja mellan det dyrare alternativ, som den enskilda ensameller familjegraven utgör, och det billigare, som graven i »varvet»
representerar. Däremot ha väl de praktiska faktorer, som under
förra seklet och 1700-talets slut tyckas ha spelat en så viktig roll för
varvbegravningens framväxt numera förlorat all aktualitet. Jag
åsyftar härmed oordningen på kyrkogårdarna, som var en följd av att
den gamla regionala indelningen var stadd i upplösning samt trängseln,
som förutom av befolkningstillväxten måste ha berott på att man
ytterst ogärna ville utvidga den gamla, hävdvunna begravningsplat1 Hagberg

1937, s. 250 f.
Unestam 1954, s. 201.
3 Haglund 1914, s. 202.
4 T. ex. Frågelistsvar nr 2, Dal., Torsång, inledning.
Uppteckning, Uppl., Söderby-Karl, punkt 1: F. Hagberg 1937, s. 252.
Croneborg 1945, s. 13 ff.
5 Croneborg 1945, s. 13 ff. Croneborg 1941, s. 57.
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sen eller inrätta en ny, skild från den gamla kyrkogården. Med inrättandet av nya begravningsplatser utan omedelbar anslutning till
kyrka och kyrkogård samt genom de under 1800-talets lopp verkställda kyrkogårdsutvidgningarna bör i nutiden knappast någon
trångboddhet behöva föreligga på våra begravningsplatser.
Till dessa rent praktiska synpunkter kunna måhända även fogas
sociala. I en tidsålder, då den sociala likställdheten blivit ett av
många framställt krav, borde ju den allmänna graven med sin uniformitet för dessa te sig mera tilltalande än en enskild grav, där gravrättsinnehavaren åtminstone i någon mån kan markera sin samhällsställning genom en extra påkostad gravvård och genom möjligheten
att etablera en familjegrav. Likväl saknas ej ens i nutiden exempel på
att församlingsborna ogärna vilja gravläggas på kyrkogårdens »allmänna» de1.1
Äro ovan framförda synpunkter rimliga, skulle alltså förutsättningarna för varvbegravningens fortbestånd i nutiden vad avser de
rent praktiska förhållandena vara delvis desamma som i äldre tid,
medan de ideella skälen möjligen — åtminstone till en del — kunna ha
glidit över från iden om allas likhet inför Gud och döden till iden om
allas likhet i samhället.

Köpta eller enskilda gravplatser. Aspeboda kyrkogård
efter år 1859
Jämförande belägg. Ekonomisk, social och estetisk bakgrund. Studium
av kyrkogårdskarta och gravbok
Redan ganska tidigt under 1800-talet förekom det understundom
att särskilt ståndspersoner anhöllo om att få inköpa en enskild gravplats på kyrkogården. Täby sockenstämmoprotokoll av den 28 maj
1837, § 4, lämnar följande exempel härpå: »Ordföranden anförde, att
Enkefru B. C. Enblom önskade, att få inköpa det Grafställe på Kyrkogården, hvarest Dess Aflidne Man Herr Carl Enblom och ett deras barn
äro begrafne. Församlingens Ledamöter lemnade härtill sitt enhälUppteckning, Uppland, Söderby-Karl punkt 1: F.

TORBJÖRN P. A. =TON

76

liga bifall; och skulle Hon sjelf få bestämma betalningssumman.»'
I samma socken beviljades även vid olika senare tillfällen inlösen av
enskild gravplats.2 Förslag om systematisering av de enskilda gravköpen gjordes i Täby år 1887.3 Även i Garpenberg i Dalarna hade
sockenborna möjlighet att redan före gravköpssystemets egentliga tid
skaffa sig enskilt gravrum: »Småningom började man begrafva i vissa
bestämda hvarf, men ville någon mot en ringa ersättning skaffa sig
och familjen enskild grafplats utvalde han en, där det bäst passade.
Först 1891-1892 genom kyrkoherde Pal6ns försorg indelades kyrkogården i bestämda kvarter för såväl allmänna hvarfven som enskilda
platser och kartlades, hvarjämte upplades en särskild grafbok med
nummer å enskilda graf var samt utlemnades grafbref till bestämda
pris.»4
Också i Aspeboda kan man ha haft dylika enskilda gravar redan
före år 1857, då köpen av sådana systematiserades. Sockenstämmoprotokollet av den 9 augusti 1857 gör en antydan härom.3
Dessa enskilda förvärv av gravplatser kunna väl sägas vara av
samma art som de, vilka i äldre tid gällde gravplatser inne i kyrkobyggnaden. När man efter år 1815 småningom upphörde med kyrkobegravningarna, fanns ju för vissa personkategorier fortfarande ett
behov av att erhålla ett enskilt, privat gravrum för sig och familjen.
Prästerna hade ofta sina ämbetsgravar, i vilka även hemmavarande
familjemedlemmar kunde beredas plats,6 och det blev då väl främst
andra ståndspersoner, som sökte att utverka ett dylikt tillstånd, och
ibland tillkommo nog också förmögna bönder.7
Med tiden måste en allt starkare efterfrågan på dessa enskilda gravplatser ha gjort sig gällande, ty i den ena socknen efter den andra började man under 1800-talets mitt och senare hälft sätta köpen av
enskild gravplats i system genom att avdela ett särskilt område på
1 Täby Kl: 4, Sockenst. d. 28/5 1837, § 4.

Täby Kl: 4, Sockenst. d. 7/10 1838, § 3.
Kl: 5, Sockenst. d. 20/5 1849, § 11.
»K: I» (bör vara Kl: 6) sockenst. d. 8/5 1853, § 6, s. 92.
K: II a, kyrkost. d. 23/5 1876, § 6.
8 Täby KM: a, kyrko- o. skolrådsprot. d. 23/11 1887, § 5.
4 Haglund 1914, s. 203 f.
3 Aspeboda Kl: 2, sockenst. 9/8 1857, § 2, uppslag 210.
6 Croneborg 1945, s. 18.
7 Täby Kil: a, kyrkost. 23/5 1876, § 6.
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kyrkogården för dylika gravar samt bestämma vissa, fasta priser för
demi. Exempel saknas likväl ej på att man infört ett regelrätt system
av köpta gravplatser redan tidigare under 1800-talet. Louise Hagberg anför sålunda ett beslut härom från Viste härad i Västergötland och härrörande från år 1835.2 I Skultuna i Västmanland beslöt man om en dylik, regelbunden försäljning av gravar redan år
1776.3
I Aspeboda infördes ett dylikt system relativt tidigt, nämligen år
1857. Sockenstämmoprotokollet av den 9 augusti detta år § 2, meddelar härom följande: »På förslag af ordföranden beslöto Socknemännen att hädanefter ingen eho det vara må, skulle ega att på Kyrkogården härstädes för sig eller sina anhöriga bekomma serskildt belägna grafställen; utan skulle alla grafvar öppnas bredvid hvarandra i
den en gång för alla bestämda ordningen. Undantag härifrån skulle
endast göras för den, som ville för sig eller de sina inköpa egen graf, i
hvilket fall han egde att sjelf bestämma dess plats; dock så att grafven
alltid skulle läggas bredvid kyrkogårds-inhägnaden och skulle en
sådan graf sedermera af ingen annan få rubbas. Afgiften för sådana
serskildt belägna, egna grafplatser bestämdes till Tre Riksdaler Riksmynt för hvarje qvadrat-aln, hvilken afgift skulle tillfalla Kyrkan.
Samma afgift borde äfven erläggas af den, som önskade att orubbade
få behålla redan befindtliga, icke förut betalda grafvar. Alla inköpta
grafställen skulle af Pastor noga antecknas på det att all tvist och
oreda måtte för framtiden förebyggas.»4
Några år innan man fattade beslutet i Aspeboda att systematisera
köpen av enskild gravplats, hade man vidtagit samma åtgärd i Sö1 T. ex. Unestam 1954, s. 203, f.

Aspeboda Kl: 2, sockenst. d. 9/8 1857, § 2, uppslag 210.
Torsång Kl: 8, kyrkost. d. 4/9 1864, § 2, kyrkost. 18/6 1865, § 4.
Gustafs Kli: 1, kyrkost. d. 21/6 1885, § 2, s. 274, kyrkost. 26/10 1885, § 4,
s. 281.
Täby KIII: a, kyrko- o. skolrådsprot. d. 23/11 1887, § 5.
2 Hagberg 1937, s. 252.
3 Erixon 1921, s. 149 f.
4 Se not 1.
Man kan fråga sig om i uttrycket »redan befindtliga, icke förut betalda grafvar» döljer sig en antydan om en delvis kvarlevande regional indelning, som ej
berörts av 1820 års sockenstämmobeslut. Att dessa gravar ej betalats synes mig
kunna tyda härpå, även om det naturligtvis är minst lika troligt att det rör sig
om »köpta» gravar, för vilka avgift ännu ej hunnit erläggas. I det följande räknar
jag med detta sistnämnda förhållande.
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derby-Karl i Uppland. Det skedde år 1853.1 I Torsång i Dalarna infördes systemet med köpta gravar år 1864,2 i Gustafs i samma landskap år 18853 samt i Garpenberg åren 1891-92.4 I Alsike i Uppland
dröjde det ända till år 1897 innan man föreslog att systemet skulle
införas även här.6
Gå vi så till ULMA-materialet finna vi enstaka notiser om tidpunkten för detta gravordningssystems införande i skilda socknar. I Boda
i Dalarna inköptes den första familjegraven år 1875.6 På Norderön i
Jämtland funnos inga familjegravar före 1900-talets början7 och i
Nederluleå i Norrbotten förekommo familjegravar likaledes först efter
år 1900.8 Slutligen uppger Wallin att seden med köpta gravplatser i
sydöstra Skåne vann spridning under 1800-talets andra hälft.°
Vill man söka efter några viktiga orsaker till att systemet med
köpta gravplatser uppstod, bör man nog i första hand studera de
ekonomiska, sociala och även estetiska faktorer, som kunna ha gjort
sig gällande.
En ekonomisk aspekt har problemet därigenom att det både i äldre
tid och senare, under 1800-talet, fordrades ett visst kapital för att man
skulle kunna bereda sig ett enskilt gravrum. Under 1600- och 1700talen löstes väl denna kapitalfråga ofta genom att man donerade antingen ett penningbelopp eller ett föremål till kyrkan och därigenom
försäkrades rätt till gravplats inom kyrkobyggnaden.1° Det var säkerligen ett dylikt förhållande, som föresvävade sockenmännen i Söderby, Uppland, när de, som ovan nämnts, voro beredda att ge patron
Grill på Broby en enskild gravplats utom varvet på kyrkogården med
den motiveringen att han hade gjort så många donationer till kyrkan.11 Efter år 1815, när kyrkgravsättningarna hade upphört, kunde
man normalt endast förvärva enskild gravplats ute på kyrkogården,
1 Se not is. 77.

Se not 1 s. 77.
Se not 1 s. 77.
4 Haglund 1914, s. 203 f.
Knivsta N I K, generalvisitation d. 10/10 1897, § 2.
ULMA 9513, Dal., Boda, s. 17.
2 ULMA 12081, Jämtl., Norderön, s. 67.
ULMA 11539, Norrb., Nederluleå, s. 29.
Wallin 1951, s. 160.
Vingedal 1963, s. 15, 18.
Hagberg 1937, s. 256.
1 Unestam 1954, s. 201.
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och då var det nog också vanligast att man »köpte» graven för en viss,
efter överenskommelse med sockenstämman fastställd summa.' I det
genomgångna materialet har jag däremot ej funnit något exempel på
att man som under tidigare århundraden genom en donation till kyrkan tillförsäkrats enskild gravplats. Dock omtalas från Aspeboda att
en donator till kyrka, skolväsen och fattigvård ställt som villkor, att
hans redan befintliga familjegrav för all framtid skulle vårdas med
hjälp av ränteavkastningen av den till kyrkan donerade summan.2
När så under 1800-talets mitt och senare hälft försäljningen av
enskilda gravplatser på en del håll systematiserades, fastställdes i
socken- respektive kyrkostämma det belopp, som varje innehavare av
enskild gravplats skulle betala en gång för alla, och det kunde då även
förekomma att ett särskilt »köpekontrakt» — ett s. k. gravbrev —
upprättades mellan gravmarks- och gravrättsinnehavaren.3 Hur man
härvid kunde förfara framgår av ovan citerade sockenstämmoprotokoll från Aspeboda av den 9 augusti 1857. År 1876, alltså nitton år
senare, tillfogade man i fråga om bestämmelserna för köp av enskild
gravplats följande: »Kyrkorådets förslag angående grafplatserna på
kyrkogården ... bifölls med det tillägget, att åt köparen af grafplats
skulle lämnas köpebref, stäldt på 50 år, efter hvilken tids förlopp
det må stå aflidnes anförvandter eller efterkommande fritt att för
samma pris förnya köpet.»4
En donation eller penningavgift till kyrkan kunde i äldre tid naturligtvis endast presteras av välsituerade personer, och därför finna vi
frälse och ofrälse ståndspersoner samt förmögna bönder bland dem,
som på detta sätt skaffade sig enskild gravplats antingen i kyrkan
eller senare på kyrkogården. Detta synes gälla såväl 1600-talet som
1700- och 1800-talen.3 I kraft av sin ekonomiska ställning både kunde
och ville dessa personer markera sin position i samhället även på det
1 Täby

Kl: 4, sockenst. 28/5 1837, § 4.
Täby Kl: 4, sockenst. 7/10 1838, § 3.
Rasbokil KII: 1, kyrkostämmoprot. 2/12 1877, § 2, s. 168 f.
2 Aspeboda Kil: a: 2, kyrkostämmoprot. d. 1/5 1898, § 1.
3 Aspeboda Kl: 2, sockenst. 9/8 1857, § 2, uppslag 210.
Torsång Kl: 8, kyrkost. 18/6 1865, § 4.
Haglund 1914, s. 203 f.
4 Aspeboda Kila: 1, kyrkost. 10/9 1876, § 2, s. 16.
5 Vingedal 1963, s. 7.
Hagberg 1937, s. 256.
Täby Kl: 4, sockenst. 28/5 1837, § 4.
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sättet att de beredde sig en gravplats inuti kyrkan och under 1800talet ett enskilt gravrum på kyrkogården utom »varvet». Man ville
tydligen ej beblanda sig med de mindre bemedlade församlingsborna.
Här korsas således de ekonomiska och sociala förutsättningarna. Det
återstår då att undersöka de estetiska och även rent personliga.
Att åtnjuta enskilt gravrum i kyrkan medförde flera fördelar även
ur dessa aspekter. Man erhöll ett lägerställe, som var reserverat för en
själv och familjen och här kunde man uppresa ett monument över sig
och de sina, synligt för alla. När så den enskilda graven flyttades ut
på kyrkogården, hade man även här möjlighet att pryda den mer eller
mindre monumentalt.' Dessutom kunde man, åtminstone ibland,
välja en särskilt tilltalande plats på kyrkogården, där graven också
syntes väl och över huvud taget »kom till sin rätt».
Den personliga aspekten — varmed jag avser de affektions- och
andra emotionella skäl, som varit aktuella för den enskilde gravplatsinnehavaren — inskränker sig väl närmast till den enskilda gravens
karaktär av familjegrav. Det måste för mången ha tett sig motbjudande att olika medlemmar inom samma familj skulle ligga splittrade
i skilda gravar i de fall då varvbegravningen tillämpades konsekvent.
Man kan nog räkna med att släkt- och familjesamhörigheten hade
hållits vid verksamt liv dels genom de ålderdomliga brukningsformerna inom jordbruket, vilka krävde en dylik samhörighet, dels, för
den kyrkliga miljöns vidkommande, genom den gamla by- och gårdsgravordningen. De enskilda gravarna på kyrkogården måste därför
ha blivit en ersättning för dels de enskilda gravplatserna i kyrkan, dels
de gamla by- och gårdsgravarna. De ha liksom dessa också kunnat
stå i ett socialt motsatsförhållande till varvgravarna.
Lagstiftningen synes ej ha närmare reglerat systemet med enskilda
gravplatser, utan varje församling har kunnat fatta beslut härom,
vilka kungjorts i särskilda kyrkogårdsreglementen eller gravbrev av
lokal natur.2 Jag har därför ej kunnat finna att lagar och förordningar
från högre myndighet utgjort en källa till initiativ i fråga om detta
gravordningssystem.
1 Wallin

1951, s. 85.
Croneborg 1941, s. 43 if.
T. ex. Aspeboda Kl: 2, sockenst. 9/8 1857, § 2, uppslag 210. Kli a: 1, kyrkost. 10/9 1876, § 2, s. 16.
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Arkivalier och litteratur ge däremot någon gång besked om vilka
enskilda personer det var, som togo initiativ till systematiserandet av
inlösningen av enskilda gravplatser. 1 Aspeboda var det sålunda
prästen, som väckte förslag härom år 1857.1 Synbarligen var det även
i Täby denne, som tog upp frågan år 1887.2 Slutligen meddelas från
Garpenberg, att det också här var pastor, som 1891-92 satte köpen av
enskilda gravar i system.3
Vid införandet av denna gravordningsform böra väl församlingsborna knappast ha haft anledning att opponera sig på samma sätt som
mot införandet av varvbegravning. När denna började tillämpas
gällde det ju introducerandet av ett system, som av många måste ha
ansetts direkt skada deras egna intressen i ärvda by- eller gårdsgravar
och därmed också deras familjekänsla och sociala prestige. Här kunde
det nog behövas ett kraftigt initiativ från församlingsherdens eller
andra auktoritativa ståndspersoners sida för att man skulle övervinna
aversionen mot den nya ordningen. Annorlunda var det antagligen
när systemet med köpta gravplatser organiserades. Det fanns tydligen
ett behov av dylika gravar, då och då framkommande genom en anhållan om inköp av gravplats hos socken- eller kyrkostämman. Sålunda bör, som ovan framhållits, den enskilda, köpta gravplatsen ha
hälsats som en välkommen ersättning för den enskilda kyrkgraven
och den ärvda by- eller gårdsgraven. Den köpta kyrkogårdsgraven
besatt ju också några av dessa äldre gravkategoriers viktigaste egenskaper: den kunde innehas relativt länge, den kunde ha karaktären av
familjegrav och den markerade den sociala positionen.
Likaväl som varvbegravningen begagnas systemet med enskilda
gravplatser än i dag, och då vanligen i kombination med begravning
i varv.4 Kanske vågar man uttala en förmodan att det i våra dagar
mindre är lusten till socialt självhävdande än önskemålet att få vila
tillsammans med de anhöriga, som gjort att den enskilda familjegraven alltjämt är en ytterst vanlig gravform.
Efter denna översikt tror jag det kan vara av ett visst intresse att
mera detaljerat taga del av det material, som en enskild socken erAspeboda BI: 2, sockenst. 9/8 1857, § 2, uppslag 210.
Täby Kull: a, kyrko- o. skolrådsprot. 23/11 1887, § 5.
3 Haglund 1914, s. 203 f.
4 T. ex. Croneborg 1945, s. 13 f.
6— 654212 Sv. Landsmål 1965
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bjuder genom sin kyrkogårdskarta med tillhörande gravbok. Jag har
för detta ändamål utvalt Aspeboda i Dalarna, vilken socken även i de
tidigare kapitlen av detta arbete fått fungera som åtminstone utgångspunkt för den fortsatta framställningen. Tyvärr har ej det arkivaliska materialet annat än för detta kapitel möjliggjort ett mera detaljerat studium av ifrågavarande socken.
Den specialundersökning jag underkastat Aspeboda kyrkogård, har
haft två motiveringar. För det första ville jag se hur fördelningen av
köpta gravplatser skett i detalj på en kyrkogård under en viss, kortare
period, för det andra ville jag utröna om i denna relativt sentida fördelning av gravplatser några spår av äldre tiders fördomar angående
väderstrecken m. m. fortfarande voro att märka, låt vara kanske
kvarlevande som en yttre, tom form, vilken mist allt eller det mesta
av sitt ursprungliga innehåll.
Kyrkogårdskartan upprättades år 1859, således två år efter det att
man i denna socken beslutat om införande av enskilda gravplatser
som ett alternativ till gravarna i »varvet». Om utformandet av bestämmelserna härför har jag talat i det föregående.
Till att börja med gör jag en detaljbeskrivning av kartan och de
gravplatser, som äro utmärkta på denna, och hänvisar då läsaren till
figuren på nästa sida.
Kartan omfattar endast de »köpta» gravplatserna, dels de, som förvärvats av enskilda personer före år 1857, dels de, som tillkommit
efter beslutet om systematisering av dessa försäljningar, således efter
detta år. Någon karta över gravarna i »varvet» synes man ha funnit
det onödigt att upprätta.
Vid en hastig blick på själva kartan finner man att de enskilda,
»köpta» gravplatserna med få undantag koncentrerats till kyrkogårdens kanter. Detta överensstämmer också för det första med ovan
anförda sockenstämmobeslut av den 9 augusti 1857, § 2: »... Undantag
härifrån (dvs, från varvbegravningen, egen anm.) skulle endast göras
för den, som ville för sig eller de sina inköpa egen graf, i hvilket fall
han egde att sjelf bestämma dess plats; dock så att grafven alltid
skulle läggas bredvid kyrkogårds-inhägnaden och skulle en sådan graf
sedermera af ingen annan få rubbas.»1 För det andra återfinnes denna
1 Aspeboda

KL 2, sockenst. 9/8 1857, § 2, uppslag 210.
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bestämmelse, ehuru mera preciserad, oCkså i ett kyrkostämmobeslut
av den 22 maj 1878, § 3: »Om uppmätning på kyrkogården: På kyrkogården skulle grafplatser uppmätas i tvenne rader utefter inhägnaden
på södra och östra sidorna och indelas i öfverensstämmelse med kyrkostämmans beslut af d. 10 Sept. 1876, dock så att redan befintliga
egna grafplatser oförändradt bibehållas vid sin förra plats och storlek.»1 Det är dock egendomligt att det ej finnes någon som helst kom1 Aspeboda

Kli a: 1, kyrkost. d. 22/5 1878, § 3, s. 54.
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mentar till kyrkogårdskartan i sockenstämmo- och kyrkorådsprotokollen från år 1859 eller åren närmast därefter. Beslutet av år 1857
verkar ju knappast tillräckligt detaljerat för att ha kunnat ligga till
grund för kartan, och man kunde då vänta sig, att en senare bestämmelse givit mera noggranna föreskrifter om gravplatsernas fördelning.
Sådana föreskrifter ha dock, som framgått av ovanstående redogörelse, meddelats först år 1878.
Systemet att förlägga de enskilda gravplatserna utefter kyrkogårdens kanter omtalas även från andra socknar.' Sannolikt har man
tvingats göra detta på grund av att varvgravarna upptagit dess
centralare delar.
Om vi betrakta det område närmare, som reserverats för enskilda
gravar, finna vi, att nära hälften av samtliga gravar ligga på östra sidan om kyrkan, där man varit tvungen att dubblera gravraden för att
få plats med dem. Därnäst kommer den södra sidan, som helt utfylles
av en enkel gravrad. Av västra sidan är endast den sydligaste delen
utnyttjad, även om kartan har blyertsmarkeringar, som visa att man
sannolikt tänkt fullbelägga även resten av denna sida. Norra sidan
har endast fyra gravar, förlagda till det nordöstra hörnet av kyrkogården. Också här finnes dock en blyertsmarkering, som visar, att
man kan ha avsett att på längre sikt utnyttja även denna sida helt.
Slutligen ligga sex gravar omedelbart söder om kyrkan och utan den
regelbundenhet, som utmärka gravarna längs kyrkogårdens ytterkanter. En sjunde grav ligger helt isolerad strax nordost om kyrkan.
Kartan utvisar de gravplatser, som inköpts under tiden från 1859
och fram till 1900-talets början. Man har således fyllt i kartan allt
eftersom nya gravar tillkommit. Kartan omfattar sammanlagt 61
gravar och deras fördelning är följande:
Östra sidan: 30 gravar; här finnas alltså ungefär hälften av samtliga
enskilda gravar; södra sidan:11; västra sidan: 9; norra sidan: 4; omedelbart söder om kyrkan: 6; omedelbart nordost om kyrkan: 1 grav.
När kyrkogården nu uppvisar denna indelning av de enskilda gravarna med en så klar dominans för den östra sidan, kan det också vara
av intresse att utröna huruvida denna numerära indelning också har
1 Torsluag Kl: 8, kyrkost. 18/6 1865, § 4.

Gustafs KIL 1, kyrkost. 26/10 1885, § 4, s. 281.
Uppteckning, Uppland, Söderby-Karl, punkt 1: F.
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en motsvarighet i fråga om fördelningen av olika sociala skikt. Man
kunde ju då vänta att de högre sociala skikten skulle dominera just i
öster. — Gravboken kan här ge värdefulla upplysningar.
Av den östra sidans 30 gravar tillhöra ej mindre än 18 med säkerhet
ståndspersoner av olika slag. Först märkas då två prästgravar — en
från år 1854 (5) och en från år 1914 (24). Båda dessa gravar ligga i den
yttre raden på östra sidan. övriga ståndspersoner i denna rad tillhörde, om man räknar från söder mot norr, en landskamrer (1), en
ingenjör (25), en förste lantmätare (2), en sergeant (13), en f. d. handlande (12), en andre handlande (3), en ingenjör (24. Denna grav 1914
upplåten till församlingens kyrkoherde jfr ovan), en prästänka (4),
en tredje handlande (26), en gästgivare (27), en inspektor (36), två
folkskollärare och organister (38 och 39) samt makan till en av dessa
sistnämnda (40). — Den inre östra raden har följande ståndsgravar,
räknat från söder mot norr: två stycken tillhörande en »Fru Velander»
(17 och 17a) samt en tillhörig en inspektorsänka (15). En grav i inre
raden, nr 57, kan jag ej bestämma med avseende på social tillhörighet.
Den måste ha tillkommit någon gång efter år 1902 (det sista år, för
vilket jag genomgått gravboken) och faller därför egentligen utom
ramen för denna undersökning. övriga gravar på östsidan kunna betraktas som allmogegravar, men bland dessa kan man lika väl här
som i fråga om andra sidor särskilja två grupper: 1) kyrkliga eller
kommunala förtroendemän och 2) vanliga hemmansägare. Av den
förra gruppen finnas på östsidan ett par representanter. I den yttre
raden vilar sålunda en häradsdomare (23) och i den inre raden en kyrkvärd (33). övriga 8 gravar i båda raderna tillhöra vanliga hemmansägare.
Gå vi så över till att granska sydsidan, finna vi att här 6 av de 11
gravarna tillhört ståndspersoner, nämligen, räknat från väster mot
öster: en ingenjör (41), en direktör för en lantbruksskola (32), en kapten (341), en handlande (22), en barnmorska (20. Graven 1894 upplåten åt en inspektor) samt en »demoiselle» Thecla Terserus (18). Av
förtroendemän bland allmogen finnas här en nämndeman (43) och en
kyrkvärd (21). En grav tillhör en hemmansägaredotter (28) samt de
båda resterande hemmansägare (16 och 19).
Av västsidans 9 gravar synas ej mindre än 7 ha försålts efter år 1902
och falla därmed, liksom grav nr 57, utom min undersökning. Jag kan
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därför ej precisera någon av dessa gravar närmare med undantag för
en, vilken enligt påskrift på kyrkogårdskartan tillhört en handlande.
De övriga 6 gravarna kunna mycket väl ha varit hemmansägaregravar
— kyrkogårdskartan anger i dessa fall endast namn men inga titlar,
vilket synes kunna tala härför. För undersökningsperioden få vi
alltså tänka oss västsidan sannolikt tom så när som på 2 gravplatser,
av vilka den ena (47) tillhört en bankdirektör och den andra (48) en
hemmansägare. Dessa båda platser såldes ganska sent — 1899 respektive 1900.
Norr om kyrkan finnas 4 gravar, av vilka 2 (44 o. 50) tillhört nämndomän och 2 (30 o. 31) hemmansägare.
Omedelbart söder om kyrkan finnas 6 gravplatser av vilka två med
säkerhet äro ståndsgravar — de tillhörde en inspektor (6) och en f. d.
handlande (7). Grav nr 46, vilken tillkommit en patron Lindbom, hör
till dem, som försålts efter år 1902. Ovisst är om det här gällt en
ståndsperson eller en förmögen bonde. En av gravarna (42) tillhörde
en person, som varit både kyrkvärd, häradsdomare och hemmansägare, en annan (8) bär endast beteckningen »Petter Perssons arfvingar» medan den sjätte graven (11) tillhört en hemmansägare.
Slutligen ha vi graven omedelbart nordost om kyrkan (14). Den tillhörde sterbhuset efter en gästgivare.
På grundval av denna genomgång kunna vi uppställa följande
schema, se s. 87, varvid vi utesluta de 9 gravar, som sålts efter 1902.
De enskilda gravarna ha som synes koncentrerats särskilt till de
östra och södra sidorna av kyrkogården och här återfinnas också de
flesta ståndspersonerna samt flertalet av de kyrkliga eller kommunala förtroendemännen. På östsidan låg dessutom för undersökningstidens vidkommande en prästgrav. De östra och södra sidorna
måste alltså ha betraktats som de förnämligaste på kyrkogården och
av dessa båda sidor synes den östra ha intagit den främsta rangplatsen. Att söder och öster betraktats som »goda» väderstreck känna vi
ju igen från redogörelsen för innebörden hos de skilda väderstrecken
i äldre tid. Att en dylik värdering till synes gjort sig gällande vid en
ganska sentida indelning av en kyrkogård, däri övrigt ett fullt modernt
gravläggningssystem införts, ter sig därför egendomligt. Det ringa utnyttjandet av nordsidan stämmer också gott med dessa gamla betraktelsesätt och fåtalet gravar även i väster för ju tanken till Ahn-
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Fördelning av olika personkategorier på Aspeboda kyrkogård,
avdelningen för enskilda gravplatser, under tiden 1859-1902.
Kyrkliga
eller kommunala
Stånds- förtroendepersoner
män
östra sidan
Södra sidan
Västra sidan
Norra sidan
Omedelbart söder
om kyrkan
Omedelbart nordost
om kyrkan

Vanliga
hemmansägare

Overif ierade
1
—

Summa

18
6
1
—

2
2
—
2

8
3
1
2

—

29
11
2
4

2

1

1

1

5

1

—

28

7

—
15

2

52

lunds väderstreckskonstellation väster-öster, i synnerhet som just
östsidan i Aspeboda tydligen varit den förnämsta.
Likväl tror jag att man måste vara ytterst försiktig med att i detta
fall draga några slutsatser av såväl den ögonskenliga anknytningen
till den goda öst- och sydsidan som av sambandet med en negativ
värdering av nord- och västsidorna. Utan att vilja undervärdera
betydelsen av ett traditionssamband bakåt i tiden med gamla folkliga
och religiösa föreställningar, skall jag endast anföra två skäl, som i
någon mån tala emot ett dylikt, mera direkt och betydelsemättat traditionssamband. Det ena rör kyrkogårdens indelning före beslutet om
systematiserande av de enskilda gravförvärven. 1820 års sockenstämmobeslut angående kyrkogårdens indelning synes stadga att hela
kyrkogården i fortsättningen skulle anslås till varvbegravning. Har
denna indelning genomförts konsekvent, skulle därmed eventuella
äldre by- eller gårdsgravar helt ha bortsopats. Nu verkar det som om
varvbegravningen över huvud taget skulle haft en benägenhet att
bringa de gamla föreställningarna om väderstrecken i glömska' i den
Frågelistsvar nr 2, Dal., Torsång, punkt 5, 6. Aspeboda Kl: 1A, sockenst.
15/10 1820, § 2, Bringåus 1951, s. 96.
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mån den ej direkt införts med åtminstone det bisyftet att exempelvis
motviljan mot norr skulle försvinna hos sockenmännen.1 I Aspeboda
hade begravningen för varv haft närmare fyrtio år på sig att verka
innan man träffade anstalt om kyrkogårdens delvisa indelning i enskilda gravplatser. Det borde då möjligen ha kunnat bli ett brott i
eller en försvagning av traditionen om väderstrecken, som då skulle
medföra att man åtminstone delvis finge söka andra förklaringsgrunder till den vid 1800-talets mitt verkställda organisationen.
Det andra skälet, som kan tala emot ett medvetet traditionssamband är att söka hos de gravlagda personerna själva. Vilka kategorier
var det, som tidigast och i första hand utnyttjade det nya gravläggningssystemet? Knappast sådana, som ännu under 1800-talets senare
hälft kunde tänkas vara beroende av äldre fördomar och tro. Initiativet till den nya kyrkogårdsindelningen utgick ju från pastor och vid
fördelningen av enskilda gravplatser hade han nog icke med sådana
spekulanter att göra, som reste bestämda krav på att begravningsområdet skulle indelas enligt gammal hävd.
Om således dessa invändningar gälla förekomsten av ett medvetet
traditionssamband, tror jag likväl att en mera oreflekterad konservatism kunnat göra sig gällande här som på andra områden. Höll man
fast vid öst- och sydsidorna, så gjorde man det ej därför att de ansågos
särskilt välsignelsebringande, utan därför att man helt enkelt nyttjat
dem av gammalt. Av en innehållsrik tradition skulle alltså ha blivit
en form, som om den ej var helt tom dock hade ett mycket urvattnat
innehåll. Vill man förklara indelningen på Aspeboda kyrkogård med
traditionsbetingade faktorer, tror jag därför att man har att räkna
med denna urvattnade form mera än med ett direkt och betydelsemättat traditionssammanhang.
För övrigt kan man knappast med ledning av endast de köpta gravplatserna bilda sig någon fullständig föreställning om den eventuella
väderstrecksvärderingen i Aspeboda. Gravarna i varvet kunna mycket
väl ha upptagit såväl den norra och västra som den södra och östra
sidan — med undantag för det nordvästhörn, som 1820 reserverats
för begravningar i tysthet — och detta skulle då reducera uppfattningen att hänsynen till väderstrecken gjort sig gällande ännu vid
Linge 1930, s. 241.
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1800-talets mitt. Med hänsyn till att de köpta gravplatserna äro så
få och till så stor del utnyttjats av ståndspersoner, kan man ej heller
räkna med att »allmänna varvet» betraktats som någon mindervärdig gravordningsform och följaktligen då ej heller de väderstreck
missaktas till vilka varvgravarna voro förlagda.
Med ovannämnda reservation kan man nog i detta förhållande —
en sannolikt urvattnad tradition, som kombinerats med en fullt modern planering av kyrkogården med införande av en särskild del för
enskilda, och en allmän del för varvgravar — se något av den brytningstid, i vilken man befann sig under 1800-talets mitt och senare
hälft. Nytt och gammalt ingingo förening, rationellt och irrationellt
blandades.
Har traditionen gjort sitt för att utforma gravordningen i Aspeboda
efter år 1857, så kunna naturligtvis vid sidan därav eller kanske
rentav huvudsakligen andra faktorer ha spelat in. Sålunda kan man
ha valt ut öst- och sydsidan som huvudsidor för de enskilda gravarna
endast av den anledningen, att jordmån och vattenavrinning här
varit särskilt gynnsamma. Vidare kunna rent estetiska faktorer ha
inverkat, nämligen synen på öst- och sydsidorna som särskilt varma
och ljusa. Dessutom kunna väl de sociala motiveringarna även här ha
varit befogade: oberoende av skrock och övertro fanns väl alltjämt
lusten kvar att markera sin samhällsställning — dels genom en påkostad gravvård, dels genom ett »fint» läge för gravplatsen. Det föll
sig då naturligt att begagna de hävdvunna öst- och sydsidorna.
Det kan slutligen vara av intresse att se, vilka personkategorier det
då var, som i första hand begagnade sig av möjligheten att erhålla
enskild gravplats.
Genom sockenstämmobeslutet av år 1857 ha vi erfarit att det var
pastor, som tog initiativ till systematiserandet av de enskilda gravplatserna. Genom studium av gravboken kan man urskilja några enskilda gravar, som funnits till redan före upprättandet av kyrkogårdskartan, alltså före år 1859. Den äldsta av dessa togs i bruk år 1848 och
är identisk med grav nr 6 omedelbart söder om kyrkan. Denna grav
inlöstes av en inspektorsänka, och det är väl förmodligen hennes
make, som jordats här år 1848. Den näst äldsta graven, nr 5 på
östra sidan, upprättades år 1854 åt församlingens pastor. Ytterligare en tidig grav ligger omedelbart söder om kyrkan, nämligen nr 7,
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tillhörig en f. d. handlande. Denna grav användes första gången år
1857. Öster om kyrkan finnas två gravar, som togos i bruk år 1858,
nämligen nr 1, tillhörig en landskamrer, samt nr 3, vilken inlöstes av en handlande. Från år 1859 härröra tre gravar, av vilka en
(nr 8, »Petter Perssons arfvingar»), ligger omedelbart söder om kyrkan
samt två öster därom. Dessa senare inlöstes av en förste lantmätare
(2) samt en pastorsänka (4). Den grav, som kommer närmast framåt i
tiden, nr 9 på östsidan, inköptes av en hemmansägares arvingar
år 1861 men begagnades för gravläggning första gången året dessförinnan. Samtliga gravar utom den sistnämnda inlöstes år 1859,
ehuru några av dem tagits i bruk redan tidigare och ett par använts
för begravning först långt senare.
Om vi alltså följa gravanskaffningarna under tiden närmast före
och efter 1857 års beslut, kunna vi konstatera, att under denna tid 9
enskilda gravar upprättats, av vilka 7 inlösts av ståndspersoner och 2
av hemmansägare (graven nr 8 osäker). Den ena av dessa senare utgöres av nr 8, »Petter Perssons arfvingar», vilken väl förmodligen varit en
hemmansägaregrav, den andra av den ovannämnda hemmansägaregraven från år 1861. Dessa båda sistnämnda gravar höra till de senast
anskaffade inom gruppen. Detta förhållande verkar ganska naturligt;
till en början ha främst ståndspersonerna begagnat sig av nyheten,
och först när systemet med enskilda gravplatser väl etablerats, ha
hemmansägarna i större utsträckning följt efter.
Vintergraven på Aspeboda kyrkogård
Jämförande belägg. Bakgrund

Aspeboda kyrko- och skolrådsprotokoll av den 31 oktober 1877
innehåller ett beslut, som gäller nygrävning av s. k. vintergrav på
kyrkogården. Av texten framgår att dylik grav funnits redan tidigare,
men att den nu blivit otjänlig för sitt ändamål och behövde förnyas.
Var denna grav hade sin plats omnämnes ej .1
Vintergravar har man endast behövt tillgripa i nordligare landskap
där marken vintertid var så hårt frusen, att man ej kunde gräva nya
gravar under den kallaste perioden. Därför förekom det på många håll
1 Aspeboda

K IV a: 1, kyrko- o. skolrådsprot. 31/10 1877, § 1.
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att man om hösten uppgrävde en stor gemensamhetsgrav, där alla under vintern avlidna personer nedsänktes, antingen definitivt eller för
att på våren överflyttas till separata gravplatser. Vintergraven hölls
då ständigt öppen, men måste givetvis täckas med ett lock av något
slag.'
Man kan nog räkna med att vintergravar varit vanliga åtminstone
från och med Dalarna och norrut i landet.
Även i Gustafs hade man en vintergrav, men redan år 1823 beslöt
man i sockenstämma mot prästens önskan att den skulle avskaffas.2
Av sockenstämmoprotokollet framgår att man inrättat denna vintergrav år 1808. Vid den diskussion, som följde på förslaget om gravens
avskaffande framhöll pastor att vintergraven vore särskilt förmånlig
för de fattigare sockenboma, för vilka det vintertid måste ställa sig
mycket svårt att städsla och betala grävare. Vintergravens grävning
var nämligen ett arbete, som gemensamt åvilade alla sockenbor.
Pastor ansåg att denna skyldighet på intet sätt vore tryckande »då
den ej uppgick till mera än ... (oläsligt ord) ... ett Dagsverke från
hvarje Hushåll Hvart 20de år.» Likväl förblev flertalet socknemän vid
åsikten att graven på grund av att den fylldes med vatten och var
kostsam att hålla, skulle avskaffas.3
Från Torsång föreligger följande uppgift om vintergraven, hämtad
ur sockenstämmoprotokollet av den 26 februari 1837: »Framstäldes
nödvändigheten af vintergrafvens utvidning och der varande likkistors djupare nedsättning, hvilket skulle efter hvarfaret i Sockental,
med första verkställas. Såsom en särskild tillåtelse för framledna
Mamsell M. C. Lundevall, skulle till hennes begrafning nu i veckan en
särskild graf på tjenlig plats i Kyrkogården, få gräfvas.0
Av denna notis erhålla vi två viktiga upplysningar. För det första
talas det i protokollet om att kistornas nedsättning i vintergraven
skulle ske »efter hvarfvet i Sockental», vilket väl måste förstås så, att
kistorna placerats nere i graven radvis i den ordning, som dödsfallen
inträffat. Man skulle då i vintergraven ha tillämpat den vanliga principen för varvbegravning. För det andra omtalar protokollet att en
Hagberg 1937, s. 252, f.
Gustafs Kl: 1, sockenst. 23/11 1823, s. 135 f.
3 Se not 2.
4 Torsång Kl: 5, sockenst. 26/2 1837, § 4, s. 144.
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mamsell M. C. Lundevall skulle få åtnjuta separat gravplats och ej
nedsänkas i vintergraven, och att detta vore att betrakta som en
särskild förmån. Om man ställer samman denna uppgift med skildringen av vintergraven i Gustafs, där det framhålles att denna vore
särskilt nyttig för de fattigare församlingsmedlemmarna, får man
onekligen den uppfattningen att vintergraven kan ha betraktats som
en praktiskt betingad gravform, vilken i första hand begagnades av
den mindre förmögna delen av församlingsmenigheten. En dylik mera
begränsad funktion hos vintergraven omnämnes såvitt jag kunnat
finna ej från de övriga orter, varifrån jag inhämtat att denna gravform funnits, varför man nog bör vara försiktig med att tillmäta denna
tendens i Gustafs och Torsång någon mera allmängiltig betydelse.
Som ett ytterligare exempel på denna seds tillämpning må nämnas
By i Dalarna, varifrån berättas följande: »Inträffade dödsfallet på
vintern nedsattes kistan i en stor vintergrav, som grävts upp på hösten, varifrån kistan flyttades på våren, om egen grav önskades. För
de flesta lik kom detta dock inte ifråga, utan vintergraven skottades
igen, så fort tjälen gått ur.»' Här kan man möjligen, ehuru i varierad
form, finna ett stöd för den iakttagelse jag gjort beträffande Gustafs
och Torsång, nämligen att vintergraven i första hand nyttjades av de
mindre bemedlade. I By har dock vintergraven tydligen begagnats av
alla, och här har den sociala åtskillnaden gjort sig gällande först fram
emot våren, då »bättre» lik togos upp och lades i separata gravar,
medan övriga i vintergraven fingo sitt definitivt sista vilorum. Att de
lik, som togos upp ur vintergraven på våren och begravdes om tillhört
endast de förmögnare sockenboma, kan man väl taga för givet.
Tydligen har vintergraven någon gång kunnat utgöras av en särskild
byggnad eller ingått som en del i en sådan: från Garpenberg i Dalarna
omtalas att man på kyrkogården uppfört en materialbod år 1861, där
även ett bisättningshus inrymdes. Under byggnadens golv fanns en
stor källare, där vintertid en del lik nedsänktes och fingo stanna kvar
till tidigt på våren, då en gemensam grav grävdes för dessa s. k. vinterlik.2
Att närmare ange när metoden att gräva vintergravar uppstod och
1 Larsson i By, Carl, En dalasockens historia. Kulturhistorisk beskrivning
av By i Folkare härad, 2, Sthlm 1939, s. 209.
2 Haglund 1914, s. 205.
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när den upphörde, synes mig med mina mycket begränsade förutsättningar lika omöjligt som att avgöra vem eller vilka inom en socken,
som togo initiativ till inrättandet respektive avskaffandet av dessa
gravar. I Gustafs infördes seden ju år 1808, men detta belägg står
isolerat i mitt material och jag vill därför ej av detta draga någon slutsats med avseende på denna gravordningsforms ålder. På liknande sätt
måste jag betrakta uppgiften från samma socken att vintergraven
avskaffades år 1823. Louise Hagberg säger rent allmänt att systemet
med vintergravar var »något som förr var mycket vanligare än nu.»i
Varken 1686 års kyrkolag eller den litteratur om lagstiftning i samband med begravning och kyrkogård, som jag genomgått, nämner
något om vintergravar. Förmodligen har väl seden framsprungit ur
ett rent praktiskt behov, och man har ej då sett sig nödsakad att reglera den i lag.
Om sålunda detta praktiska behov att i de nordligare landskapen
vintertid hålla en gemensamhetsgrav ständigt öppen bör ha varit det
primära vid denna gravforms uppkomst, kunna likväl möjligen andra
motiveringar sekundärt ha tillkommit. Detta antydes av det förhållandet att man i Gustafs särskilt framhöll att vintergraven var till
fördel främst för de fattigare sockenborna, och av beslutet i Torsång
om att en avliden mamsell Lundevall skulle åtnjuta enskilt gravrum
i stället för att läggas i vintergraven. I dessa fall synes till den rent
praktiska funktionen hos vintergraven ha knutits en social, vilken
innebar att de personer, som ansågo sig ha råd att låta gräva en enskild grav även vintertid, också läto göra detta. Härigenom måste ju
inrättningen med vintergrav ha bidragit till att markera den sociala
skiktning, som även annars så tydligt träder i dagen i gammal gravordningspraxis. Ett liknande betraktelsesätt, men här utformat annorlunda, möter i By i Dalarna, där liken efter mera välsituerade personer
kunde flyttas över från vintergraven till separata gravar om våren.
Likväl kan man givetvis ej draga några mera vittgående slutsatser av
dessa få belägg. Jag kan endast konstatera att denna tendens till en
social värdering av vintergraven funnits i ett par socknar och att man
kan uttala en försiktig förmodan att denna åskådning varit rådande
även på annat håll.
1 Hagberg

1937, s. 252.
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En ytterligare skärpning av det folkliga betraktelsesättet angående
vintergravens sociala funktion skulle man kanske kunna se i Louise
Hagbergs allmänt hållna uppgift: »Det hände även, att mördade barn
nedkastades i dem» (vintergravarna, eg. anm.)1 varigenom vintergraven får något av samma kusliga karaktär som kyrkogårdens nordsida och andra platser för »vanhederlig» begravning. Jag skulle dock
tro att man bör vara försiktig med att draga dylika slutsatser; här är
det nog i varje fall huvudsakligen praktiska hänsyn, som gjort sig
gällande. Någonstädes måste ju det lilla barnliket läggas, och då man
ej ville ha besvär med att reda en egen grav åt det, låg det ju ganska
nära till hands att placera det i den ständigt öppna vintergraven.
Detta förhållande bestyrkes av den uppgiften, att döda småbarn
kunde läggas i en nyligen avliden persons kista eller i dennes ännu ej
igenskottade grav.2 Även här har man på detta sätt sluppit besväret
att gräva en egen grav åt barnet.
Sammanfattningsvis vill jag därför säga, att systemet med vintergravar i första hand bör ha varit praktiskt betingat och att — möjligen i efterhand — vissa sociala värderingar kunna ha tillkommit.
Det bör dock framhållas att jag för dessa sociala värderingars vidkommande endast kan stödja mig på tre belägg. Några religiösa,
ideella eller andra hänsyn tror jag ej att man behöver räkna med i
detta fall.
»Ärliga» gravplatser utanför kyrkogården
1. Pest- och kolerakyrkogårdar
David Nylund skriver om uppkomsten av särskilda begravningsplatser för i epidemisk sjukdom avlidna: »Man tvekade att börja med
ej att begrava pestsmittade i de vigda kyrkogårdarna ty att jordfästas i icke vigd jord var ju att vanäras. När Gustaf Vasa därför år
1549 förbjöd begravning av i pesten döde inom Stockholms hank och
stör, vållade det säkerligen mycket motstånd.»3 Enligt Nylund kommo
emellertid dessa planer ej till utförande förrän i samband med pestepidemien år 1710, då det bestämdes, att pestsmittade skulle läggas
1 Hagberg

1937, s. 252.
Gustafs Kl: 3, soekenst. 20/5 1850, § 3, s. 87.
Hagberg 1937, s. 510.
8 Nylund 1917, s. 171.
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på särskilda begravningsplatser.' Nästa gång det åter blev aktuellt att
inrätta dylika gravområden var på 1830-talet, då koleran närmade sig
Sverige.2
Även i det avlägsna Dalarna ville man vara väl rustad för att möta
det kanske oundvikliga onda: i Torsång diskuterade man den 29
december 1833 väljandet av plats till en kolerakyrkogård.2
Märkligt nog förekommer frågan om upprättandet av kolerakyrkogård icke någonstädes i Aspeboda kyrkoarkivs handlingar, vilket dock
måhända kan förklaras med att Aspeboda var annexförsamling till
Torsång och att man kanske räknade med att vid behov få begagna
moderförsamlingens kolerakyrkogård. I så fall borde ju likväl Aspebodas bidrag till denna begravningsplats' iordningställande ha diskuterats vid något sammanträde med sockenstämma eller kyrkoråd.
Arkivhandlingarna ha som sagt dock intet att meddela på denna
punkt.
I Alsike i Uppland letade man år 1834 efter en för kolerakyrkogård
lämplig plats4 och i Täby var denna fråga uppe till behandling år 1853.
Man avsåg emellertid här att de på kolerakyrkogården gravsatta
småningom skulle överföras till den ordinarie kyrkogården.2 I Täby
har således kolerakyrkogården ej betraktats som ett definitivt vilorum för de döda.
Orsaken till att man på detta sätt inrättade särskilda begravningsplatser på ett isolerat område var säkerligen i första hand fruktan för
smitta från de i en epidemisk sjukdom avlidna. Dessutom bör ytterligare en rent praktisk faktor ha medverkat, nämligen att de ordinarie
kyrkogårdarna vid svåra epidemier ganska snabbt skulle ha blivit
överfyllda om man ej inrättat särskilda områden för de i sjukdomen
döda. I synnerhet under de gamla gårdsgravarnas tid men även efter
det att man övergått till varvbegravning var ju dessutom ibland vilotiden för de gravlagda alltför kort, och en ytterligare belastning av
kyrkogården under sjukdomstider skulle ha skapat olidliga förhållanden. Jag skulle därför tro att man kan låta sig nöja med dessa
närliggande förklaringsgrunder.
1 Se

not 3 s. 94.
Wallin 1951, s. 281.
3 Torsång Kl: 5, sockenst. 29/12 1833, § 2, s. 33.
4 Alsike Kl: 2, soekenst. 7/9 1834, § 4.
3 Täby Kl, sockennämndsprot. 23/8 1853, § 5, s. 102.
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På en viktig punkt ha — utom i ett enda fall — varken arkivalier,
övriga källor eller litteratur något att säga om kolerakyrkogårdarna,
nämligen ifråga om det gravläggningssystem, som här tillämpats. Har
man indelat kolerakyrkogården på samma sätt som »moderkyrkogården», således i förekommande fall efter byar och gårdar eller »för
varv», eller ha liken nedlagts utan någon som helst ordning? Den enda
antydan som göres härom finnes hos Wallin, vilken omtalar att kolerakyrkogårdarna i Skåne kunde fördelas byvis, varmed han dock tydligen
menar att varje by hade en egen kyrkogård.' Man kan ju annars förmoda att gravläggningarna på en kolerakyrkogård skett under stor
brådska och att därför ordningen blivit eftersatt och intet bestämt
system tillämpats.
När det gäller att besvara frågan om vem eller vilka, som togo initiativ till upprättandet av pest- och kolerakyrkogårdar, ställer sig
detta betydligt lättare än i fråga om de förutnämnda gravordningsformerna. Hade systemen med by- och gårdsgravar, varvbegravning
samt köpta gravplatser varit en mera lokal angelägenhet, där varje
socken synes ha haft rätt att fatta beslut på egen hand, så var ordnandet av pest- och kolerakyrkogårdar ett företag, som gällde hela
rikets eller i varje fall hela provinsers väl och därför också omhändertogs av statsmakterna.
Under pestepidemien vid 1500-talets mitt var det kungen själv,
som ingrep med sin bestämmelse av år 1549 om pestkyrkogårdars
anordnande utanför Stockholm2 och när en dylik epidemi hotade landets sydliga delar vid 1700-talets början, var det Skånes generalguvernör, som skred till åtgärder.3 Också under kolerans härjningar
på 1830-talet kunde statsmakterna ingripa reglerande; ett kungligt
cirkulär av den 25 augusti 1813 bemyndigade landshövdingarna att
under »swårartade och i högre grad smittosamma farsoter» bestämma
bl. a. om inrättandet av särskilda begravningsplatser.4
Även om pest- och kolerakyrkogårdarna i nutiden helt spelat ut sin
roll — den sista begravningsplatsen av denna art avlystes år 19345 —
ha de likväl haft en mycket stor betydelse för framtiden. Det var nämWallin 1951, s. 282 f.
Nylund 1917, s. 171.
Wallin 1951, s. 280.
4 Croneborg 1941, s. 122 f.
Croneborg 1941, s. 121 f.
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ligen genom anordnandet av dem, som tanken först väcktes att det
även under normala tider medförde åtskilliga fördelar att ha begravningsplatserna förlagda utanför tätorterna och utan direkt samband
med kyrkan och den gamla kyrkogården.' År 1810 kom också en kunglig förordning om anordnandet av begravningsplatser utanför städerna,2 och i nutiden äro ju dessa begravningsplatser mycket vanliga.
Ibland möttes detta förslag av en stark opposition från församlingsbornas sida. Man fordrade att de dödas lägerstad alltjämt skulle vara
direkt ansluten till kyrkan.3 Småningom övervanns dock detta motstånd, och man började på olika håll inrätta dylika invigda, men ofta
på betydligt avstånd från kyrkan liggande begravningsplatser. Sålunda beslöt man i Gustafs år 1885 att en ny kyrkogård skulle anläggas, även om detta ej kunde ske i anslutning till kyrkan.4 Jag
nöjer mig med att anföra detta exempel.
Sålunda kom alltså de gamla pest- och kolerakyrkogårdarnas betydelse för framtiden att ligga däri, att de utgjort direkta föregångare till
vår tids utanför städerna och utan samband med kyrkorna förlagda
begravningsplatser.
2. Grav på enskild mark
Gravar förlagda till enskilt område och särskilt invigda som begravningsplatser för en eller flera personer höra givetvis till de allra
sällsyntaste gravordningsformerna. Dylika gravar ha väl endast
mycket förmögna ståndspersoner, godsägare och andra, kunnat bestå
sig med. Platsen för en sådan grav var väl också ofta något gammalt
familjegods.4 I det genomgångna materialet har jag ej funnit ett enda
belägg på förekomsten av denna gravform, vilket i någon mån ger en
antydan om dess sällsynthet.
Denna sedvänjas bakgrund kan vara svår att utreda i detalj. Här
måste ju rent personliga skäl av varierande innebörd ha spelat en
dominerande roll, och motiven ligga då ej i öppen dag på samma sätt
som i de mera religiöst, socialt och praktiskt betingade övriga grav1 Nylund 1917, s. 171. Fahlbeck, Erik, Kyrkogård och begravningsplats (Särtryck ur Förvaltningsrättsliga studier 2, Sthlm 1941, s. 9 f.).
2 Johansson 1938, s. 52.
3 Johansson 1938, s. 52 f.
4 Gustafs Kli: 1, kyrkost. 3/5 1885, § 6, s. 271.
5 Croneborg 1941, s. 55.
7— 654212 Sv. Landsmål 1965
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ordningsformerna. I vissa fall kunna väl en stark släktkänsla och
social självmedvetenhet förläna denna gravform en exklusivt dynastisk prägel: familjegravens rätta plats är då på familjegodset, där
den kunnat redas i förnäm avskildhet. Den bör då också ha blivit
bärare av samma idh som det adliga gravkoret vid kyrkan eller på
kyrkogården.
När man började förlägga dylika rikemansgravar till enskild mark,
kan jag ej säga, även om det finnes en hållpunkt i ett kungligt brev av
år 1798, som stadgade Kungl. Maj:ts tillstånd för anläggandet av
»särskilte grafställen vid avskilta gårdar och egendomar.»' Jag förmodar därför att dylika gravar kunna ha funnits åtminstone sedan
1700-talet. Den mot slutet av detta århundrade bland de högre stånden vaknande dyrkan av naturen kan mycket väl ha befordrat uppkomsten av denna gravform, och 1800-talets naturromantik bör också
ha varit en tacksam grogrund för den.
Benhuset — den sista gravplatsen
»Si det ingen kan undvika
Si hvad döden har för magt.
Si här bli vi alla lika,
Där man oss i jorden lagt.
Ty här bäddas hvar om annan,
Rikes med den armes ben,
Täck och skröplig läggs tillsamman,
Hjälten paras med en klen.»2
Klarare än så kunna nog knappast de tankegångar framställas,
vilka i gammal tid voro knutna till de s. k. benhusen, de små byggnader på kyrkogårdarna, där benen från äldre begravningar hopsamlades sedan gravarna tagits i anspråk på nytt. Först i benhuset fick
den döde sitt verkligt sista vilorum och först här blevo alla lika inför
döden. Här spelade ej längre gravordningen med dess fördomar och
ståndsskrankor någon roll. Benen lades i benhuset om varandra och
ingen aktade längre på vem de tillhörde. Nådårspredikanten Schultz2

Fahlbeck 1941, s. 28.
Dalarna, Torsång, utdrag ur uppteckning av Harry Lidman (*1904),
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bergs ovan citerade, versifierade maning från år 1758, präntad på en
i Torsångs benkammare uppsatt tavla, vittnar också vältaligt härom.
Då benhuset sålunda i en del fall kom att utgöra den dödes sista
vilostad, anser jag att en skildring av gravordningen för »ärliga» gravplatser blir någorlunda fullständig först om man som avslutning
medtager denna företeelse.
Benhusens historia går i första hand ner i medeltiden, men kan
faktiskt spåras ännu längre tillbaka.1
Källor och litteratur ge också talrika belägg på dessa benhus från
1800-talet. Ett par av dem må här anföras. För de särskilt undersökta
socknarnas vidkommande har jag påträffat uppgifter om benhus
endast från Torsång. Härifrån meddelas sålunda följande: »Benkammare, tidigare använda förvarings- och hopsamlingsplats för likdelar, ha funnits även i Torsång, och borttogs den sista år 1816 ... Omtalade benkammare var belägen i kyrkogårdens västra hörn vid nuvarande bisättningshus. En öppning i muren (trappa) ledde dit men är
numer igenlagd.»2
Uppteckningarna från ULMA innehålla några notiser om benhus:
dylika omtalas sålunda från Boda i Dalarna3 och Kumla i Västmanland, från vilken senare ort det uppgives att benkammaren var timrad
och inbyggd i kyrkogårdsmuren.4 En intressant uppgift föreligger
från V. Vingåker i Södermanland: »Benkuren stod i närheten av
Sakerstitrappen prydlig med ett torn samt kalkstruken, när graven
grävdes samla dödgrävarna opp alla ben samt hela benranglar å bar in
i benkurn, när han vart full så grävdes benen ner i en särskild djup
grop i ett hörn på Kyrkogården der ingen begravdes.»3 Benhuset har
här haft en egendomlig form, och vidare är att lägga märke till att i
denna församling ej ens benhuset betraktats som det definitivt sista
vilorummet för de döda.
Man har ingalunda begagnat sig av benhus överallt: i såväl Rasbokil
som Täby° i Uppland saknades dylika, och hur kyrkogården då kunde
se ut avslöjar ett meddelande från den förra socknen: »Från min barn1 Wallin

1951, s. 276 f.
Dalarna, Torsång, utdrag ur uppteckning av Harry Lidman.
3 ULMA 9513, Dal., Boda, s. 20.
4 ULMA 10700 Västm., Kumla, s. 60.
5 ULMA 9551, Söderm., V. Vingåker, s. 40.
Täby N: 1, prostvisitation 12-13/9 1818, § 10.
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dom minns jag att det alls icke var så noga med ben som kommit fram
från äldre gravar. Man kunde stundom se benknotor ligga slängda på
kyrkogården, t. o. m. skallar. De slängdes i någon avskrädeshög,
ibland över muren, ibland fick de ligga kvar. Numera ser man aldrig
ben på kyrkogården. Jag är övertygad om att de grävas ner i sina
ursprungliga gravar.»'
Sammanfattningsvis må sägas, att man ifråga om förutsättningarna
för benhusens uppkomst och fortbestånd synes kunna räkna med
såväl religiösa som rent praktiska faktorer. Kanske ha de religiösa
motiven varit dominerande för den katolska tidens människor, som
ju ägnade de dödas ben en viss dyrkan. Den praktiska funktionen kan
då måhända i en dylik miljö ha kommit i andra hand. Annorlunda
förhåller det sig säkert med de yngre benhusen från 1600-1800-talen.
Här har det nog främst varit de praktiska fördelarna, som förmått
även de evangeliska kyrkomännen att acceptera denna från den katolska tiden ärvda inrättning. Slutligen kunde man också, åtminstone
från och med 1700-talet, anlägga blandat sociala och religiösa synpunkter på systemet med benhus, i det att man i mer än ett fall försett benhuset med en vers, anspelande på allas likhet inför döden.
Vanhederlig gravplats
Om nordsidan på Aspeboda kyrkogård
>>... öfverenskommo Socknemännen ... att utstaka en plats i nordvestra hörnet, för sådana, som skola i tysthet begrafvas ...» står det
att läsa i Aspeboda sockenstämmoprotokoll för den 15 oktober 1820.2
Man har alltså här ett av de många exemplen på att en del av kyrkogården avsatts till begravningsplats för vissa missaktade personkategorier. Tyvärr lämna kyrkoarkivalierna i fortsättningen inga som
helst upplysningar om detta nordvästhörn, men den år 1859 upprättade kyrkogårdskartan visar, som tidigare nämnts, ett stort, tomt
hörn just i nordväst, och vi kunna väl därför antaga, att man på grund
av att platsen var reserverad för begravningar »i tysthet», ej förlagt
några enskilda gravar dit.
Ej heller går det att få reda på vilka personkategorier som lagts på
2

Frågelistsvar nr 3, Uppl., Rasbokil, s. 11.
Aspeboda Kl: 1 A, sockenst. 15/10 1820, § 2.
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det reserverade området i nordväst. En jämförelse med andra socknar
kan kanske hjälpa oss att finna ett svar härpå.
ULMA-materialet är sålunda ganska rikt på upplysningar. Drastisk
är en skildring från Kumla i Västmanland: »Alla sjelfmördare, kalla
man förr i ti'n för fjärrspilling, ock en sån feck man inte bära in på
tjörrgårn, genom stiglucksportar, ell. senare tjörrgårsgrinn, utan hans
tjista mä' like' i, feck man lyfta över tjörrgårsmur'n, i nörra knuten,
å der feck dåm gräva ner'n (fjärspillingen), 'en kväll, se'n solen gått
ner.' Klåckår (ringning), kom inte på fråga, men prästen jeck dit,
å kasta ner, tre skåflar mull.»'
I Nederluleå i Norrbotten voro förhållandena likartade: »Bak-i
tjörka» kallades den plats norr om kyrkan, där brottslingar och självmördare begravdes.2 I V. Harg i Östergötland förekom också denna
sed: »I nordvästra hörnet av gamla kyrkogården, invid norra kyrkogårdsmuren begravdes självspillingar.»3 Här är det precis som i Aspeboda nordvästhörnet, som omnämnes. Också i Skede i Småland omtalas nordvästhörnet i denna funktion.4 Även de litterära uppgifterna
om begravning av självspillingar äro talrika.5
Med dessa många belägg för ögonen kunna vi nog därför med ganska
stor säkerhet säga, att även nordvästhörnet på Aspeboda kyrkogård
i första hand varit avsett just för självmördare.
Den mera generella regeln att självspillingar skulle jordas på kyrkogårdens nord- eller nordvästsida saknar ej undantag. Från Rasbokil
meddelas sålunda att den döde ej fick läggas inom kyrkogården,6 och
detta måste ha varit betydligt vanligare fram till 1800-talets mitt än
vad som senare blev fallet. Jag återkommer till detta längre fram.
Vanligt har det också enligt Ahnlund varit att den västra sidan av
kyrkogården användes för begravning av bl. a. självspillingar.7 Jag
ställer mig, som framgått av inledningen till denna uppsats frågande
inför Ahnlunds mening att denna värdering av väst- och ibland även
östsidan varit vanlig.
1 ULMA

10700, Västm., Kumla, s. 52.
ULMA 10343, Norrb., Nederluleå, s. 30.
3 ULMA 10084, österg., V. Harg o. Ulrika, s. 72.
4 ULMA 10142, Smål., Skede, s. 12 f.
5 T. ex. Hagberg 1937, s. 492.
Rosén 1949, s. 103.
6 Frågelistsvar nr 3, Uppl., Rasbokil, s. 10.
7 Ahnlund 1928, s. 118.
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Nordsidan användes i äldre tid ej endast för begravning av självspillingar. Också odöpta barn, brottslingar och främlingar kunde placeras här.' Även andra kategorier ha förekommit: Rosen anför namnet
rackarevrån om kyrkogårdens nordsida, vilket enligt honom tyder på
att också rackaren kunnat vederfaras en dylik mindre hedersam begravning.2 översiktslitteraturen omnämner också att de fattiga sockenborna kunde få sitt sista vilorum i norr.3 Arkivmaterialet från
ULMA bekräftar också i ett par fall denna upplysning.4
Den möjligheten föreligger då, att nordvästhörnet på Aspeboda
kyrkogård varit avsett för någon eller några av dessa kategorier. Det
sånnolikaste är väl, som redan antytts, att hörnet ifråga varit reser*rat för jordande av självspillingar. Såväl översiktslitteraturen som
uppgifterna från de genomgångna socknarna tala ju ofta om just
självmördare som de på nordsidan nedgrävda i de fall då denna
sida över huvud taget använts för gravläggning. Det har nämligen
tydligen förekommit att denna sida varit helt obegagnad. Från Aspeboda meddelas sålunda år 1820, att nordsidan av kyrkogården dittills
varit orörd, men nu liksom övriga sidor skulle tagas i anspråk för
varvbegravning.3
Att finna olika förklaringar till dessa skilda norrbegravningar är nog
ej svårt. I uppsatsens inledning utreddes frågan om nordsidans betydelse helt översiktligt, och vi kunde då konstatera att man redan
under förkristen tid tydligen hyst fruktan härför, att denna fruktan
ärvdes över till medeltiden och då ikläddes den kristna trosuppfattningens dräkt, att fördomarna för nordsidan efter reformationstiden
begagnades i moraliskt-pedagogiskt syfte av såväl andlig som världslig överhet samt att de småningom till följd av mildrad lagstiftning
och en annan inställning än tidigare hos präster m. fl., försvagades och
upphörde. Präster och även andra ståndspersoner förde ju en kamp
mot fördomarna angående nordsidan alltsedan 1700-talet, och de
kunna häri haft stöd av bl. a. 1815 års förordning om upphörande av
begravning i kyrka, samt kanske även i någon mån av systemet med
varvbegravning.
1 Hagberg

1937, s. 492.
Rosén 1949, s. 103.
3 Hagberg 1937, s. 461, 492, Wallin 1951, s. 159.
4 ULMA 13020, Västm., Järnboås, s. 12.
ULMA 9647, Västerg., Velinge, s. 35 f.
5 Aspeboda KL 1 a, sockenst. 15/10 1820, § 2.
2

GRAYORDNINGEN PÅ ÅSPEBODÅ KYRKOGÅRD

103

Det synes som om åtminstone en del av norrbegravningarna inom
kyrkogård ersatt tidigare nesliga begravningar utanför kyrkogården
och att möjligen upplösningen av fördomarna mot kyrkogårdens
nordsida endast inneburit slutfasen av en sig över ganska lång tid
sträckande humaniseringsprocess i fråga om gravläggning av »ovärdiga» personer. Sålunda tillkom på 1840-talet en bestämmelse, som
tillät begravning av självspillingar inom kyrkogård, ehuru endast på
dess norra sida.1 Tidigare hade således självspillingar ofta förvägrats
begravning i vigd jord. Såväl 1572 års kyrkoordning som 1686 års
kyrkolag stadga att brottslingar av olika slag skola förvägras kyrkogård.2 ULMA-materialet, som ju huvudsakligen speglar förhållandena
under 1800-talets andra hälft, ger emellertid två belägg på att brotts.
ungar gravlagts på kyrkogårdens nordsida och alltså därmed i vigd
jord, ehuru på en vanhedrande del av begravningsplatsen.3
Om gravplats i ovigd jord utanför kyrkogård

Med hänsyn till den ringa roll begravning i ovigd jord spelar i de
källor och arkivalier, som ligga till grund för denna uppsats, nöjer jag
mig för denna begravningsforms vidkommande med en helt kort
översikt. Från Aspeboda saknas uppgift om denna form av neslig
begravning och av de övriga fem särskilt undersökta socknarna ha
endast Rasbokil och Gustafs något att meddela härom. I Rasbokil
skulle självspillingar begravas norr om kyrkan men utanför kyrkogården.4 I Gustafs har begravning på två avrättningsplatser förekommit, å den ena senast år 1845.5 I två socknar, som ingå i ULMAmaterialet, har man i äldre tid begravt självspillingar utanför kyrkogården, men karakteristiskt nog omtalas i båda fallen att man i
senare tid gravlagt dylika personer inom densamma, ehuru på dess
nordsida. Uppgifterna härröra från Gökhem i Västergötlande och Hedesunda i Gästrikland.' I de tryckta sockenbeskrivningarna från
i Hagberg 1937, s. 503.
2 Hagberg 1937, s. 499.
1686 års kyrkolag, s. 32.
3 ULMA 19543, Öland, Ventlinge, s. 27.
ULMA 10343, Norrb., Nederluleå, s. 30.
4 Frågelistsvar nr 3, Uppl., Rasbokil, s. 10.
5 Frågelistsvar nr 1, Dal., Gustafs, punkt 8.
6 ULMA 10122, Västerg., Gökhem, s. 9.
7 ULMA 19087, Gästr., Hedesunda, s. 67, 69.
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Dalarna föreligger en uppgift om begravning utanför kyrkogården
från Bjursås. Författaren till denna beskrivning omtalar att en person, som bedrivit otukt och därefter hängt sig, år 1831 av häradsrätten dömdes att bliva gravlagd på en holme i sjön Bjursen.1 Många
andra uppgifter om dylika begravningar stå att finna i övrig litteratur till denna uppsats.2
Angående begravningssedens ålder meddelar Wallin, att nesliga
begravningar redan tillämpats av germanerna i förkristen tid.3 Under
medeltiden har så den kanoniska rätten i vissa fall stadgat gravläggning utom kyrkogård och efter reformationen har den nesliga begravningen närmast fått karaktären av en borgerlig straffgrad för att
under 1800-talet med dess liberalare samhällssyn slutligen förbjudas.4
De personer, som drabbades av utestängningen från den vigda
gravplatsen, ha varit av högst skiftande slag. Granskar man de olika
kategorier, som uppräknas i den kanoniska rätten och senare i 1572
års kyrkoordning, 1686 års kyrkolag samt i kompletterande förordningar från 1700-talet,3 finner man, att dessa personer kunna uppdelas i två stora grupper: dels sådana, som av direkt religiösa skäl
ansågos ovärdiga att vila i vigd jord, dels de, som begått brott av olika
slag. Kanske kan man då säga att den första gruppen straffats huvudsakligen för att den brutit mot kyrkans bud, medan den andra vederfarits en liknande dom för att den i stället eller även brutit mot samhällets. Till den första gruppen höra då sådana personer som barnsängskvinnor,6 självspillingar och »Guds ords försmädare», till den
senare brottslingar av olika slag. Barnsängskvinnorna betraktades
som hedningar och självspillingarna vägrades kyrkogård med den
motiveringen, att de måste ha övergivits av Gud eftersom de kunnat begå en sådan förtvivlad handling.' Och den som övergivits av
Herren måste ju för gamla tiders prästerskap ha tett sig som en så
1 Bengtsson 1950, s. 153.

T. ex. Wallin 1951, s. 175 ff.
Wallin 1951, s. 179.
4 Wallin 1951, s. 176 f.
5 Wallin 1951, s. 176.
Nylund 1917, s. 190.
1686 års kyrkolag, s. 32.
Croneborg 1941, s. 113, not 5. Fahlbeek 1941, s. 10.
6 Hagberg 1937, s. 507.
7 Nylund 1917, s. 190 f.
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stor syndare, att han omöjligt kunde få komma i kyrkogård. Visade
en person uppenbart gudsförakt, undergick han samma behandling.
Detta utestängande av vissa personer kan nog åtminstone delvis förklaras med den katolska uppfattningen, att gravläggning av en ovärdig person orenade den invigda begravningsplatsen, vilken därför
måste återinvigas om en icke önskvärd person begravts där.' Egendomliga former kunde förbudet mot gravläggning på kyrkogården
taga sig när det som i en bestämmelse från år 1737 riktade sig mot
personer, som gått ner sig på svag is och drunknat.2 Även personer,
som drucko, åto eller dansade ihjäl sig fingo undergå neslig begravning. Man synes i dessa fall ha betraktat de avlidna såsom självspillingar.3
Efter denna hastiga översikt över den nesliga begravningens föremål, vända vi oss nu till denna sedvänjas former.
Neslig gravläggning har sålunda kunnat ske utanför kyrkogårdsmuren. Den nesliga begravning, som omtalas från Rasbokil, har just
varit av detta slag.
Den vanhederliga graven har även kunnat förläggas till en plats,
som kringflutits av vatten eller som befunnit sig i en gränslinje mellan
två eller flera ägor.4 Av denna art ha de nesliga gravarna varit dels i
Gustafs, där en avrättningsplats, vilken befann sig i en vägkorsning,
använts som gravplats för de avrättade,5 dels i Bjursås, där en person,
som begått självmord, lades på en holme. Det måste i dessa fall vara
frågan om ett slags gränsmagi för att skydda omgivningen från gengångeni av de här gravlagda.
Enligt Wallin har den döde vid vanhederlig begravning även kunnat nedsänkas i en mosse eller ett kärr.6
Begravning kunde också ske på galgbacken.7
Några ord må även sägas om den utanför kyrkogården lagda gravens geografiska orientering. I det föregående ha ett par former av
begravning i ovigd jord uppräknats, där man såvitt jag kunnat finna ej
i Wallin 1951, s. 166.
Croneborg 1941, s. 113, not 5.
3 Hagberg 1937, s. 506.
4 Wallin 1951, s. 178.
5 Frågelistsvar nr 1, Dalarna, Gustafs, punkt 8.
6 Wallin 1951, s. 179.
7 Wallin 1951, s. 177.
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tagit någon hänsyn till orienteringen efter väderstreck. Två av de
ovan nämnda gravläggningsformerna synas däremot ha kunnat kombineras med en väderstrecksvärdering, nämligen formen med grav
utanför kyrkogårdsmuren och formen med grav på galgbacke. I båda
dessa fall har sålunda graven kunnat orienteras åt norr, vilket måste
ha understrukit gravläggningens nesliga karaktär. I det senare fallet
har väl gravens orientering varit helt beroende av avrättningsplatsens: galgbackarna lågo ju gärna norr om det samhälle de tillhörde.1
I det förra har graven legat i närheten av kyrkan och följaktligen lätt
kunnat orienteras efter denna. Man har väl också endast kunnat tilllämpa en medveten väderstrecksorientering där man på nära håll haft
en viktig utgångspunkt att orientera sig ifrån. Denna utgångspunkt
har nog ej kunnat utgöras av någonting annat än själva sockenkyrkan. Därav följer, att förutom galgbacksgravama just graven utanför kyrkogårdsmuren blivit föremål för en dylik orientering.
De orsaker, som ligga till grund för begravningarna i ovigd jord, ha
måhända skiftat något under olika tider. Under medeltiden var det
kanske främst de rent religiösa aspekterna — orenandet av kyrkogården m. m. — som voro drivkrafter medan under protestantisk tid
denna gravläggningsform tydligen i högre grad än tidigare därutöver
kommit att utgöra en borgerlig straffgrad. Karakteristiskt nog lades
den mot 1600-talets slut också helt under världslig rätt.2 Under 1800talets senare del åstadkom så humaniseringen inom lagstiftningen en
revidering, vilken kom att innebära att ingen längre vägrades vigd
jord. Strafflagens omarbetning av år 1864 kan därför ses som den åtminstone officiella främre tidsgränsen för tillämpandet av en princip,
som tydligen haft mycket gamla anor.3
Gravordningen som spegel av en brytningstid
I de föregående avsnitten har jag försökt teckna en bild av gravordningens former sådana de gestaltat sig på ett begränsat antal orter
under 1800-talet och främst då i Aspeboda. För att kunna sätta in
dessa former i ett större sammanhang har jag också strävat efter att
1 Ahnlund

1928, s. 122.
Wallin 1951, s. 177.
3 Wallin 1951, s. 177.
2
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ge en historisk orientering, vilken delvis förlorat sig ganska långt tillbaka i tiden. Mot denna bakgrund avteckna sig de nya strömningarna
inom 1800-talets gravläggningsskick ganska skarpt. Jag tänker då
främst på upphörandet av kyrkgravsättningarna samt införandet av
varvbegravning — åtgärder, som ej endast medförde att de gamla
gravformerna kyrkgrav och regional kyrkogårdsgrav försvunno utan
tydligen även att de hävdvunna väderstrecksvärderingarna började
bli inaktuella. Även i ett annat avseende bröt 1800-talet mot gamla
regler: man började nu i större skala än tidigare att företaga kyrkogårdsutvidgningar och gärna då åt nordsidan till. Slutligen är även
förläggandet av hela begravningsplatsen till ett område, som saknar
direkt anknytning till kyrka och kyrkogård ett led i de starka förändringar, som principerna för gravläggning genomgingo under
1800-talet. Men det nya har ej behövt innebära att det gamla omedelbart försvann. I Skåne ha på samma kyrkogård gravordningssystem
av olika ålder samtidigt förekommit, alltså såväl gårdsgravar som
köpta gravar och gravar i »varvet», och åtminstone på en kyrkogård,
Aspeboda, har i varje fall till synes den gamla väderstrecksvärderingen ingått förening med en modern indelning av enskilda gravplatser.
Så tyckas motsägelsefyllda synteser av gammalt och nytt likaväl
som ett ensidigt avskaffande av äldre bruk utgöra särskilda karakteristika för 1800-talets gravordning.

Käll- och litteraturförteckning
Aspeboda kyrkoarkiv, Dalarna:

K I: 1 A, sockenstämmoprotokoll 1771-1833 m. m. Kl: 2, sockenstämmooch kyrkorådsprotokoll 1838-75. K II a: 1, kyrkostämnaoprotokoll
1876-85. K II a: 2, d:o 1885-1901. K IV a: 1, kyrko- och skolrådsprotokoll 1858-80. K III a: 1, d:o 1880-86. K III a: 2, d:o 1886-1900.
N I: 1, visitationsakter för Aspeboda kyrka. 0: 9 kyrkogårdskarta,
upprättad år 1859. H VI: 2, gravbok 1859-1950.
Gustafs' kyrkoarkiv, Dalarna:

K I: 1, sockenstämmoprotokoll 1790-1844. K I: 3, d:o 1845-60. K II: 1,
sockenstämmoprotokoll 1861-62, kyrkostärnmoprotokoll 1863-96.
K III: 1, kyTkorådsprotokoll 1778-1845. K III: 4, d:o 1862-1906. N I: 1,
visitationsprotokoll 1760-1906.
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Sundborns kyrkoarkiv, Dalarna:

N: 2, visitationsprotokoll m. m. 1797-1848.
Torsångs kyrkoarkiv, Dalarna:

K I: 4, sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll 1820-33. K I: 5, d:o
1833-41. K I: 6, sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll 1842-47,
fuktskadad och kan ej begagnas före konservering. K I: 7, sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll 1848-55. K I: 8, d:o 1855-82. K I: 9,
kyrkostämmoprotokoll 1883-1926. K III, kyrko- och skolrådsprotokoll 1865-91,1899-1903. L I: 17, Special över sålda gravplatser 186893.
Alsike kyrkoarkiv, Uppland:

K I: 2, sockenstämmoprotokoll 1829-39, kyrkorådsprotokoll 1834-39.
K I: 3 A, sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll 1839-53.
Knivsta kyrkoarkiv, Uppland:
N I K, visitations- och inventariebok 1828-1925.
Rasbokils kyrkoarkiv, Uppland:

K I: 1, sockenstämmoprotokoll 1729-1828. K I: 3, d:o 1830-59. K II: 1,
d:o 1860-1900, kyrko- och skolrådsprotokoll 1871-1900. N a 1, visitationsprotokoll 1713-1892.
Täby kyrkoarkiv, Uppland:

H VI: 1, bilagor till dödboken 1824-57. K I: 3, sockenstämmoprotokoll
1807-25. K I: 4, d:o 1825-39. K I: 5, d:o 1839-49. K I, d:o 1849-70.
K II: a, kyrkostämmoprotokoll 1871-91. K II: a, d:o 1891-1925.
K III: 1, kyrkorådsprotokoll 1817-59. K IV: 2, d:o 1863-64. K III: a,
d:o 1865-90. K III: a, d:o 1891-1917. N I, visitationshandlingar m. m.
1796-1880. N, ämbetsberättelser 1881-(1902).
Inkomna svar på min frågelista angående gravordningen i äldre tid:

Svar nr 1, Dalarna, Gustafs' sn (Almgren, Elof, 1965).
Svar nr 2, Dalarna, Torsångs sn (Nilsson, Jöns, 1965).
Svar nr 3, Uppland, RasbokiLs sn (Höök-Lundevall, Greta, 1965).
Svar nr 4, Uppland, Täby sn (Gunnström, Leonard, 1966).
Uppteckningar:

Egenhändig uppteckning efter f prosten Gustaf Unestam, Uppsala, på
grundval av min frågelista den 24/2 1965. Uppteckningen avser
Söderby-Karl sn i Uppland.
Egenhändig uppteckning efter frk Sigrid Ohlin, Uppsala, avseende
Bankeryd sn i Småland.
Utdrag ur uppteckning om benkammare av Harry Lidrnan, Sunnanö,
Torsång.
Följande uppteckningar, vilka inkommit som svar på landsmåls- och
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folkninnesarkivets (ULMA) frågelista M 107 Kyrkobyggnad och
kyrkogård:
ULMA 9513 Boda sn, Dalarna, ULMA 9511 Sollerö sn, Dalarna, ULMA
16395 Råggärds sn, Dalsland, ULMA 10335 Hellvi sn, Gotland, ULMA
19087 Hedesunda sn, Gästrikland, ULMA 9375 Arbrå sn, Hälsingland,
ULMA 12081 Norderön, Jämtland, ULMA 10343 Nederluleå sn, Norrbotten, ULMA 11539 Nederluleå sn, Norrbotten, ULMA 10142 Skede
sn, Småland, ULMA 9551 V. Vingåkers sn, Södermanland, ULMA
10122 Gökhems sn, Västergötland, ULMA 9939 Korsberga sn, Västergötland, ULMA 9647 Veling° sn, Västergötland, ULMA 13020 Järn.
boås' sn, Västmanland, ULMA 10700 Kumla sn, Västmanland, ULMA
19543 Ventlinge sn, Öland, ULMA 22365 Asby-Torpa s:nar, Östergötland, ULMA 23840 Stora Åby sn, Östergötland, ULMA 10084 V. Harg
o. Ulrika s:nar, Östergötland.
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R4um‘
Le but de ces recherches a ete d'etudier les principes de disposition
des lieux de sepulture, au temps jadis, dans les cimetiåres suedois
specialement pendant la periode de 1820 å 1900 et avec comme point de
repåre un cirnetiåre du xxxe siåcle: dans la communed' Aspeboda en
Daleca,rlie. L'auteur s'est efforce de trouver dans quelle mesure la situation
des tombes pouvait donner une idee des conditions sociales, et la mentalite des gens de cette epoque eloignee ainsi que dans quelle mesure le
=x' säck pouvait ici comme ailleurs etre une periode de transition
entre l'ancien et le moderne.
Dans le cimetiåre d'Aspeboda on utilisait dås 1820 des tombes trås
rapprochees les unes des autres, exemptes de droits et oh une personne
seulement etait enterree å la fois, qui aprås un temps assez court
pouvaient etre utilisees å nouveau pour une inhumation. Une tombe de
ce genre ne pouvait tenir lieu de caveau de famille, les morts y ötant
ensevelis n'etant pas necessairement uns par un lien de parente. On
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enterrait d'un bout rautre du cimetiåre au fur et å mesure des decås
et quand il åtait entiårement occupe on rutilisait å nouveau du debut.
— En 1857 la måme commune, en outre du terrain ainsi reparti, decida
d'instituer un nouveau syståme permanent de caveaux de famille ou
d'isoles. Ces parcelles de terrain furent mises en concession pour une
longue duree et purent åtre utilisees pour plusieurs inhumations dans
une måne famille. Ces deux systemes de partage ont ete tres repandus
dans les cimetiåres suedois et sont encore en usage de nos jours.
Le system° de taxation des lieux de sepulture est certainement plus
recent quo le precedent: celui exempt de droits des isoles. Il semblerait
avoir remplace une forrne anterieure d'acquisition contre indemnite, qui
sous-entendait soit l'achat d'une concession soit une donation å reglise
avec comme contrepartie une place de sepulture sous le sol de reglise
ou dans le cimetiåre. Il est difficile de dire å quel moment precis fut
introduite la vente systematique des concessions majs le premier exemple
å notre connaissance est date de 1776. Autrement le xixe siåcle semble
bien avoir été repoque oh ce systeme fut introduit en Suåde.
L'agencement des tombes exemptes de frais pour les isoles a existe au
moins depuis la premiero moitie du xvme siåcle et peut-etre mem°
avant. Il a remplace aux xvnie et xixe siecles une forme vetuste de
distribution des lieux de sepulture, å savoir la division du cim.etiere en
parts appartenant aux villages et aux fermes de la commune. Ce morcellement regional avait toutefois certains inconvenients — entre autre les
cimetiåres n'etaient ainsi utilises qu'irreguliårement — et de plus on
commen9ait dej
oublier quel lieu de sepulture etait attribue å chaque
village ou ferme. En outre quand l'ancienne organisation des villages f ut
abandonnee on eut une raison supplementaire de delaisser le morcellement
regional. Ainsi prit fin une tres longue tradition: co principe de division
avait etå en usage depuis le Moyen-Age et donnait dans une certaine
mesure une image de l'organisation des lieux de sepulture avant le °lidstianisme. Il n'est pas certain qu'il ait existe un morcellement regional å
Aspeboda majs certains signes sembleraient le prouver.
Un autre system° de distribution des lieux de sepulture ayant ete
probablement utilise å Aspeboda est celui appele: syståme des tombes
hivernales, co qui n'a ete necessaire quo dans les provinces les plus au
nord. En raison des difficultes de creuser la terre gelee en hivar se preparait dås l'autonme une grande fosse commune oti etaient ensevelis tous
les morts de rhiver.
Des lieux de sepulture pouvaient aussi åtre etablis en dehors du cimetiåre. Je n'en connais point d'exemple å Aspeboda en co qui concerne la
period° 'Studie° ici. C'etait le oas d'une part des cimetiåres dits: de
pestiferes et de choleriques crees pendant les periodos d'epidemies pour
tenter d'eviter les risques de contagion, et de l'autre des lieux de sepulture dans les terrains prives de certaines proprietes.
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Enf in certaines categories de gens tels que les blasphemateurs, les
suicides et les eriminels etaient exclues de l'ordre normal des lieux de
sepulture et etaient enterrees soit en dehors du cimetiere soit dans sa partie nord. Ce cöt6 du cimetiere d'Aspeboda a visiblement rempli cette
fonction å partir de 1820.
Plusieurs des repartitions de tombes citees plus haut ont pu ötre
combinees autrefois avec une valorisation precise des quatre points eardinaux. On en trouve une analogue mönne å Aspeboda et eela aussi
tardivement qu'en 1820 et 1900. L'un de ces systknes, au moins utilise au
milieu du xxxe siecle, celui des lieux de sepulture å titre onereux, l'a 6te
en tout premier lieu å l'est du cimetiåre puls immediatement apres au
sud, tandis que Fouest et surtout le nord n'etaient que peu utilises.
L'auteur n'a pas pu savoir avec precision oh se trouvaient les lieux de
sepulture exoneres. Le choix des emplacements prives acquits å l'est et
au sud du cimetiere prouve l'importance que lui donnaient les notables
de la commune.
Cette distribution des lieux de sepulture å, titre onereux cadre bien
avec la conception de la signification des points eardinaux ayant generalement cours en Slå& au xixe säde et remonte möme en partie å l'epoque
anterieure au christianisme. Le nord etait dej regarde en ee temps lå,
comme le lieu des mauvais esprits et au Moyen-Age devint Paire du malin.
Sous la periode protestante les blasphemateurs, les suicides et les criminels
furent menaces d'åtre enterres au nord de Peglise ou hors du cimetiere
et le terme de nord devint plus encore qu'auparavant une fiction
p6dagogique et morale, utilisee encore longtemps au xixe siecle par les
autorites religieuses et laiques. Au debut du xx° säck ne se trouvaient
encore que quelques lieux de sepulture normaux et onereux au nord de
l'eglise. Les parties est et sud ont ete depuis lors considerees comme
favorables tout au moins å la fin du Moyen-Age: de rest viendrait le
Sauveur å l'heure du Jugement dernier et au ~cl donnait le portail
principal de Peglise d'oh sortaient les processions appelant la benediction
de Dieu sur la terre. L'est et le sud sont aussi les points qui å Aspeboda
sont utilises le plus frequemment comme lieux de sepulture payants.
L'ouest semble normalement avoir eu moins d'importance et aucune
signifieation bonne ou mauvaise.
Les recherches ont done mene aux resultats suivants :
Dans la seconde moitie du xixe siecle il a existe å Aspeboda une
nette clifferenciation entre les cliverses couches de la societe, d'abord
entre les gens aises et la plebe mais aussi entre gens du peuple. Mkne si
au debut seuls les premiers achetaient des lieux de sepulture, tres töt s'y
joignit un groupe de gens du peuple — gros proprietaires paysans de nakne
que responsables de Peglise et de la commune — tandis que les plus
pauvres utilisaient les lieux de sepulture isoles et sans frais.
Les anciennes significations donnees aux points cardinaux ont
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survecu Aspeboda tout au long du xixe säck plus au moins consciemment. Ainsi, les lieux de sepulture payants se trouvaient d'abord sur le
eine est du cimetiåre, ensuite au sud et seulement im moindre degre
sur les &AU ouest et nord. Il ne faut cependant pas eliminer la possibilite
que le syståme de partage Aspeboda a pu dependre de hasards locaux
tels que les conclitions de drainage ou autres ou que l'on a commence
pour une raison fortuite å vendre des lieux de sepulture individuels juste
sur le cöte est.
L'initiative des modifications au syståme de partage a ete prise par
des pråtres ou autres responsables de la commune mais non par des
autorites ecclesiastiques ou laiques. Les cimetiåres de pestiferes et de
choleriques font exception ayant ete organises par les soins des autorites.
Gråce å l'apparition simultanee d'une coutume de systeme de partage des lieux de sepulture — syståme des concessions payantes — et
d'une division du cimetiåre vraisemblablement d'aprås les quatre points
cardinaux, le cimetiåre d'Aspeboda, dans la periode allant de 1820 å 1900,
est un exemple de la coupure entre l'ancien et le moderne, le rationnel
et Pirrationnel que le xixe siåcle presente dans plusieurs domaines et
specialement dans"la culture populaire.
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Ordet löt 'hjullöt'
Av LENNART ELMEVIK
I sin gradualavhandling »Svenska fordonstermer» (1955)1 har Tage
Långström bl. a. behandlat ordet löt 'hjullöt' (s. 91 ff.). Undersökningen är synnerligen detaljerad och bygger på en fullständig materialsamling från hela det svenska språkområdet. I nysvenskt skriftspråk
förekommer formerna löt, m., f. och n. samt läte (genus ovisst). Det
äldsta belägget härrör från Variarum rerum vocabula (1538), s. 43
(hiwls lööt). I dialekterna finns vid sidan av löt, m., f. och (mera sällan) n. även följande former av ordet: let, m., löta (löto), f., löta,
lötan(d), letan(d), n., löte (löta, leta), m., löte, läten, löton, n. (a. a., ss. 90f.,
98 ff., 167). Denna rika formflora kan synas anmärkningsvärd; flertalet former är dock — som Långström (s. 98 ff.) övertygande visar —
nybildningar, oftast med utgångspunkt i pluralformer. Endast beträffande löte, n. (och det åtminstone delvis härtill sekundära löt, n.)
anföres andra möjligheter: »Läte n., sg. eller koll., 'hjullöt' resp. 'alla
till ett hjul (en vagn) hörande lötar', kan vara en ia-avledning med
ursprungligen kollektiv betydelse till löt m. (f.) ... eller (alternativt),
åtminstone i vissa norrländska mål ..., etymologiskt identiskt med sv.
dial. löte n. 'del, stycke av något (t. ex. av åker, väg)'» (s. 102 f.; jfr
s. 167).
Ordet löt (löta, löte etc.) har stor spridning i svenska dialekter. Det
uppträder i norra Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän, sydöstra Värmland, Närke, Västmanland, Södermanland, Uppland, Dalabergslagen, Gästrikland,
Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Lappland, Finland (Åland, Åboland, Nyland)
och Estland (se Långström, s. 92 ff. och karta 14).2
Ingår som del 10 i Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning.
I Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän är löt svagt belagt och enligt
Långström (s. 92) *åtminstone i viss utsträckning» lån från riksspråket.
2
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I dialekterna förekommer även ett med löt etc. 'hjullöt' synonymt
ord lott. Enligt Långström (s. 115 ff.) uppträder denna benämning dels
på ett relativt sammanhängande område bestående av norra Bohuslän,1 Dalsland, Värmland, övre Dalarna, Hälsingland, Ångermanland
och Västerbotten,2 dels även sporadiskt i Blekinge, Småland, Västmanland och södra Finland.
Etymologien av löt och lott 'hjullöt' är omdiskuterad. Vissa forskare
har betraktat lott 'hjullöt' som identiskt med lott 'del, lott' och löt som
en avljudsform härtill, andra har uppfattat löt som ursprungligen
identiskt med lott 'del', och en tredje kategori har ansett orden vara
besläktade med verbet luta och därmed samhöriga med bl. a. sv. dial.
löt 'betesmark, utjord' o. dy1.3 och no. dial. iot, n. 'böjningspunkt i
kölen'4.
Den förste som veterligen uttalat sig i härledningsfrågan är J. V.
Lindgren i Burträskmålets grammatik (1890), s. 164. Lindgren menar,
att rspr. löt står i avljudsförhållande till Burträskmålets lat 'hjullöt,
lott' och ansätter för dessa båda former urgerm. *hlauti- resp. *h,luti-.
En annan uppfattning företräder H. Vendell i Äldre Västgötalagen
(1897), s. 86. Denne uppfattar löt 'hjullöt' som identiskt med fsv.
m. 'lott, del, andel' och antar, att ä-vokalen inkommit i
sing. från i-omljudda pluralformer (fsv. lytir, lötmr). Till Vendell ansluter sig Ad. Noreen i Aschw. Gramm. (1904), § 413: 2, och i Vårt
språk 3 (1905-17), s. 212 (»fsv. lyt för /ot efter pl. lytir»).
Förslaget att löt och lott 'hjullöt' skall betraktas som olika avljudsformer till verbet luta finner man tidigast hos Torp, Nynorsk etym.
ordb. (1919), s. 391 (art. Lot n. 2). Orden för 'hjullöt' sammanställes
1 Beläggen är få och härrör från socknar vid gränsen mot Dalsland.
2 Ett enstaka belägg från Arvidsjaur i Lappland skall sättas i samband med
det västerb. lott-området (Långström, s. 122).
3 Jfr fvn. laut, f. (end. i poetiskt språk) 'fordybning (i jorden, af rundagtig
form, lille dal), vej, egn' (Egilsson-Jönsson, Lexicon poeticum, s. 361), nyisl.
laut, f. 'Lavning, Fordybning' (Blöndal, s. 480), no. dial. laut, f. 'en Fordybning
i et Landskab, en liden Dal; en Egn, en StraJming; isur omgiven af Bjerge; ogs.
en Grusmark' (Aasen, s. 428), 'Graasgang som horer til et Smterbol' (Roas, s. 468),
fsv. löt, f. '(lågt liggande) mark, betesmark, fält' (Schlyter, Ordbok, s. 422,
Söderwall). För betydelseutvecklingen se J. Sahlgren i Namn och bygd 7, 1919,
s. 103 f.
4 Jfr nyisl. lat, n. (bl. a., i sht i plur.) 'Böjningen af Kolens Fortswttelse for
og agter fra Kolens Ende til Begyndelsen af Stzevnet; det Stykke i en Baad, som
udgör Fortswttelsen af Kolen for og agter, fra Kolens Ende til Sta3vnet' (Blöndal,
s. 512). I nyisl. finns även ett pluralt lotur (av tota, f.) 'Slwdens opadböjede
Forender' (Blöndal a. st.).
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med no. dial. kt, n. boiningspunkt i kjolen (mot stavnen)'. Till Torp
ansluter sig Hellquist i Svensk etym. ordb.3, s. 616,1 och i Det svenska
ordförrådets ålder och ursprung 1 (1929), s. 393.2
T. Bucht, Äldre A" ock 'ö i kort stavelse i mell. Norrl. (1924-25),
s. 26, anser att sammanställningen av löt och lott 'hjullöt' med lott 'del'
måste vara den riktiga. I fråga om vokalismen i löt intar Bucht en
mellanställning mellan å ena sidan Vendell och Noreen och å den andra
Lindgren i det han antar, att rspr. löt, »åtminstone delvis, utgår ur
au- eller 0y-former» (a. st.).
Nät. Lindqvist har utförligast försvarat och motiverat uppfattningen, att de aktuella orden för 'hjullöt' skall föras till verbet luta
(Bjärka-Säby ortnamn 1 (1926), s. 215 f.). Med löt sammanhåller
Lindqvist uppl. dial. löt(e), m. 'spån, uppkommet vid lötning eller
bilning af timmer' och fin1.-sv. dial. löta, f. 'smal och djup urholkning
i allmänhet, särsk. urholkadt trä, t. ex. en af naturen el. människohand urholkad trädstam m. m.', varom se vidare nedan. Gentemot
Bucht, som anser att kortvokaliska former som norrl. /st:, Ut:, lad och
dalskt (Älvdalen) ko:t bevisar riktigheten av sammanställningen med
lott 'del', anför Lindqvist, att lott 'hjullöt' antingen kan stå i avljudsförhållande till löt eller vara ett ursprungligt löt, som vid inlåning i
dialekter, i vilka ordet inte var inhemskt i denna betydelse, associerats
med och anslutits till det välkända lott 'del'. Anslutning till detta ord
har »legat nära tillhands, då hjulringen — väl dock på ett senare stadium — gjordes af flera delar» (a. a., s. 216).
I SAOB (L 1957, tryckt 1942) anslutes lott 'hjullöt' till fsv. luter, m.
'lott, del, stycke', medan det synonyma löt återföres på ett avljudande
sannord. *hlautr, *hloytr.3 I stort sett samma uppfattning (jfr not 3)
1 Så redan i 1:a
2 När Hellquist

uppl. 1922, s. 446.
karakteriserar löt 'hjullöt' som »etymologiskt identiskt» med
lät 'betesmark, utjord', menar han väl, att även ordet för 'hjullöt' urspr. haft
fem. genus. Som såväl beläggen ur äldre källor som det av Långström hopbragta dialektmaterialet visar, kan dock lät 'hjullöt' även vara ett från början
mask. ord. I så fall representerar lät 'betesmark' och löt 'hjullöt' två skilda bildningar till en och samma stam *laut- Långström, som till följd av sitt ställningstagande i härledningsfrågan (se nedan) måste räkna med mask. genus som det
ursprungliga i fråga om lät 'hjullöt', ger några förslag till förklaring av genusövergången mask. > fem. (s. 97 f.). Till ett entydigt resultat torde det vara svårt
att nå. Jfr i detta sammanhang även B. Magnusson, Om pluraländelserna -ar
-er hos fem. vokalstammar (1965), s. 17 ff.
3 Vissa jämtska, fin1.-sv. och est1.-sv. diftongformer, huvudsakligen svarande
mot ett riksspråkligt lät, m. och f., kan synas förutsätta äldre 0y-diftong. Det är
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har även Långström (s. 94). Denne finner anknytningen till orden för
'lott, del' vara »ur betydelsesynpunkt väl motiverad» och att »föredraga framför sammanställningen med no. dial. /ot n. 'boiningspunkt
i kjolen', resp. löt (laut) 'betesmark'» (sist a. st.).
Enligt Wess6n, Våra ord (1961), s. 250, är löt 'hjullöt' »av omtvistad
härkomst».
Med avseende på den tänkta grundbetydelsen hos löt och lott 'hjullöt' synes mig båda huvuduppfattningarna om dessa ords ursprung
väl motiverade, och i detta hänseende torde de vara likvärdiga. Jag
kan inte finna berättigad grund för Buchts påstående, att sammanställningen med lott 'del' skulle vara »ur betydelsesynpunkt mer tilltalande» (a. a., s. 26). Långström anför visserligen ett antal mer eller
mindre klara exempel på ord för 'hjullöt' med en grundbetydelse 'del,
stycke' (ss. 94, 142 ff.),1 men han meddelar å andra sidan också benämningar, vilka ger ett minst lika starkt stöd åt det andra härledningsförslaget. Hit hör fin1.-sv. dial. krok, kärrkrok, m. 'hjullöt', no.
dial. (efter Ross) kjerrekrok, kjerrebug, m. 'Krumtrae tul en Hjulfwlge,
nyisl. (efter Blöndal) hj61bogi, m.
Fffllgebue', hjulkrok, m.
'lljulfw1g(e)' (s. 144).
Som framgått av forskningshistoriken ovan, skulle enligt en åsikt —
med Vendell som upphovsman och omfattad även av Noreen — löt
'hjullöt' kunna förstås som identiskt med fsv. lotar, lutar, m. 'lott,
del' genom att ö-vokalen inkommit i sing. från i-omljudda pluralformer (f sv. lytir, lötar). Förslaget har i stort sett lämnats okommenterat av de författare, som senare yttrat sig i ämnet. Tanken att övokalen härrör från pluralis är i och för sig tilltalande, eftersom pluralformen av naturliga skäl måste vara mycket frekvent (jfr Långström,
uppenbarligen på grundval av dylika former SAOB funnit anledning att ansätta
ett samnord. *hloytr vid sidan av *hlautr. Som Långström också framhåller —
dock utan att uttryckligen ta avstånd från SAOB — kan knappast något byggas
på dessa ey-former. Det är känt från flera håll i Norden, där de gamla diftongerna
är bevarade, att au utbytts mot oy. Om olika förklaringar härtill se Långström,
s. 95 f. med hänv., och senast S. Fries, öländskt och uppsvenskt (1962), s. 33 f.
och där anf. litt.
Av Långströms materialsamling (s. 142 ff.) framgår dock, att dessa benämningar har ringa utbredning. Oftast är de belagda från enstaka socknar.
Endast stycke (hjul-, krans-, krok-, ring-, ved-) har någorlunda stor spridning. Det
förekommer i mellersta och norra Bohuslän, i Sävedals, Ale och Flundra hdr i
Västergötland samt i Åboland och Nyland i Finland.
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s. 97). Stamvokalens kvantitet torde dock lägga hinder i vägen för en
dylik härledning. På uppsvenskt område borde man nämligen i ett
ursprungligen kortstavigt ord av denna typ finna konsonanten, ej
vokalen förlängd. Att räkna med lät som en från början götisk form,
vilken efter tiden för stavelseförlängningen invaderat sveamålsområdet, är bl. a. av ordgeografiska skäl knappast möjligt.'
Sammanställningen av lät 'hjullöt' med b:it 'betesmark' etc. synes
mig i alla avseenden tilltalande. Betydelsemässigt är det senast av
Långström föredragna alternativet till härledning fullt acceptabelt.
Frågan är emellertid, om detta alternativ även i formellt hänseende
består provet inför en mera ingående granskning.
Uppfattningen att löt (<*hlautr) egentligen betyder 'del (av hjulring)' kräver att ordet anslutes till got. hlauts, m. 'lott, arvedel', fsax.
hlöt, fhty. (h)löz, ty. Los. Huruvida en motsvarighet härtill funnits på
nordiskt område måste dock betraktas som ytterst osäkert. Från fsv.
finns inga belägg. För fvn. del uppger Fritzner, Ordbog 2, s. 6, Bandamanna saga (G. Cederschiölds utg. 1874, s. 1 rad 24) som enda källa
för ett hlautr, m. 'Lod som tilfalder en'. Bandamanna saga finns bevarad i tvenne huvudhandskrifter, dels en kortare (den s. k. Konungsb6k2), dels en längre (den s. k. Möbruvallab6k3). Formen hlautr
finns endast i den förra handskriften, medan den senare har den normala formen hlutr.4 J6n ThorkeLsson har i sina Anmxrkninger tul Joh.
1 Bucht fastslog vid sin behandling av ordet lät 'hjullöt', att vissa norrl. och
östsv. former härav förutsätter dels au-, dels sy-diftong i utgångsformerna
(a. a., s. 25 f.). Om ur sy-diftong i stället för som väntat ur au-diftong utvecklad
stamvokalism se dock ovan s. 116 f. not 3. Långström (s. 95) anför ett flertal jämtska och fin1.-sv. former, vilkas stamvokalism visar tillbaka på sarnnord. au. Även
några ång, och lapp!. former med neutr. genus torde enl. Långström (s. 105 f.; jfr
s. 102) kräva äldre au-diftong. Strängt taget utgör dock dessa former — i varje
fall de norrländska — inget hinder för den av Vendell föreslagna etymologien.
Det av Bucht och Långström förda resonemanget förutsätter, att ordet lät
'hjullöt' äger gammal hävd på de områden, där de nämnda diftongformerna
uppträder. Som klargöres nedan, torde dock lät till följd av brist på sakligt
underlag för dess existens vara ett relativt ungt ord i framför allt de inre delarna
av Norrland. Man måste därför i stor utsträckning räkna med substitutioner.
Huruvida detta kan gälla även för de östsv. dialekterna vill jag inte uttala mig
närmare om men håller det inte för osannolikt.
2 Handskriften nr 2845 4:o i den gamle kgl. samling i Köpenhamns Kongelige
bibliotek.
3 I Universitetsbiblioteket i Köpenhamn.
4 Formen hlutr återfinnes sålunda i följande editioner, som har Mööruvallabök
som grund: H. Friöriksson 1850 (Nord. Oldskrifter udg. af det nord. LiteraturSamfund 10), s. 4 rad 19, A. Heusler, Zwei Isländer-Geschichten (1:a uppl. 1897
och 2:a uppl. 1913), s. 28 rad 12, G. Jönsson 1936 (Islenzk fornrit 7), s. 296 rad 19.
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Fritzners Ordbog (1913), s. 28, påpekat, att formen hlautr »rimeligvis»
är skrivfel för hlutr. I Finnur Jönssons normaliserade utgåva av Bandamanna saga' (1933), som följer Konungsbök, står också hlutr
(s. 3 rad 3).2
Då det sålunda måste betraktas som synnerligen tvivelaktigt, att
det i fvn. vid sidan av hlutr, m. även funnits ett härmed synonymt
hlautr, m., och ett motsvarande ord dessutom saknas i fsv., måste det
anses berättigat att ställa frågan, om det under sådana förhållanden
är rimligt att för löt 'hjullöt' ansätta en grundbetydelse 'del (av hjulring)'.3 Det är påfallande, att Långström ej gjort några reflexioner
med anledning av det faktum, att han i dialekterna vid sidan av lott
'hjullöt' i ett stort antal fall kan påvisa ett oftast likalydande ord för
'lott, del' o. dyl. från samma socken (se materialsamlingen, s. 116 ff.)
men ej kan uppvisa något exempel på ett *löt ( < *hlautr)4 i samma
betydelse, vilket dock skulle ligga till grund för det spridda röt 'hjullöt'. Förekomsten av fvn. hlaut, n.5 'blod av offrat djur' (möjl. egentligen 'gudarnas andel i offermåltiden') liksom det enligt vanlig mening
härmed besläktade fvn. hleyti, n. 'lott, del; tid, stund' o. dyl. (jfr no.
dial. loyte, n. och sv. dial. löte, n. i liknande betydelser) utgör inget
til udg. af gammel nord. litt. 57.
Den tvivelaktiga formen hlautr, m. anföres — i regel utan någon reservation
— i ett flertal ordböcker: Cleasby—Vigfusson, An Icelandic-English dictionary
(s. 273, där under art. Hlutr läses, att »the original form was cliphthongal,
hlautr, like the Gothic»), Torp, Nynorsk etym. ordb. (s. 399, art. Lut m.), Walde—
Pokorny, Vergl. Wörterb. der indogerm. Sprachen 1 (s. 493), Heggstad, Gamalnorsk ordbok (s. 286, dock med tvekan), Hellquist, Svensk etym. ordb.3 (s. 589,
art. lott), Feist, Vergl. Wörterb. der got. Sprache3 (s. 262), Holthausen, Vergl. u.
etymol. Wörterb. des Altwestnord. (s. 118), Pokorny, Indogerm. etymol. Wörterb. (s. 605), de Vries, Altnord. etymol. Wörterb. (s. 235).
3 Till germ. *hlaut-, *hlut- 'del' för SAOB förutom löt 'hjullöt' även två andra
ord (L 1958): sv. dial. löt, »om halvrunda stycken som avhuggas på sidorna av
ett fällt träd», och ett verb löta 'medelst lotter o. d. (söka) vinna kunskap om
förestående händelser o. d.; spå'. Det förra ordet förklarar jag annorlunda här
nedan. Det anförda verbet löga förekommer endast hos Joh. Bureus, Sumlen
(omkr. 1600; Sv. landsm. B. 1.2), s. 62, i ett avsnitt med rubriken »Lapponica».
Kontexten är följande: »Lapparna hava små Trumbor som the slå på för hvarandra när the löta. När the löta så dröna the och hava sigh så underliga.» Som
jag kommer att visa i en separat uppsats, är SAOB:s förklaring av detta ord
näppeligen riktig.
4 Om lott, m. 'lott, del' (och sms. upplott 'övre delen av lintyg') uttalat med
långt slutet ö-ljud i vissa sydsvenska dialekter (jfr f da. jet, ä. da., da. dial.
oplod) se Långström, s. 96 och där anf. litt.
5 Ordet uppges i vissa arbeten vara fem. (Cleasby—Vigfusson a. a., s. 269,
Noreen, Aisl. Gramm., § 166, Jöhaimesson, Isl. etymol. Wörterb., s. 275).
1 Samfund
2
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bevis för att det även funnits ett fvn. *hlautr, m. 'lott, del' o.
dyl.'
Enligt min mening är det mot bakgrunden av det resultat den föregående framställningen givit ej rimligt att förklara löt 'hjullöt' som
identiskt med en avljudsform (äldre *hlautr) till lott 'del'. Jag ansluter mig i stället till uppfattningen, att löt är en bildning på preteritumstadiet av verbet luta (fvn. låta, pret. laut).

Vi har hittills ägnat ganska ringa uppmärksamhet åt det med löt
'hjullöt' synonyma lott, huvudsakligen med maskulint genus (se
Långström, s. 115 ff.). Detta har ett välbelagt lott, m. 'del, lott' vid
sin sida, och om denna benämning på hjullöt kunde etymologiseras
utan att hänsyn behövde tagas till synonymen löt, vore det naturligt
att ansätta en grundbetydelse 'del (av hjulring)'. Ett dylikt förfaringssätt skulle dock knappast vara förenligt med god metod. Med den
härledning vi tidigare fastslagit för /ht föreligger då följande två möjligheter att förklara formen lott: antingen som innehållande en stam
*tåt- i avljudsförhållande till *laut- i löt (jfr nyisl. och no. dial. kt, n.,
varom se ovan) eller — som Lindqvist alternativt föreslagit — ett
1 I sv. dialekter har löte, n. (i Värml. även lötene, n. och i Hall. löta, f., se
Rietz, s. 400 f., Möller, Ordb. öfver hall. landskapsmålet, s. 122) en klart västlig
och nordlig utbredning; det har sannolikt urspr. tillhört endast det västnord.
området. Rietz (a. st.) känner två huvudbetydelser: 'del af en tid; tidpunkt,
stund' (Hall., Västergötl., Värml., Västerb.) och 'del, stycke af något (t. ex. af
en väg, skog, åker eller hjul)' (Västerb.). I andra tryckta källor är ordet (även
adv. /ötom 'bitvis' o. dyl. medtages) belagt från följande landskap: Dalsland
(A. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal 1, s. 105), Värmland (Noreen,
Ordb. öfver Fryksdalsmålet, s. 63, Kallstenius, Värml. bärgslagsm. ljudl., s. 172),
Ångermanland (Sidenbladh, Allmogem. i norra Ångermanl., s. 59, J. A. Edström i Sv. landsm. 3: 2, s. 139, Nordlander, Ordb. över Multråmålet, s. 74),
Västerbotten (Unander, Allmogem. i södre delen af Vesterb. län, s. 25, Lindgren, Burträskm. gramm., ss. 118, 142, 149, dens., Ordb. över Burträskmålet,
s. 92, Larsson, Subst.-böjn. i Västerb. folkm., s. 100, Dahlstedt—Ågren, övre
Norrl. bygdem., s. 154), Norrbotten (Pihl, Overkalixmålet 1, s. 279 med not
15), Lappland (Arjeplog enl. Wallström, Studier i övre Norrl. språkgeografi,
s. 112). För några belägg från Ång. och Lappl., hämtade ur otryckta källor, se
Långström, s. 105. Hit hör dock säkerligen inte det västerb. halko!ut, n. 'ställe
med hård mark' (Nysätra), som Långström (s. 105) anför efter Lindgren, Ordb.,
s. 64 (art. *hårdlöte). Om detta ord se senast Dahlstedt, Det sv. Vilhelminam. 2,
s. 122 f. — Som etymologiskt identiska med detta löte, n. betraktar Långström
(s. 105 ff.) vissa nordnorrl. former av ordet för 'hjullöt' (jfr Rietz). Dessa former
bör dock enl. min mening förklaras på annat sätt. Utrymmet tillåter tyvärr
ingen diskussion i ämnet.
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ursprungligt lät, som i vissa trakter ombildats i anslutning till lott
'del'
Det förstnämnda av dessa båda alternativ kan synas tilltalande av
den anledningen, att lott 'hjullöt' då kunde betraktas som en ljudlagsenligt utvecklad form. Emellertid förefaller det mig redan a priori
ganska osannolikt, att vi för de ifrågavarande, till svenskt område
begränsade orden för 'hjullöt' skulle ha att utgå från tvenne skilda
avljudsformer. Här kommer dock även den sakliga sidan av problemet (jfr nedan) och framför allt den ordgeografiska situationen in i
bilden. Enligt Långström (s. 115) förekommer lott 'hjullöt' »på ett
stort västligt och nordligt område fr. o. m. norra Bohuslän t. o. m.
Västerbotten».' Uppgiften är dock delvis missvisande (jfr karta 14).
I själva verket är lott en relativt sällsynt form på det norrländska
området. Långström meddelar också (sist a. st.), att den saknas i
Gästrikland, Härjedalen, Jämtland och Medelpad samt i vissa delar av
Hälsingland, Ångermanland och Västerbotten. Av vikt är även Långströms konstaterande (s. 116), att man i flertalet av de landskap, där
lott 'hjullöt' förekommer, även finner »synonymer, som utgå ur äldre
diftongformer, troligen etymologiskt besläktade med lott».
Ordet lott 'hjullöt' förekommer sporadiskt även utanför det ovan
angivna området: i Blekinge (Öljehult i Bräkne hd, Fridlevstad och
Ronneby lfs. i Medelstads hd), Småland (Virestad i Allbo hd, Haurida
i N. Vedbo hd, Gränna, Visingsö och ölmstad i Vista hd), Västmanland (Munktorp i Snevringe hd, Bro, Malma och Odensvi i Åkerbo hd,
Linde i Lindes o. Ramsbergs hd, Gunnilbo i Skiimskattebergs hd) och
södra Finland (Dragsfjärd, Hitis, Kimito och Västanfjärd i östra
Åboland, Borgå i östra Nyland). På dessa spridda enklaver med lott
kan dock ingenting byggas när det gäller förhållandet mellan löt och
lott i stort. De kan nämligen rimligtvis ej tolkas som s. k. språköar,
vittnande om ett tidigare större utbredningsområde för lott 'hjullöt'.2
Om ordets förekomst utanför detta område se nedan.
Det ligger väl närmast till hands att betrakta lott på dessa mindre, spridda
områden som ett urspårat löt. Att resultatet av urspårningen blivit detsamma i
så skilda trakter är ej ägnat att förvåna med hänsyn till att hjullöten ju faktiskt
utgör en del av hjulringen. Möjligt men enl. min mening mindre sannolikt är
det, att lott skall uppfattas som en på skilda håll uppkommen, mer eller mindre
lokal benämning, i så fall i någon mån jämförbar med stycke (jfr s. 117 not 1).
Tanken på fjärrspridning är — åtminstone när det gäller de sydsvenska lottenklaverna — mindre tilltalande.
2
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Enligt min mening talar den ordgeografiska situationen för att lät
och lott 'hjullöt' ursprungligen är ett och samma ord. En granskning
av Långströms karta 14 ger vid handen, att formen lott strängt taget
huvudsakligen återfinnes i utkanterna av utbredningsområdet för
lott. Detta gör det än mindre tilltalande att räkna med lott som en
avljudsform till löt. Situationen hade varit en annan, om det västsvenska lott-området haft en motsvarighet på sydligare svenskt område eller i Norge. Detta är dock inte fallet. Utbredningen av lott i
norrl. dialekter utgör inte heller något stöd för tanken på lott som en
gammal form vid sidan av lät. Långström (s. 120 ff.) anför belägg på
lott från Hälsingland, Ångermanland och Västerbotten (samt ett belägg från Arvidsjaur i Lappland, se ovan s. 115 not 2). Som jag kommer att visa nedan, torde dock Långströms belägg på lott från Häl- ,
singland i stället hänföra sig till lät. De ångermanländska och västerbottniska beläggen berättigar näppeligen till ett antagande, att bott
tidigare haft en starkare position i Norrland men efterhand undanträngts av lät.
Det ovan sagda undanskymmer dock inte det faktum, att formen
lott trots allt har en förhållandevis stor utbredning. Förklaringen härtill finns enligt mitt förmenande att söka i faktorer av dels saklig, dels
språklig art.
Ordet lät 'hjullöt' är intimt förknippat med den typ av hjul, som består av nav och ekrar samt en av flera delar bestående träring, som
oftast — åtminstone i senare tid— skyddas av en järnring, den s. k.
hjulskenan. I bl. a. vissa delar av Sverige användes dock fortfarande
en annan hjultyp, det s. k. skivhjulet.1 Detta tillverkas av ett enda
trästycke eller av flera bräder, som kan hopfogas på olika sätt. Dylika
hjul är i nutiden kända från Bohuslän, Värmland, Dalarna, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Se G. Berg, Sledges and wheeled vehicles2 (1935), ss. 114 och 117
(fig. 40), och Långström, s. 21. Om en större spridning av denna hjultyp i äldre tid vittnar dock enstaka kända exemplar från Småland,
Öland, Västergötland, Södermanland och Uppland (Berg a. a., s. 115,
Långström sist a. st.).3
i För några dialektala benämningar se Långström, s. 22 f.
2 Nordiska Museets handlingar 4.
3 Betr. Norge upplyser Berg (a. a., s. 116), att han har uppgifter om skivhjulets förekomst där »in olden times in most of the distriets from Vestagder in
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För diskussionen rörande förhållandet mellan lät och lott 'hjullöt' är
det av värde att kunna fastslå, att skivhjulet i sen tid till en betydande
del uppträder i trakter, där man finner lott som benämning på hjullöt.1 Viktig är även Långströms slutsats — grundad dels på svar på
egen frågelista, dels på undersökningar i arkiv, se s. 23 not 3 — att i
synnerhet ekerhjulet är ett sent kulturlån i de inre delarna av Norrland. »Där ha släpan, släden och hjulsläden [med skivhjul, jfr s. 71]
intill senaste tid varit de enda användbara fordonen både vinter och
sommar, och de ha ännu stor betydelse i trakter, där vägar framkomliga för hjuldon saknas» (s. 23; jfr s. 87).
Ekerhjulet är sålunda enligt Långström en sen företeelse i det inre
av Norrland. Förhållandet torde vara detsamma vad övre Dalarna
(åtminstone Ovansiljan) beträffar.2 Om ekerhjulets ålder på de övriga
områden, där skivhjul till i sen tid varit i bruk och delvis ännu är det,
kan jag inte lämna några närmare upplysningar. Det synes mig dock
vara ett ganska rimligt antagande, att ekerhjulet i dessa trakter i allmänhet kommit till användning först i relativt sen tid. Jfr att Berg i
Nord. kultur 16, s. 275, talar om »primitiva kärrtyper med hjul av
träskivor, som långt fram i tiden förekommit i Norge och i Värmland,
Dalarna, Härjedalen och andra till Norge gränsande svenska landskap».
De forskare, som före Långström uttalat sig om /ät och lott 'hjullöt',
har knappast haft någon egentlig uppfattning om dessa formers utbredning och geografiska förhållande till varandra. Långström däremot, som haft tillgång till hela materialet och vars undersöknings
syfte i första hand varit ordgeografiskt (se s. 5), har haft helt andra
möjligheter att bedöma situationen. Han synes mig dock inte i full
utsträckning ha utnyttjat de möjligheter han haft att på grundval av
dels det kartlagda materialet, dels de inhämtade upplysningarna av
saklig art bedöma formen /ott.3
the south to Finnmark in the north», och att »in some places, it is employed even
today». I östfold och Vestfold (möjligen även i Hedmark) tycks det ha försvunnit helt »in later years».
1 Till de spridda beläggen på lott i Blekinge, Småland, Västmanland och Finland kan i detta sammanhang ingen hänsyn tagas. Jfr s. 121 med not 2.
2 Enligt benäget meddelande av docent Stig Björklund.
3 Långström menar, att lott-området i väster och norr i viss utsträckning
sammanfaller med det s. k. nordsvenska kulturområdet (ss. 115, 167). Lott
'hjullöt' skulle nämligen ha »stor spridning i västra och norra Sverige» (s. 167).
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Som jag tidigare framhållit, ställer jag mig avvisande till tanken, att
löt och lott 'hjullöt' representerar två skilda ehuru med varandra besläktade ord. Enligt min mening skall formen lott snarast förklaras så,
att /öt i vissa trakter — främst sådana där ekerhjulet kommit till användning först i sen tid — spårat ur och anslutits till lott 'del'. Det bör
dock prövas, i vad mån en faktor av ljudhistorisk art på vissa håll
kunnat bidraga till denna urspårning. Jag granskar med denna utgångspunkt till att börja med formen lott i Norrland men ger dessförinnan en kort översikt av utvecklingen av gammalt au på detta
område.
Som Jöran Sahlgren (Namn och bygd 17, 1929, s. 69 if.) och Lennart Moberg (Nysvenska studier 33, 1953, s. 115 ff.) utförligast visat,
har samnord. au (Qu) vid monoftongering ej alltid resulterat i ett slutet
ö-ljud. På flera håll har diftongen istället kontraherats till o, 3, 8 o. dyl.
och därmed sammanfallit med gammalt i (ö). Detta gäller vad de
norrl. dialekterna beträffar relativt konsekvent för östjämtskan,
härjedalskan och ångermanländskan, men samma behandling av au
förekommer även — ehuru mer eller mindre sporadiskt — i medelpadskan, hälsingskan och gästrikskan (Moberg a. a., s. 116 f.).1 När
man i dessa dialekter finner slutet ö-ljud som representant för gammalt au, är det enligt Moberg (s. 119) uppenbarligen fråga om »relativt sen substitution», något som även framgår av att »g och k förbli
oförmjukade framför äldre au i Ångermanland, Medelpad och Hälsingland (norra hälften), medan samma dialekter ha förmjukning
framför o < o och oy» (sist a. st.).
De sydligaste norrl. beläggen på lott 'hjullöt' härrör enligt Långström (s. 120) från Hälsingland: Delsbo och Forsa /82, m., Ljusdal
Uppgiften kan sägas vara riktig vad västra Sverige beträffar men är — som jag
tidigare påpekat — missvisande när det gäller Norrland. Min uppfattning om
det i denna del av landet snarast relativt sällsynta lott kommer till synes nedan.
Långström måste väl ändå ha tänkt sig ett urspr. stort sammanhängande lottområde. Ett stöd härför synes han vilja se i utbredningen av vissa ord för 'eker'
(eker betyder eg. 'ekpinne'), se s. 167. På det nordsvenska området är (hjul)pinne
o. dyl. den vanligaste benämningen på eker (se Långströms karta 13). Att inte
eker på samma sätt som löt kunnat vinna fäste på detta område har dock en särskild förklaring: det saknades här ekvirke för tillverkning av hjulekrar, och det
fanns sålunda inget sakligt underlag för ordet. Jfr Långström, ss. 71, 165 f.
1 Från Gästrikland känner Moberg (a. a., s. 117) — dock utan att ha företagit
*någon systematisk excerpering* — endast växtnamnet grön ( < *graun) 'ljung',
vilket emellertid i hela landskapet har s:,e: o. dyl. som stamvokal.
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/8:t, f.,1 Bjuråker /et, m. Som jag antydde ovan, betvivlar jag dock, att
dessa former utgör en motsvarighet till fsv. luter,, loter 'del'. Det synes
mig rimligare att räkna med en regelrätt utveckling av ett äldre *laut-

(om förutsättningarna härför se strax ovan). Det bör nämligen observeras, att ordet lott, m. 'del' i de nämnda socknarna delvis har ett
avvikande uttal: Delsbo /u:t men Ljusdal /ut: (enl. Långström, s. 121,
/et:) och Bjuråker /8'tt (från Forsa saknas belägg på ordet). Vi kan
också notera, att löt, m. eller f. (i Färila även läte, n.) med slutet äljud är de dominerande formerna inom landskapet.2 Se Långström,
s. 121 och karta 14.
Vid diskussionen av löt 'hjullöt' i (delar av) Norrland bör vi — som
framgått av det föregående — alltid ha uppmärksamheten riktad på
frågan om ordets ålder i denna del av landet. Vad Hälsingland beträffar, håller jag det dock inte för osannolikt, att löt tillhört ordförrådet redan före monoftongeringen av au. Moberg (a. a., s. 127) utesluter inte möjligheten av att hälsingskan haft diftonger ännu på
1300-talet. Det är dock kanske troligare, att ordet inkommit söderifrån under ett något senare tidsskede med den ursprungliga diftongen
kontraherad men med en sådan kvalitet hos den uppkomna monoftongen, att det känts naturligt att behandla det på samma sätt som
andra ord innehållande äldre au, vilka hade gammal hemortsrätt i de
aktuella dialekterna.3
Vi torde sålunda kunna fastslå, att det inte finns skäl att räkna med
ett mot rspr. lott svarande ord för 'hjullöt' i häls. dialekter, utan att
dessa dialekters 182 o. dyl. regelrätt svarar mot rspr. löt 'hjullöt'.
En regelrätt utveckling av ett äldre *laut- kan vi däremot inte anta
när det gäller ång. lott, m. och (ställvis) n. 'hjullöt'. Långström (s. 121)
anför följande belägg: Resele /st:, Nora /st:, Nordingrå lut:, Vibyggerå
Zu' t:a (bpl.), Ullånger /st, n., Högsjö /st: (el. möjl. 182), n., Graninge
lått. Stamvokalen (s eller s) svarar visserligen mot äldre au4 eller 43,
men konsonantlängden förbjuder ett antagande, att ång. lut:, lut:
1 Ordets fem. genus i denna socken beror enl. Långström (s. 120) sannolikt
på »inverkan från synonymen löt f., som också är belagd i landskapet».
2 Detta är icke uppseendeväckande, eftersom enl. Moberg (a. a., s. 119)
slutet ö-ljud numera är den normala motsvarigheten till gammalt au i Medelpad
och Hälsingland.
3 Jfr s. 124 not 1 och Mobergs framställning i a. a., s. 121 ff.
4 Se t. ex. Långström, s. 105 f. och där anf. litt.
5 Se t. ex. Bucht a. a., s. 39.
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skulle kunna förstås på samma sätt som häls. 182 o. dyl. Någon vikt
bör dock kanske läggas vid den i Ullånger antecknade formen 18t.
Man får väl här snarast räkna med vokallängd.1 Märk även, att från
Högsjö möjligen kännes en form /82.2 Huvudsakligen vill jag dock
förklara de ång. formerna av vårt ord på följande sätt. Löt 'hjullöt'
bör ha kunnat nå södra Ångermanland i formen 182 el. dy1.3 Då
ordets stamvokal kom att sammanfalla med den i det välkända lott
'del', har ordet för 'hjullöt' ombildats i anslutning till ordet för 'del'.4
Det västerbottniska lott 'hjullöt', som enligt Långström, s. 121 f.,
uttalas la2 och är belagt från Lövånger, Burträsk, Bureå, Skellefteå,
Byske, Jörn och Norsjö, kan ej förklaras på samma sätt som den
ångermanländska motsvarigheten. Måhända rör det sig i stället om en
urspårning av samma slag som kan konstateras ställvis i Blekinge,
Småland, Västmanland och Finland (jfr s. 121 not 2). Jag håller det
dock för sannolikare, att det västerb. lott 'hjullöt' skall förklaras som
resultatet av fjärrspridning, förslagsvis från det ång. lott-området. Ett
på sådant sätt inkommet lit: el. dyl. bör i överensstämmelse med
västerb. ljudregler ha kunnat substitueras med &Et.
Jag konstaterar sammanfattningsvis, att det inte torde finnas anledning att räkna med någon primär form lott 'hjullöt' i norrländska
dialekter.
Vi har så slutligen att ta ställning till lott 'hjullöt' på dess sammanhängande utbredningsområde, omfattande norra Bohuslän (endast
några vid gränsen mot Dalsland belägna socknar), Dalsland, Värmland (utom sydöstra delen) och övre Dalarna. Som jag tidigare understrukit, är jag obenägen att tolka lott 'hjullöt' som en på detta omJag kan ej avgöra, varifrån Långström fått belägget ifråga.
Hur stort avseende som bör fästas vid denna upplysning undandrar sig
dock mitt bedömande. Jfr Långström, s. 121 not 4.
3 Att ordet skulle ha kunnat inkomma på detta område med bevarad diftong
förefaller mig osannolikt.
4 Huruvida det är möjligt att tänka sig, att anslutningen till lott underlättats av att lät som senare led i sammansättningar (väl då främst hjullöt) kunnat få konsonantlängd i stället för vokallängd, är ovisst. Det synes dock finnas
några dylika fall i Långströms material från Småland (ses. 101 f.). För paralleller
härtill se Hesselman, Huvudlinjer i nord. språkhist., s. 287. — Även den möjligheten bör dock hållas öppen, att det ång. lott-området kan vara resultatet av
fjärrspridning, kanske då snarast från Värmland. Enl. muntligt meddelande av
förste arkivarie Richard Broberg, Uppsala, har nämligen värmlänningar inflyttat till Norrland (bl. a. Ångermanland) i icke ringa omfattning. Bland dessa
kan även ha funnits vagnmakare.
2
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råde oberoende av synonymen lät uppkommen benämning. Jag vill i
stället betrakta lott som en ombildning av lät och antar, att denna ombildning åtminstone delvis har sin grund i att ordet torde vara förhållandevis ungt inom i varje fall större delen av det område det här
gäller. Att i detalj söka utröna ordets vägar till och på detta område
är knapppast möjligt. Vissa slutsatser torde dock materialet tillåta.
Till Värmland har lät 'hjullöt' sannolikt kommit österifrånl och
trängt in i landskapet via de s. k. bergslagsmålen i Färnebo och Karlskoga härader. I dessa östliga trakter finner vi måhända också grunden för ombildningen av lät till lott. Ordet lott 'del' uttalas nämligen
här i allmänhet med lång vokal (se G. Kallstenius, Värmländska bärgslagsmålets ljudlära, s. 172, och jfr belägget bra 'hjullöt' från Karlskoga enl. Långström, s. 117).2 I urspårad form kan ordet för 'hjullöt'
sedan ha spritts till övriga delar av Värmland och vidare åt sydväst
ned genom Dalsland. För exempel på ord som vandrat samma väg se
Nat. Lindqvist, Ordens vandringsvägar på nord, språkområde,3 s. 48,
dens., Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning 1, s. 52 ff., R.
Broberg, Värmland — ett språk- och kulturgeografiskt gränsområde,4
s. 152.5
Det dalska lott-området skall knappast betraktas som en direkt
fortsättning av det värmländska.6 Troligare är det, att lät 'hjullöt'
inkommit i övre Dalarnas folkmål från Dalabergslagen i sen tid och
därvid spårat ur och ombildats i anslutning till lott 'del'. I Dalabergslagen har /ett 'hjullöt' antecknats i Grangärde (Långström, s. 120).
Ordet torde nämligen ha sitt kärnområde i Mälarlandskapen (jfr Långström,
ss. 69, 167). I Västergötland, varifrån det i och för sig varit tänkbart att de
värmt dialekterna fått ordet, tycks detta vara mycket ungt, ofta inkommet i
mannaminne. En äldre benämning på hjullöt inom detta område är föl. Se Långström, ss. 92, 123 f., 125 (karta 6).
2 Några yngre uppteckningar har formen ht: o. dyl.
3 I: Vår hembygd, dess historia och hur den utforskas (1935).
4 I: Nationen och Hembygden 8 (1960).
5 Självfallet rör det sig då i allmänhet om ordvandringar under betydligt avlägsnare tidsskeden, än det är fråga om i föreliggande fall. Det har dock visat sig,
att även nyare företeelser kan följa gamla spridningsvägar. Se t. ex. H. Geijer
och E. Holmkvist i Sv. landsm. 1929, s. 26.
Möjligen kan detta vara förhållandet med Västerdalarna. Värmländskt
inflytande har nämligen gjort sig gällande på området Transtrand-Malung och
— ehuru i mindre grad — i Äppelbo. Se L. Levander, Dalmålet 1, s. 13 (jfr s. 45).
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Till jämförelse med löt 'hjullöt' och som ett stöd för min uppfattning
om detta ords ursprung må här avslutningsvis diskuteras några säkerligen härmed sammanhängande ord.
Som nämndes i den inledande forskningshistoriken, sammanställer
Lindqvist lät 'betesmark' och lät 'hjullöt' med bl. a. uppl. dial. (Norrby,
Vassunda,1 Västland m. fl.) löt(e), m. 'spån, uppkommet vid lötning
eller bilning af timmer'. Det som utmärker dessa spånor är enligt
Lindqvist »deras — särskildt i ändarna — böjda form, uppkommen
genom yxans vid bilningen i spetsig vinkel mot stocken snedställda
egg» (a. a., s. 215). Motsvarande verb är löta. Från betydelsesynpunkt
parallellt härmed vore »skräda ( =Ity. schräden, skära snedt) till adj.
skrå, af mlty. schrät (-d-), sned» (a. st.).
Ordets etymon hade dock före Lindqvist — men som ej synes ha
observerats av denne — diskuterats av A. Isaacsson, Om södra Fjärdhundralands folkmål (1923), s. 115 not 8, i samband med Norrbymålets /o:t, m. 'vid timmerbibaing från stocken borthuggen större
flisa'. Enligt Isaacsson är ordet föga spritt i dialekterna. Han känner
det dock även från Forsa en i Hälsingland, där det har formen /8:t, m.,
som »troligen går tillbaka på f sv. luter, bier, fvn. hlutr». Norrbymålets
/o:t kan enligt Isaacsson inte vara identiskt härmed utan »utgår från
fvn. hlautr 'lott' (i avljudsförhållande till hlutr), got. hlauts m. 'lott,
arvedel' till germ. *hleutan 'ljuta, få på sin lott'». Samma uppfattning
härom har även Hellquist i sin etym. ordbok (2:a och 3:e uppl.), s. 589
(art. lott). Hellquist synes f. ö. stödja sig enbart på belägget hos
Isaacsson. I SAOB (L 1958, tryckt 1942) säges om sv. dial. böta, 101a2
'flattälja timmer, avhugga (en stock) på båda sidor' att det »sannol.»
är en »avledn. av sv. dial. löt, om halvrunda stycken som avhuggas på
sidorna av ett fällt träd, till germ. hlaut-, klut-, del».
Innan jag övergår till frågan om ordets härledning, anser jag det
befogat att närmare redogöra för dess utbredning (jag medtar i den
följande materialsamlingen även det till subst. hörande, numera
bättre belagda verbet löta). Jag har funnit belägg från Västmanland,
Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Finland, vilka i sammandrag
redovisas här nedan.3
1 Belägget från denna socken, som Lindqvist uppger sig ha hämtat i ULMA,
har jag ej kunnat återfinna.
2 Härmed torde avses ett uttal ltita el. dyl. Jfr vissa häls. belägg nedan.
3 Otryckt material har hämtats ur samlingar i ULMA.

ORDET LÖT 'RJULLÖT'

129

Västmanland. Belägg på subst. Vit (bsg. lofty,) finns endast från
Kumla sn i övertjurbo hd. Betydelsen framgår av följande citat: »När
man nu hugge före, så vart dä' att hugga bårt löten, löta timre', vilket
var, att med huggyxen, hugga dän det mästa, som skulle ta's, vilket i
ståckens storända, kunde vara en bra tjock löt» (ULMA 10422, s. 20).
Verbet löta 'bila (timmer), skräda, bila otäljda timmerstockar som
skola användas till bygge' är känt från övertjurbo hd (Möklinta,
Kumla), Norrbo hd (Fläckebo, Romfartuna) och Vangsbro hd (Västerfärnebo).
Uppland. Subst. löt 'spån uppkommen vid lötning av timmer,
stora spånor då man jämnar timmer' o. dyl. är känt från Skuttunge,
Vendel, Nora och Norrby; se ordsaml. i ULMA, Hesselman, Uppländsk ordbok,' bd 1, ss. 316, 893, bd 2, s. 652, Isaacsson a. st., N.
Eucharius Ohlsson i Västmanl. fornm.-för. årsskr. 14, 1924, s. 18.
Från Västland (örbyhus hd) kännes en svag biform Vite, m. Hesselman (a. a. 2, s. 653) anför från Vendel löta, plur. -er vid sidan av timmerlöt, plur. -ar, och från Harbo (Våla hd) uppger C. Säve, Helsingemålet2 (1851), s. 394, lok, f. 'huggspån vid leftning' . Till Uppland kan
säkerligen även belägget lötar 'vid lötning fallna spånar' hos A.
Cnattingius, Svenskt skogslexikon (1894), s. 85, lokaliseras.3 Verbet
Vita 'bila, flänka timmer (stockar)' o. dyl. är belagt från Skuttunge,
Tierp, östervåla, Harbo, Nora, Enåker och Norrby; se ordsaml. i
ULMA, Säve a. a., s. 394, Hesselman a. a. 1, ss. 316, 893, Cnattingius
a. a., s. 33, Isaacsson a. a., s. 142, M. Eriksson i Fataburen 1925,
s. 82.4
Gästrikland. Säve (a. a., ss. 367, 375) anför från Ockelbo
f. 'afhugg fr. en stock vid letning, de stora afhuggna spånorna'. Från
Torsåker och Järbo finns i ULMA belagd en sms. Vitspån 'spån vid
lötning' (jfr för Torsåkers del även Säve a. a., s. 388: let-spån„ m. 'det
vid leftning afhuggna'). Verbet löta 'flattälja en stock på två sidor,
1 Handskrivet manuskript i ULMA.
Handskrift i Uppsala Universitetsbibliotek med signum R. 631.
Cnattingius var från 1876 till sin död 1897 föreståndare för Tierps, sedermera Marma skogsskola. Se t. ex. Sv. biogr. lex. 8, s. 672.
4 Cnattingius meddelar (a. a., s. 33), att verben flänka, löta, slå, skräda, bila
och tälja »äro olika benämningar på i det närmaste samma handling eller att
medelst yxa aptera rundt virke till sparrar, väggtimmer och bjelkar, dock så till
vida oftast skilda åt, att flänka, löta och slå betecknar att med huggyxa utföra
ett grofarbete, då återigen skräda, tälja och bila är att med bilyxa finputsa det
förut grofhuggna virket».
2

3

9 — 654212 Sv. Landsmål 1965
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hugga av på sidorna av en stock' o. dyl. är känt från Hedesunda, Torsåker, Årsunda, Ovansjö, Järbo, Ockelbo och Hamrånge enligt ordsaml.
i ULMA och Säve a. a., ss. 218, 367, 375, 382, 388. Jfr även E. Lindkvist, Om Gästriklands folkmål,' s. 96.
Hälsingland. Säve (a. a., s. 367) anför lota, f. 'afhugg fr. en stock
vid &Aning' från Skog och Hanebo i södra delen av landskapet. Ett
nordhäls. lött,. m. 'den aftäljda flatsidan på en stock' uppges av Wennberg, Ordbok öfver allmogeord i Helsingland, s. 43. Såväl formen som
den avvikande betydelsen torde böra ses mot bakgrunden av att belägget härrör från en utkant av ordets utbredningsområde. Verbet
löta 'tälja en stock på båda sidorna, flattälja en stock' o. dyl. är känt
från ett flertal socknar: Skog, Hanebo, Järvsö, Delsbo och Bjuråker
(i de båda sistnämnda socknarna är stamvokalen s: el. dyl.). Se
ULMA:s ordsaml., Säve a. a., ss. 218, 367, L. Landgren, Uppränning
till grammatik för Delsbomålet (2:a uppl. 1870), s. 8, Wennberg a. a.,
ss. 43, 45.2
Finland. Att ett mot rikssv. dial. löt(e), löta 'spån' svarande ord
förekommit även i fin1.-sv. dialekter torde framgå av en uppgift hos
Wessman, Samling av ord ur östsv. folkmål 1, s. 504, om ett från
Mörskom i östra Nyland känt löton lowton,, n. 'spånbacke' (betecknat
som »äldre spr. i Skomarböle»).3
Vi återvänder nu till frågan om ordets härledning. Vad till att börja
med förhållandet mellan subst. lät etc. och verbet löta beträffar, är det
rimligast att betrakta subst. som den primära bildningen. Detta framhålles också klart i SAOB a. st., medan Lindqvists framställning på
denna punkt är oklar och tvetydig (jfr nedan). När det gäller ordets
grundbetydelse, kan jag inte ansluta mig till Isaacsson, Hellquist och
1 I: Från Gästrikland
2 I Delsbo har ordet i

1942.
uttalet sammanfallit med motsvarigheten till rspr. lotta
'draga lott' (Landgren och Wennberg a. st.). Landgren kommenterar förhållandet sålunda: *låta, draga lott, må ej förblandas med låta, löta timmer, ehuru
de uttalas och böjas lika.»
3 Med löton kan avses detsamma som i Nora sn i Uppland kallas avlötningsbacke, en plats där stockarna förarbetades, innan de sågades (Eucharius Ohlsson
a. a., s. 17). — Hur löton skall förstås rent formellt är ej klart. Det är dock möjligt, att utgångspunkten varit best. form plur. *lötona av ett *löta, f., och att
löton är en nybildning härtill. Jfr löta, f. 'spån' i Uppl., Gä,str. och Häls. enl. Hesselman och Säve och se 0. Ahlbäck, Studier över subst.-böjn. i Finl, svenska
folkm., ss. 19, 127. Rent formellt är det även möjligt, att utgångspunkten varit
best. form sing. *löton av samma nöta, f. (jfr Ahlbäck a. a., s. 107 f.), men detta
alternativ förefaller mig föga sannolikt.
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SAOB. Redan rent sakligt synes det mig icke tilltalande, att för ett ord
för 'spån, avhugget stycke av stock' el. dyl. ansätta en grundbetydelse
'del'; paralleller härtill torde f. ö. saknas. En avgörande motinstans
utgör dock enligt min mening det förhållandet, att det inte kan styrkas, att en motsvarighet till got. hlauts 'lott, arvedel' funnits på nordiskt språkområde (jfr ovan). Det ter sig däremot naturligt att med
Lindqvist sammanhålla lät 'spån' med verbet luta.1 Dennes motivering härför förefaller mig dock inte evident.
Lindqvist menar sålunda, att de vid lötning uppkomna spånorna
skulle ha en speciellt i ändarna böjd form, föranledd av att yxan vid
lötningen hålles i spetsig vinkel mot stocken. Så vitt jag förstår, kan
dock detta inte vara någon träffande karakteristik, eftersom det i allmänhet torde röra sig om ganska tjocka stycken, som vid lötningen
avskiljes från stocken.2 Detta framgår bl. a. av ett säkerligen mycket
gammalt tillvägagångssätt vid timmerlötning. Enligt en uppteckning
från Romfartuna i Västmanland gjorde man först ett antal inhuggningar i stocken till ett visst djup, och därefter borttälj des styckena
mellan dessa inhuggningar. Samma metod har använts även i Gästrikland (Ockelbo) och Hälsingland (Skog, Hanebo) att döma av en
teckning hos Säve a. a., s. 367. Jfr även en uppgift från Vendel i Uppland hos Hesselman a. a. 1, s. 316, om att de från stocken »borthuggna
sidostyckena avpassade i lämpliga längder (ung. som vedträn) kallas
1 Med hänsyn till vad vi i annat sammanhang konstaterat om utvecklingen
av äldre au i Hälsingland, finns det givetvis ingen anledning att ansätta en särskild utgångsform för det av Isaacsson från Forsa anförda /82. m Jfr f. ö. uttalet ifita el. dyl. av verbet löta i Delsbo och Bjuråker. Om det av Wennberg
uppgivna lött, m. 'den aftä1jda flatsidan på en stock' se ovan.
2 Därför är väl f. ö. beteckningen 'spån' egentligen ej helt adekvat; jfr att
SAOB i stället talar om »halvrunda stycken som avhuggas på sidorna av ett
fällt träd». Löt etc, är sålunda ej jämförbart med t. ex. sv. dial. kana, f. o. likn.
'spån efter knif; tvärspån; hyfvelspån' (Rietz, s. 306) och no. dial. kaure, kåre,
m. 'Hovelspaan, krellet eller spiralformig Speen' (Aasen, s. 346), sv. dial. kåra,
f. 'tunn spån, hyfvelspån' (Rietz, s. 379). Dessa ord anses ha en grundbetydelse
'något böjt, välvt' el. dyl. (se A. Vestlund, Medelpads folkmål, s. 72 not 6, E.
Lid6n i Indogerm. Forschungen 19, 1906, ss. 318, 341 f., Torp, Nynorsk etym.
ordb., ss. 261, 264), men de betecknar till skillnad från löt tunna, hopkrullade
spånor, uppkomna vid täljning eller hyvling av trä. Om ord, vilka med större
eller mindre grad av säkerhet kan sammanhållas med sv. dial. kana o. dyl. 'spån'
se utförliga hänv. hos V. Ekenvall, De svenska ortnamnen på -kutter, s. 49 not 22,
samt dessutom N. ödeen, Studier i Smålands bebyggelsehistoria, s. 141, B.
Ohlsson, Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån, s. 201, I. Lundahl i
Namn och bygd 40, 1952, s. 82 ff., E. 0. Bergfors, Tilljämning a > å i dalmål,
s. 106 ff.
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låter 1. låtar, timmerlöter». Mot bakgrunden härav synes det mig sannolikare, att det är den buktiga, nästan halvrunda formen hos de borthuggna delarna av stocken, som givit upphov till benämningen. Tanken får stöd av vissa kommentarer till verbet låta i några uppteckningar, t. ex. från Kumla och Fläckebo i Västmanland: »Vid lötningen tog man bort det halvrunda på stocken (jfr. löt i ett hjul, vilken
var halvrund)» (Kumla); led-cp: tt' rn:ra (hug: afi; doe ru' n:da) (Fläckebo).
Enligt Lindqvist (s. 216) har låta en ursprunglig betydelse av 'hugga
eller tälja snett'. Hur han kan förena denna tanke med sin uppfattning, att löt 'spån' skall identifieras med låt 'betesmark' och löt 'hjullöt', är oklart. Den anförda parallellen skräda 'avbarka, släthugga' är
f. ö. ett bräckligt stöd. Det är osäkert och kanske inte ens troligt, att
denna betydelse hos skräda har något samband med en eventuell
ursprunglig betydelse 'skära snett' hos verbet i fråga.1 Frågan kräver
ytterligare utredning.
Som tidigare nämnts, sammanhåller Lindqvist med /åt i dess olika
betydelser även fin1.-sv. dial. låta, f. 'smal och djup urholkning i allmänhet, särsk. urholkadt trä, t. ex. en af naturen el. människohand
urholkad trädstam m. m.'.2 I samband med diskussion av detta ord
säger Lindqvist, att det hör till fin1.-sv. dial. låta 'urholka', där den
ursprungliga betydelsen 'hugga eller tälja snett' skulle framträda
»ännu tydligare» än i fråga om sv. dial. låta 'bila timmer'. På denna
punkt kan jag inte följa Lindqvist. Verbet låta 'urholka', som är känt
endast från Nagu (Vendell a. st.), är säkerligen sekundärt till låta
'urholkning'. Hellquist, Svensk etym. ordb.3, s. 616 (art. 1 löt), ansätter för detta senare ord en utgångsform *lautiön, en bildning till
samma stam som i lät 'betesmark'. Jag ansluter mig till Hellquist.

Som huvudresultat av vår undersökning kan sammanfattningsvis
följande antecknas.
Ordet löt 'hjullöt' bör utgå från ett äldre *laut- och utgöra en avljudsform till verbet luta (fvn.
pret. laut). Det i dialekterna gan1 Jfr Falk—Torp, Norw.-dän. etymol. Wörterb. 2, s. 1021 (art. Skraa, adj. och
Skraa II), Torp, Nynorsk etym. ordb., s. 626 f. (art. Skrte och Skrteda), Hellquist,
Svensk etym. ordb.3, s. 955 f. (art. 2 skrå och skräda).
2 För ytterligare upplysningar om detta ord se Vendell, Ordbok över de
östsy. dialekterna, s. 588. Uttalet är löyto (Nagu, Finby, Snappertima, Karis,
Ingå), löytu (Hitis), /Mo (Kyrkslätt, Kumlinge, Föglö) och /ötu (Brändö).
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ska spridda med löt liktydiga lott anser jag mig på goda grunder
kunna förklara som ett i anslutning till lott 'del' ombildat löt. Ombildningen torde ha sin huvudsakliga grund i att löt först i relativt
sen tid — till följd av att det tidigare saknats realt underlag för ord
för 'hjullöt' — trängt in på de områden, där nu formen lott härskar.
Sakligt motiveras benämningen löt av hjullötens böjda, välvda form;
jfr synonymer som fin1.-sv. dial. (kärr)krok och no. dial. kjerrebug.
Uppfattningen om något som är buktigt eller välvt har enligt min
mening givit upphov även till ett annat ord bildat till samma stam,
nämligen sv. dial. löt(e), löta, använt om de nästan halvrunda stycken
(»spånor»), som avhugges på sidorna av ett fällt träd.

Resumé
L'auteur entreprend une discussion sur l'origine du mot löt `hjullöt'
(jante) minutieusement (Studie° par Tage Långström dans sa these
« Svenska fordonstermer » 1955) (Termes suedois concernant les vehicules).
Dans le suedois ecrit moderne on trouve les formas löt, m., f. et n. ainsi
que löte (genre indetermine), dans les dialectes outre löt, m., f. et (plus
rarement) n., on rencontre meme un nombre d'autres formes que Långström considere en majeure partie comme des neologismes et qui sont
le plus souvent derivees des formas du pluriel (löta, f. et n., löte, m. et n.
etc.). L'etymologie du mot est tres discutee. Certains chercheurs (H.
Vendell, Ad. Noreen) ont estime possible de considerer löt comme ötant
identique, å l'origine, au suedois lott, v. sued. luter, loter, m. 'lott, del,
andel' (partie de) en supposant que 1 `ii-voyelle a (SUS introduit au singuHer par le i-metaphonique des formes du pluriel (v. sued. lytir, lötcer).
Selon une autre interpretation plus ancienne de J. V. Lindgren, T. Bucht
(en partie), SAOB et plus tard Långström, löt est identique å une forme
metaphonique de lott 'del' (partie de, morceau) correspondant entre autre
au gothique hlauts, m. 'lott, arvedel' (part d'heritage). Un troisiåme
groupe de chercheurs (A. Torp, E. Flellquist, Nat. Lindqvist) a estim6
que löt lijullöt' etait de la meme famille que le v. luta 'böja, luta' (courber)
et en consequence å rapprocher du dial. sud. löt, f. 'betesmark, utjord'
(påturage) etc. et du dial. norv. /ot, n. 'böjningspunkt i kölen (mot stäven)'
(la courbure de la carene, eontre l'etrave).
Selon l'auteur cette demiere conception de l'origine du mot en question
devrait ötre la plus correete. L'allegation de Vendell et Noreen sur
l'origine de löt qui serait une forme venant du goth. est cliffieile ä imaginer
cause de la provenance geographique des mota. Si nous envisageons
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que löt soit la forme metaphonique de lott 'del' il nous est difficile de penser
que le goth. hlauts puisse lui correspondre puisqu n'est pas prouve qu'il
existe dans les regions de langues norcliques. Pour ca qui est de hlautr,
m. 'lott' cite dans plusieurs dictionnaires mais se retrouvant en un seul
endroit dans l'um des deux manuscrits principaux de Bandamanna saga
l'auteur signale qu'il s'agit tout bien pose d'un lapsus de hlutr.
On trouve m'erne dans les dial. sued. un synonyrne de löt `hjullöt' : lott,
principalement au genre masc. Les chercheurs, qui ont rapproche löt du
v. luta, ont en princip° consid6r6 que lott devait en ötre la m6taphonie
(voir ei-dessus comparaison avec le dial. norv. /et, n.). Lindqvist a cependant
aussi envisage comme alternativ° que lott pourrait representer löt (jante),
ear dans les regions ah le mot a ete employe comme terme d'artisanat il
alpu ötre detourne de son sens primitif et se rattacher å lott 'del' (partie
de). Les chercheurs, qui ont adopte pour löt le sens primitif 'del' (partie
du eercle d'une roue), ont regarde lott `hjullöt' (jante) comme identique
å lott 'del' (partie de). Pour l'auteur c'est en tout premier lieu peu plausible, pour une raison purement geographique, qu'il ait existe im lott
`hjullöt' primaire, alors qu'au contraire on retrouve constamment le
synonyme löt qui est å la base de cette forme. La transformation de löt-,
comme le fait s'est produit pour lott 'del' devrait, au moins en partie,
avoir ete favoris6e par des fa,cteurs d'ordre aussi bien philologiques que
pertinents.
Pour soutenir son interpretation sur l'origine de löt `hjullöt' l'auteur
discute pour terminer de certains neots de la meme famille, selon lui,
principalement du dial. sued. lät(e), löta 'spån' (6clat de bois), provenant
de lötning ou coupe du bois etc. En opposition å Aug. Isaacsson, E.
Hellquist et SAOB — qui acceptent que le mot vienn.e du germain *hlaut-,
*hlut- 'del' — mais en aceord avec Nat. Lindqvist l'auteur ne peut cependant admettre les raisons pertinentes de Lindqvist motivant son
etymologi°. Lindqvist veut dire que les &lats de bois en question auraient
eu leur denomination en raison de la forme de leurs extremit6s sp6cialement courbees et resultant du fait que la hache en coupant le bois forme
un angle aigu avec le tronc. L'auteur s'oppose å cette theorie, en soulignant que les caract6ristiques de Lindqvist sur les &lats de bois en question no sont pas tres frappantes puisque ce sont gön6ralement des morceaux tres epais qui se detachent du tronc lors de la coupe. Selon l'auteur
c'est au contraire la forme recourbee, presque en demi-cercle, qui a donne
naissance å la denomination de löt etc.

Centraldirigerad kultur
Några byordningar från pitebygden
Av OLOV ISAKSSON
I denna artikel presenteras några byordningar från pitebygden.
De representerar alla olika tidsskeden och förhållanden. De ger, om
man närmare analyserar dem, en god bild av den organisatoriska utvecklingen i en norrbottnisk by under mer än 200 år. De ger besked
om hur byarna förändrats under denna tid, de berättar om nya jordbruksmetoder och förändrade sociala och ekonomiska förhållanden.
Byordningarna har, möjligen med undantag för den äldsta (llortlax
1733), tillkommit genom initiativ som tagits av riks- och länsmyndigheter. I alla tider har centraldirigeringens betydelse för uppkomsten
av fast organiserade byalag varit mycket stark i övre Norrland. Det
är detta förhållande denna uppsats främst vill belysa.
Byordningarna och andra byaregler har formats efter myndigheternas påbud, de har anpassats till de krav som ställts på dem,
men de har också präglats av stark lokal rättstradition, ofta av hög
ålder. I Norrbottens och Västerbottens kustbyar har denna tradition
ofta varit mycket stark.
Samspelet mellan statlig påverkan och lokal egenart kan studeras
i de här återgivna byordningarna, vars innehåll här varken skall
kommenteras eller förklaras. I detta sammanhang har byordningarnas
formella tillkomst det största intresset. Vi skall försöka finna orsakerna till att byordningar kommit till just vid de här aktuella tidpunkterna samt framför allt försöka spåra den kraft som fött dem.
Den äldsta byordningen i Norrbotten tillkom år 1674. Den gällde
för hela Luleå socken och antogs senare också för Råneå socken. Det
är troligt, att den redan 1674 också antogs till efterlevnad av byamännen i Piteå socken.
Byordningen från 1674 har tillkommit genom initiativ som tagits
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av bönderna i Sunderbyn, Nederluleå socken, som vid ett ting riktade
klagomål över vissa missförhållanden i byalaget. Dessa bönder har
dock givetvis inte haft något att skaffa med byordningens utformning
och djupare innehåll. Troligen har byordningen författats av t. f.
häradshövdingen i Västerbottens domsaga, Henrik Wijnblad. Den
är juridiskt och formellt sett mycket högtstående och skiljer sig däri
väsentligt från andra bevarade svenska byordningar från 1600-talet.
Den kan sägas ha tillkommit genom en administrativ åtgärd men
har säkerligen också präglats av lokal byrättslig tradition av hög
ålder. I en artikel i Folk-Liv har jag utförligt behandlat denna byordning.'
På 1720- och 1730-talen tillkom flera byordningar i pitebygden.2
Däremot är samtida byordningar okända i andra delar av Norrbotten.
I nuvarande Västerbottens län återfinns de endast i Umeå socken.3
Det är karakteristiskt att byordningarna från 1700-talets första
decennier är koncentrerade till just dessa två bygder, där tillgången
på s. k. ståndspersoner var större än i någon annan del av det dåtida
Västerbotten. Umeå var länets administrativa centrum, Piteå dess
viktigaste militära och i viss mån även merkantila plats.
Det är troligt, att det finns ett organiskt samband mellan byordningarna från Piteå och Umeå socknar från 1700-talets början. Det
i Isaksson, 0., Några byordningar från 1600-talets Västerbotten. Folk-Liv
1962-63.
2 De bevarade är följande: Rokn,eis (1728), Långnås-Sjulnås (1730), Hortlax
(1733, publicerad här), Svensbyn (1735), Rosvik (1735) samt Håkansö-Porsntis
(1736), den sist nämnda dock närmast en sågordning. Dessutom finns en
överenskommelse om hägnad m. m. från Sunderbyn i Nederluleå an (1728). Den
innehåller 13 §§ mot 4-6 §§ för byordningarna från pitebygden. Också överenskommelsen från Sunderbyn understryker ståndspersonernas och myndigheternas betydelse för tillkomsten av byordningar. Här bodde en rad olika myndighetspersoner. Då Norrbotten fick sin första landshövding förlade också denne
länsstyrelsen till denna by. Det bör i detta sammanhang också erinras om, att
den tidigare omtalade byordningen från 1674 tillkom genom initiativ som togs
av bönderna i denna by.
2 Från Umeå socken finns följande bevarade byordningar från denna tid:
Klabböle (1728), lhaajö (1730, närmast en betesöverenskommelse), Rödbäck
(1731), Ön. Västerteg (1732, slåtteröverenskommelse), Stöcke (1733), Innertavle
(1734) samt Degernäs (1738). Dessutom finns en överenskommelse om notdragning från Kåge i Skellefteå socken (1736).
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är också troligt, men svårt att bevisa, att de bevarade byordningarna
från pitebygden tillkommit genom en samfälld administrativ åtgärd,
t. ex. ett beslut på sockenstämman. Till en del påminner pitebyordningarna om varandra, men en närmare analys av dem visar också
stora olikheter. Också här finner vi alltså ett klart samspel mellan
centraldirigering och lokal egenart. Nedan publiceras en av de utförligare byordningarna från pitebygden.

Byordning för Hortlax 1733
År 1733 den 6 februarii höks ordinarie Laga Winter Ting med allmogen
och menige mann af Pitheå Socken, präsentibus ut in protocollo.
Insinuerades i Rätten en utaf Joan Johansson, Olof Hwitman, Erik
Gustafsson, Torfast Jonson, Pär Eriksson, Retten Berg, Olof Augustinsson,
Mårten Augustinsson, Margareta Johansdotter änkan, Henrik Henriksson,
Pär Toinon Berg, Johan Hindriksson, Johan Matsson, Pär Andersson,
nämndemannen Augustin Olofsson, Johan Olofsson, Mickel Matsson,
Olof Mattsson, Anders Johansson, Nils Ifwarsson Öman, Anders Olofsson,
Olof Nilsson, Pär Larsson och Erik Nilsson i Flårtlax underskrefwen och
till Härads Rätten ställd inlaga, derutinnan de förmäla sig, såwäl till förekommande af hwarjehanda i byun yppadt oskick, som till en god ordnings
och grannsämjans bibehållande, hafwe sins emillan aftalt och beslutit.
1
At ingen i byun boende må utom samtelige Byamännens ja och samtycke, förlåfwa någon af Borgarskapet eller utbysmänniskorne, at på
Byuns samfält tillhörige skogstract, hugga timmer, klåfwar, wedbrand
eller annat trä afwärke af hwad namn det hälst wara kan, wid fyra tio
Silfwermynts wite tillgiörandes.
2
Att ingen der i byun bör sälja till Borgarskapet eller andre timmer,
klåfwar, eller annat till huus, skutbyggning och flere tarfwas ärforderligit
awwärka, utom de andre grannarnes bifall, wid wite af femb
Silfwermynt.
3
At hwar och en nu skall med förswarlig giärdesgård i rättan tid hägna
sine ägor, eller, i widrigt fall, böte en daler Silfwermynt hwar gång någon
Boskap derigenom på andras ägor inkommer, och betale den skada, som
der medelst en och annan kan tillfogas.
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4
Det alla i byun bör i laga tid hafwa sine swin ringade, särdeles då de
om hösten komma uti åkrarrie at insläppas, jämwäl des utom öfwer sommaren dem klåfwa, och getterne wid häfta eller fängsla, så at de icke måge
kunna krypa igenom eller springa öfwer giärdesgårdarne, skolandes
den, som sådant försummar, sådant umgälla med en D" Silfwertnynts
böter och dessutom ärsätta den deraf timade skadan.
5
Att alla grannar skall åligga til att på en tid eller tillika med Boskapen
flytta till och ifrån fäbodarne, wider bot af en Der Silfwermynt för hwar
gäng någon det samma underlåta, samt wedergällning af den skada, som
der medelst hända kan, och
6
att ingen må om wår eller höstetiden insläppa sin Boskap till betes på
andras inhägnade och afskielte rödningar, wid wite af en D" Silfwermynt
för den sig sådant företager, och någon annans led eller giärdesgård till den
ändan uprifwer, anhållandes at Härads Rätten här uppå sin laga confirmation meddela wille.
Nu emedan, hwad 1, 3, 4, 5 och 6 §§ wid kommer, icke allenast dess
åfwanskrefne Hårtlax byamän, utan ock de öfrige grannarne derstädes,
neml. Rectoren Magister Petrus Graan, hustru Anna Eriksdotter, hustru
Margareta Andersdotter, Pigan Kjärstin Olofsdotter och hustru Karin
Larsdotter, deras innehåll för alla delar nu inför Rätten widkiänna och
samtycka månde. Befinner Härads Rätten jämwäl de samma wara billiga
och icke mindre till byamännens ägen fördel och bästa, nu till inrättning af
en nyttig ordning i byun ländande, samt till större delen på siälfwa Lagen
och sedermera utfärdade Kong!. förordningar, sig stödja och grunda;
för den skuld pröfwade och Härads Rätten för skjäligt och rättwist at till
lag likmätig fullfölgd och efter rättelse, gilla och stadfästa den Convention
och handling, hårtlaxboerna uti berörde §§ med hwarandra friwillerligen
träffat, skolandes följagteligen den, som der emot bryter, wara underkastad den der uti för hwart och ett mål af dem siälfwa utnämtde bestraffning, och des utom, efter omständigheterne med laga plikt answar,
dock kommer wid efter lefnaden af den 6 § det i akt tagas, at den, som
icke will till sin och sine grannars gemensamma nyttjande des enskifte
rödningar uplåta, bör ej eller af byuns så kallade stång eller utängar få
betiena sig till betesmark för flere Creatur än lämpl. swarar mot des uti
samma äga tillständig andel, i proportion mot den Boskap de andre
grannarne efter deras anparter sammanledes kunna wara berättigade at
derå utsläppa.
I lika måtto och ehuruwäl en del af byamännerne sökte at, beträffande
den 2 §, förebära, som blefwe deras frihet wid skogens nyttjande desme-
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deist för mycket inskränkt, och dem derhos betagit, at deraf åtnjuta det
understöd, som de till deras underhåll samt Kronoutskyldemes desto
drägeligare afbördande med mera, skola hafwa af nöden; Likwäl så som
Härads Rätten efter frågan ärfohr, det Hårtlax bys skog icke är worden
emellan granname därstädes fördelt, och därjämte skall ide förwekne åren
medelst åtskillige till Bårgarskapet och andre utbysmän skiedde ansenlige
afsalu, blifwit märkeligen åwärkad och förminskad, så at till befrugtandes
wara skall, det ifall sådant icke blefwe snart hämmadt, den samma då
inom kårt torde warda till dess nyttbaraste del utödd, byamännen i framtiden till ingen ringa skada och afsaknad; Alltså och i anseende dertill, at
den uti fömemde 2 § mentionerade författning är af de fieste grannarne
med Lag samt Skogsordningen aldelens enlig, kunde Härads Rätten icke
undgå att den samma äfwen till en ofelbar efterrättelse Hårtlax byamän
antyda, med bifogade föreläggande af behörig näpst för den, som des
innehåll öfwerträder. Hwilket alt ytterligen bör, uti alla grannames närwaro, dem hwart år ytterligare föreläsas och påminnas, på det ingen
okunnighet här af så mycket mindre måtte kunna förebäras. Auctum ut
supra.
På Härads Rättens wägnar.
Mich. Bur. Höjer

(Ur Piteå tingslags dombok 1733, Landsarkivet Härnösand)

År 1742 utsändes, som bekant, ett kungligt brev om jordbrukets
upphjälpande samt ett förslag till byordning. Genom landshövding
Gyllengrips försorg kom denna mönsterbyordning att i mer eller
mindre omarbetad form antagas i jordbruksbygderna i hela länet —
dock inte i de finskspråkiga byarna längs Tornedalen.
De svenskspråkiga socknarna antog alla en egen variant av det
förslag till länsbyordning, som Gyllengrip utsände 1751 och som utarbetats med 1742 års mönsterbyordning som förlaga. I ett flertal
uppsatser har jag tidigare belyst de västerbottniska byordningarna
från denna tid.1
1 Gyllengrips verksamhet finns bl. a. behandlad i uppsatsen »Landshövding
Gyllengrips berättelse om Umeå stad 1738». Ur: Västerbotten 1960, s. 133, I
Norrbotten 1963 är i »Budkavlen går», s. 223 ff. samtliga bevarade byordningar
från Neder - och överkalix socknar publicerade och kommenterade. Här har
också återgivits den äldsta kända protokollsboken från Norrbotten. Den är
förd mellan åren 1789-99 i Näsbyn i Nederkalix. För byarna ön, öster - och
Västerteg nära Umeå stad finns en bevarad protokollsbok från åren 1792-99.
Den är, liksom bl. a. en byordning från österteg 1751 återgiven i »Byalag och
bygemenskap. Tegs byars dokument». Ur: Skytteanska samfundets handlingar
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Byordningarna gavs en klart lokal prägel. Stommen i dem är dock
genomgående det statliga förslaget. Av nedan publicerade byordning
för Piteå socken framgår vilka bestämmelser, som ingick i de enskilda
byarnas förordningar. En närmare analys av samtliga bevarade piteförordningar från denna tid visar också, att olikheterna mellan dem
ofta är påfallande stora.
Av de bevarade pitebyordningarna från 1751 har tidigare den från
Hortlax publicerats.' En jämförelse mellan den och den här återgivna sockenbyordningen visar ånyo klart samspelet mellan centraldirigering och lokal tradition.
2, 1963, s. 39 ff. Här återfinns också den under not 3, s. 136 omtalade slåtteröverenskommelsen från ön-Västeleg (1732). Ett annat synnerligen värdefullt byarkiv
är behandlat i »Ett västerbottniskt byarkiv». Ur: Rig 1960, 3, s. 65 ff. Det
kommer från byn Sörmjöle i Hörnefors socken och innehåller bl. a. flera byordningar med utförliga tillägg samt omfångsrika bystämmoprotokoll. Byarkiven i Norrbotten är bl. a. behandlade i *Byakistor i Norrbottens kustland». Ur:
Norrbotten 1956, s. 111 ff. Om de specifika förhållandena i Tornedalen, där
byordningar i stort sett tycks ha saknats, se »Svenskt-finskt-ryskt». Ur: Norrbotten 1962, s. 25 f. Hamnordningar och hamnstämmor i Norrbotten har något
berörts i »Hamnstadga och vardagsrutin». Ur: Levande skärgård, 1964, s. 27 ff.
Från Västerbotten har följande byordningar publicerats: I Årsboken Västerbotten 1927, s. 158; Ljuevattnet, Burträsk sn, 1751; i årsboken 1928, s. 30, Storkåge, Skellefteå sn, 1751; i årsboken 1926, s. 184, Hässjö, Umeå sn, 1781; i
årsboken 1922, s. 59, Degerfore, Degerfors sn, 1822; i årsboken 1948, e. 131
Norejö, Norsjö sn, 1823 samt i årsboken Västerbotten 1934, s. 127, Bastuträsk,
Bjurholms sn, 1830.
Dessutom har följande byordningar (i bokstavsordning) publicerats eller utförligare citerats: Bjärsbyn, Nederluleå, 1751 i Nordberg, A., En gammal norrbottensbygd, 1928, s. 637; Bygdeiljum, Burträsk sn, 1834 i Gipe, J., En sockenkrönika fram till omkring 1870, 1955, s. 297; Harade, Edefors sn, 1901 i Betänkande med förslag till lag om bysamfälligheter, 1918, s. 122, Hortlax, Hortlax sn, 1751, i Cederlund, J. W., Med Ojebyn i centrum, s. 280 ff.; Kvarnbyn,
Burträsk sn, 1827 (Kvarnordning) i Gipe a. a., s. 302; Lappvattnet, Burträsk
sn, 1818 i Gipe a. a., s. 296; Mjödvattnet och Tjärn, Burträsk sn, 1840 i Gipe
a. a., s. 303; Sjulneie, Piteå sn, 1884, i Betänkande ..., s. 80; Skråmträsk m. fl.,
Skellefteå en, 1751, Fahlgren, K., Skellefteå stads historia 1945, s. 40; Sunderbyn
m. fl., Nederluleå sn, 1751, i Enequist, G., Nedre Luledalens byar 1937, s. 450;
Svensbyn 1878, i Betänkande ..., s. 80; Varuträsk, Skellefteå sn, i Fahlgren a. a.
s. 421.
1 Cederlund, J. W., Med Ojebyn i centrum, s. 280 ff.
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Byordning 1751 för Samtelige Byalagen i Piteå Sockn;
sammandragen af the särskilt för Byarne upprättade
By-Ordningar
1
Til at hålla så mycket bättre ordning i byalagen förena sig byamännerne
i Roswjk och Trundafwan om En Ålderman, Håkansön, Pårtsnäs, Siulsmamk, Kopparnäs, Öjebyn, Böle, Bergswjk, Pitholm, Högsböhleå,
Iäfreå, Hortlax, Hemmingsmarck, Blåsmarck, Swensbyn, Kalamarck,
Roknäs, Lillpiteå, Siulnäs, Långnäs, Arnemarck, Sikforssen och Byn at
hafwa hwar sin särskilta Ålderman, men Korsträsk, Muskus, Wjsträsk och
Mandjerf tilsammans En Ålderman, efter som the härunder antecknade
finnas; med för afskiedad öfwerenskommelse at the nu tilsatte så länge
thwerwid förblifwa som Byalagen kunna them thertil förmå; och at sedan,
den som de fläste röster falla uppå får therifrån sig ej undandraga. Ålderman
äger maekt sammankalla byalaget så ofta han sielf nödigt finner eller någon
that hos honom skiäligen begärer, och skier sammankallelsen i de större
byame igenom budkafla som bäres gård ifrån Gård i den ordning hemmanen i byn ligga. Men i the mindre byar igenom ett Hion som Åldermannen
utskickar. Nedlägger någon Budkaflan och icke fortskaffar -Hl nästa
Granne plickte första gången Fyra Öre och sedan dubbelt. Är ej någon
hemma som förstår ock kan föranstalta om budkaflans bärande, bäva tå
then i handen hafwer den Gård förbj hwarest ingen hemma war. Sedan
Budkafla således omgåt eller Grannarne på förberörde sätt blifwit sammankallade åligger hwar åbo at sielf til sammelplatsen komma och om
någon wore hindrad sättje tå fullmäcktig för sig uti wittnens närwaro
som för honom swarar. Blifwer någon af motwilja och utan förfall borta
plickte första gången Åtta öre och sedan hwarje gång En daler.
2
Till Åldermannens biträde tilsättjas jemväl i de större byar 2ne men i
de mindre En Besittjare, the äga jemwäl wårda Byalagets bästa, under
Åldermannens frånwaro afgiöra förefallande twister så ock utfordra the
böter som efter thenna Byordning falla: The Äga maekt af the Tröga och
motwilliga taga pant. Lägga ägaren til inlösen wiss dag före och om then
försummas panten tå wid nästa sammankomst till den mästbiudande
försälja och öfwerskottet honom återställa sedan böterne guldne äro. Wore
någon så obetänekt at han under sådan förrättning öfwerfaller upsyningsmannen med hugg och slag eller oanständiga ord plickte tå dubbelt emot
thet Allmänna Lagen therom stadgar. Men om någon öfwerlöper i sammankomsten någon af Granname med oanständiga ord eller i Eder och
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swordom utbrister böte En dalr eller mera om förbrytelsen thet pröfwas
fordra.
3
Crono Länsmannen i Socknen må äga mackt tå Åldermannen honom
om handräckning til byalagets öfwerenskomraelses wärckställande, anliter, ifölje med besittjarne thet i fullbordan ställa.
4
Omkring Åker, Äng och Sädesgierden böra altjd Gierdes gårdarne hållas
i godt och förswarligit stånd och skal til den ändan Gierdsgård Syn skie af
samtelige Grannarne om Wåren straxt Åkrarne besådde blifwit, therwid
bör noga efterses alla fehl och bristfälligheter, och thet som tå finnes ogilt
bör genast förbättras och sättjas i Lagga stånd, i annorhändelse plickte
den försumliga Ett öre för hwar famn af gierdesgård som neder eller ogild
Ligger. Så snart Grannarne om Wåren begynna Så skal åkren stängd wara
och fredad wid plickt som redan benämnd är för gierdesgård och Fyra öre
för led eller Grind, fylle skadan om then timat samt sätte alt i förswarligit
bruk. Enär bar marck blifwer skola och Ängen straxt stängd och de der&
befintelige led och grindar täpte och färdige wara wid samma plickt.
Blåser Gierdesgård om Åker eller Äng neder bör then utan uppehåld
swarsgod upsättjas, försummar thet någon sedan han therom kundskap
fåt eller warder påmint af Åldermannen eller Besittjare böte Ett öre för
hwart Creatur som therigenom kommer och fylle therjemte skadan efter
byalagets bepröfwande. Ålderman bör härwid noga tilse at ingen skier
förnär utan at hwar håller Gierdesgård efter Ägor och Hemman.
5
Alla Led och Grindar, hwarest the til byalagets tjenst behöfwas böra
likaledes hållas i godt stånd så att therigenom inga Creatur hwareken på.
Åker eller Äng inkomma wid plickt af En dalr och skadan åter. Wjd
samma plickt böra Winterled stängas så snart bar marek blifwer; Och på
det hwar och en må rätta sin skyldighet härwid böra alla Led och Grindar
ther farwäg är Grannarne emellan efter beqwämligheten fördelas. Far
någon genom färdig Grind och lemmar then öppen efter sig böte åtta Öre.
Rifwer någon led eller stängd Grind och giör öpning på andras gierdsgård
Ägaren owitterligen böte En daler skier thet om Sommaren böte Tre
daler och giälde skadan.
6
Alla Aflops samt tvär och Skårdiken hwilka redan äro uptagne eller
nödige pröfwas böra ständigt hållas widmaekt at wattnet må äga sit frja.
lop och bör hwar och en som med ägorna tilstöter utan drögsmål them
genomgrafwa sedan honom af rålagaren tildikt är. Dikesrenar som höga,
äro aftagas tårfwen och hålle Ålderman til syn at the jemte clikesmullen
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warder förd å Åkren ther then måst sumpig och Låg är och at then icke
inkastas wid renarne och Åkren ther för mycket uphöjes; Hwilcken som
theremot bryter och ei Låter sig uppå föreställning rätta plickte åtta Öre
och ändra genast hwad ogilt är.
7
Uti samfält åker böra alla plöja och kiöra til ett och samma wäderstreek
ock icke giöra någon skilje for, utan rätte sig hwarefter annan, förordsakar
någon tom for i öppen Åker böte En daler, Rålagarens Ensak.
8
Öfwer annars Åker må ei någon hafwa wäg eller kiöra wid En dalers
plickt om Åkren är besådd och Åtta öre tå then obesådd är. Trampar eller
går någon öfwer en besådd Åker sedan råfår updragen är böte Fyra Öre
skier thet tå Ax upkomrnit böte Sexton Öre.
9
Om hösten må ingen inslippa lösa Creatur på Rågen och beta innan
delägarne pröfwat at thet utan skada skie må, giör thet någon annars
pliekte Ett Öre för hwart Creatur han olofliga insläpt.
10
Aldenstund tråd af Boskapen mycket förderfwar och skadar Ängarne
til deras wäxt; ty hafwe ingen lof om Wåren insläppa någon Boskap i bete
på Byssens samfälte Ängar i Roswjk, Trundafwan, Håkansön, Pårtsnäs,
Kopparnäs, Öjebyn, Böhleå, Bergswjken, Pitholm, Jäfreå, Hortlax,
Hemrningsmarck, Blåsmarck, Lillpiteå, Siulnäs, Långnäs och Sjkforssen
wid plickt af Sex öre för Häst och koo och Twå Öre för hwart små Creatur,
men uti högsta nödfall måge Grannarne sig therom på några dagars tjd
förena, uti Siulsmarcks och Arnemarcks byar skal wårbetet ei kunna urnbäras och i Swensbyn samt Roknäs hwarest Åker och Äng ligga inom en
hägnad skal Wårbetet ei widare tillåtit wara än så snart Grannarne begynna Så om Wåren böra alle Creatur wara borta ifrån Ängen wid samma
plickt som näst förut nemd är. Om hösten sedan slagit är hafwa ei eller
någon lof at slippa sin Boskap på Ängen i bete uti Roswjk och Trundafwan
men i Håkansön och Pårtsnäs fredas allenast Ängarne Åbysfiärden,
Degeränget, Stränderna söder om fiärden, samt Östra och Wästre skiären,
i Kopparnäs åter den såkallade Rödslan, så ock i Böhleå Änget Norr i
Myrorne kallat, J Jäfreå alla Ängar, endast at Hästarne få der insläppas
och uti Sjkforssen skola alla ängar frän Boskaps tråd wara frje, wid plickt
af Fyra Öre för Häst och ko samt hwart små Creatur Ett Öre. Wjd lika
plickt ware förbudit at hålla Boskapen i bete mera än uti Fyra dagar på
hwartdera af norre Ängarne och inpå Stränderne i Pårtsnäs, Bredänget,
uti Kopparnäs alla Ängar i Lillpitheå samt uti Siu dagar å Stranden,
Miödwjken, Lappwjken och Bodfiärden, i Kopparnäs så ock alla Ängarna
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i Hortlax och efter hwilken tjds förlopp de genast skola stängde och fredade wara, Men å alla the öfrige Byssens Ängar skal Höstbetet ej kunna
umbäras utan at thet til nödtorften må nyttjas.
11
Enär Råfårorne om Wåren böra updragas emellan Åkertegarne sammankallar Ålderman Byalaget och tilser at the warda rätteligen updragne
och Råmärcken hållas i godt stånd.
12
Jnnan slåttetjd infaller böra byalagen af Åldermannen sammankallas
och öfwerlägga när och hwad tjd the sarnfälte Ängar skola slås och hafwe
ingen lof förr begynna, utan alla på en dag at then ena icke trampar och
nedkiörer then andras Gräs wid plickt af En daler. Slår någon öfwer rätta
Rålineen inpå sin Grannes Äng, betala Höet eller Gräset dubbelt och plickte
En daler eller mera som förbrytelsen är til Rålagarens en Sak.
Likaledes bör afgiöras i sammankomsten hwad tjd Åker slåtten skal
inbärgas ther then gemensam är, och ware ingen efterlåtit then förr
inbärga wid samma plickt.
13
Alla nödige wägar til och ifrån By, samt inpå byssens Ägor, som nödige
äro böra Grannarne emellan fördelas sedan hålle hwar sitt wäg stycke
förswarliga wid mackt, försummar någon at bättra bro eller wäg böte
Åtta Öre och Ålderman hafwe mackt låta thet bättra för Lego.
14
J Åker eller Äng som gemensam är skola Creaturen icke insläppas förr
än all grödan inbärgad är och Grannarne therom öfwerenskomrnit wid
plickt af Fyra Öre för Häst och koo samt små Creatur hwartdera Ett öre.
Flästarne hafwa ingen lof at slippa löse å Ängen medan the slås och Höet
ligger oinfört utan böra the hållas tiudrade å Laduwallarne, Men icke
ther oslagit är wid Sex öres plickt.
J annars en skylte Ägor och Rödningar som stängde äro hafwe ingen lof
inslippa sina Creatur wid samma plickt, och skal ingen som therrned
beträdes tjena till en skyllan at the förut af andra wordit uprifne, så framt
han thet med skiähl ej wisa kan.
15
Enär Ålderman och Byalaget öfwerenskomma om et wist Arbete och
någon i byalaget theruti finnes tresk och försummelig ware tå the öfrige
icke skyldige wänta på honom, utan hafwe frihet sitt Arbete fullborda
och han skylle sig sielf för then skada han ther igenom Lider; Men om
någon för Åkommen nöd och fattigdom, Sjukdom eller Dödsfall eller
annan sådan händelse ei förmådde sitt Arbete så snart fullborda som Byns
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angelägenhet thet fordrar, niute han tå i Sädes och Höbergning hielp af
Grannarna, hwaremot han antingen med annat Arbete eller skiälig betalning bör grannarne theras beswär är sättja efter Åldermannens bepröfwande.
16
Den som är borta tå sammankomst hålles bör wid hemkomsten hos
Ålderman sig under rätta om hwad beslutit blifwit och ware han skyldig
thet samma til alla delar at efterkomma, lika som han sielf wid sammankomsten närwarit.
17
Utbys Fä hafwer ingen Lof intaga på Byssens marck eller i Åker och
Aug til bete utan byalagets samtycke, wid Twå dalers plickt och löse them
äntå åter med Fyra Öre för Häst och koo, samt hwart små Creatur
Ett Öre.
18
På sina Ägor hafwer ingen lof intaga Jnhyses hion som Arbetsfört är
eller andra Lösa personer af mindre frägd wid Fem dalers plickt och skyldig
at slika personer bort skaffa. Ålderman hafwe wård theröfwer at ingen å
byssens samfälte utmarck sig nedsätter byalaget til men och förfång.
Den som på sina Ägor tillåter någon at sig nedsätta ware skyldig at
swara, ifall byalaget något men eller intrång theraf hafwa kan.
19
Till Åker och Ängs fredande skal i de större byarne Årligen 2ne af
Grannarne hålla wård ther öfwer at Boskapen ei må giöra någon skada
therå, och i de mindre byar En hwart År, kommandes wackthållningen at
skie i ordning man efter man.
20
Ålderman och Besittjare böra hwarje Wår besicktiga alla Eldstäder i
hela Byalaget och the som tå befinnas så bofällige at Eldswåda therigenom
tima kan böra besicktningsmännerne nederslå eller tilsäja Ägaren at genast
bättra, så och ther takweden finnes skadd af röta bör then nedkastas och
ny i stället, till förekommande af Eldswåda, upläggas.
21
Att befrämja Åker och Ängs skiötzlen skal Årligen ther någon skog
finnes en wiss tract afrödjas och uprensas wid en dalers plickt för den som
icke om Året så röjt thes teg at Grannarne och Rålagarne ställas tilfreds,
och ware äntå skyldig at rödslen utan uppehåll wärckställa.
22
Byalagen böra förena sig om en wiss tract at lägga Årligen i trädes
omwäxling och Ålderman hafwe tilsyn theröfwer at någon del af Åker Årligen warder trädd.
10— 654212 Sv. Landsmål 1965
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23
Tå Ålderman bådar til Updämning eller utdikning af Wattnet på Ängarne, så ock til rensning om Wåren bör en man ifrån Gården komma wid
En dalers plickt och betala thesutan Grannarne som för honom Arbetat.
24
Jngen må tiudra sin Häst i Åker eller Äng på sina eller andras Ägor i
Roswjk, Kopparnäs, öjebyn, Pitholm, Jäfreå, Hortlax, Swensbyn, Roknäs, Lillpiteå, Siulnäs och Långnäs wid plickt af En daler, skier theraf
skada skal och then ärsättjas.
25
Swjn Creaturen böra om wåren icke inlåtas i Åker eller Äng wid twå öres
plickt, och böra de ifrån det tjälan om Wåren går ur Jorden tils den om
Hösten åter kiälad warder altjd wara ringade. Giöra de skada Höst eller
wår medelst Gräswallens uprotande böta Ägaren Sexton öre.
26
Hundar som ei följa Boskapen böra om Sommaren ständigt hållas i
band och the som följa Boskapen böra äfwen om Nätterne wara bundne
wid En dalers plickt, giöra de skada bör den dessutan giäldas.
27
Aldenstund Gietteme, särdeles ther stora byalag och witbegripne Ägor
äro, som oftast giöra mycket skada både på Åker och Äng; Ty öfwerenskomma byalagen i Kopparnäs, öjebyn, Bergswjken, Jäfreå, Hortlax,
Swensbyn, Rolmäs och Lillpiteå at sedan instundande Sommar förlidit
inga Giet Creatur på deras Ägor skola tålas eller lidas wid Tre dalrs
plickt och skyldig at them bortskaffa, dock efterlåtes Bärtnäs boeme i
Kopparnäs, om the sine Gietter wilja behålla, at them under så säker
Wallhionens wård och eftersyn hålla, at de ingen skada på Åker eller Äng
förordsaka kunna i annorhändelse plickte som förr sagt är och bortskaffe
genast. J Håkansön och Pårtsnäs böra Gietterne äfwen hållas under
Wallhionens upsyn, så noga at the ei giöra skada hwareken i Åker eller
Äng, finna the gå Löse, och utan wård hafwe then mackt som them
finner uptaga och Ägaren löse them åter med Åtta öre för hwardera och
ärsättie skadan.
28
På thet en wiss ordning med Boskapen må hållas och mulbetet nyttjas
utan någons förfång i byalagen, så skola alla de Byar som äga Fäbodar
wara skyldige at alla Grannarne på en dag til Fäbodame om Wåren flyttja,
eller Högst om någon wore hindrad 2 å 3 dagar derefter, och icke derifrån
drifwa Boskapen förr än alla på en dag wid Twå dalers plickt kommandes
til- och afflyttningen at skie i Håkansön och Pårtsnäs ifrån det Boskapen
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om wåren slippes i bete tils fjorton dagar efter Midsommarsdagen, Likaledes i Pitholm, Böleå, Hortlax, Swensbyn, Roknäs, Siulnäs, och Långnäs,
och i Lillpiteå ifrån samma tjd til Fjorton dagar efter Wårfrudagen.
29
Husbonden kommer at swara för alt hwad thes Barn och tjenstehion
emot thenne Byordning sig förbryta, dock stånde honom fritt att räkna
thet af på tjenstehionets Lön, om thet emot hans warning sig förbrutit.
30
Alla Böter som häruti nämnas räknas för daler, Öre Silfwermynt och
fördelas til treskiftes emellan angifwaren, ByssCassan och the Fattiga.
31
Sist, at Granname måge wid skeende sammankomster komma til slut
utj hwad som öfwerlägges, så skal det giälla och efterlefwas som de fläste
komma öfwerens om; Och den som dermed ei nöjes söke ändring wid
nästa Ting, om någon talan giälla skal; Och på det ingen okunnighet må
förebäras skal den Årligen en gång upläsas utj allas theras närwaro som i
byn åstunda åhöra.
Till yttermera wisso är samtelige Almogens Namn och egenhändige
Bomärken undertecknade, samt efterskrifne Åldermän, Neml.
Olof Pärsson
i Roswjk

Pär Nilsson
i Håkansön
Ionas Larsson
Olof östensson
i öjebyn
i Kopparnäs
Pär Iohansson
lon Olofsson
i Högsböhleå
i Pitholm
Nils Jonsson
Ton Christiersson
i Hemmingsmarek i Blåsmarek
Anders Björkman Olof Hansson
i Siulnäs
i Lillpiteå
lohan Andersson
Olof Olofsson
i Byn
i Sikforssen

Nils Erieksson
i Pårtsnäs
Nils Andersson
i Böhleit
Mats Hansson
i Jäfreå
Nils Eljesson
i Swensbyn
Anders Erieksson
i Långnäs
Johan Isaksson
i Muskus

Andreas Andersson
i Siulsmarck
Erick Hindersson
i Bergswj k
Olof Matsson
i Hortlax
Olof Ericksson
i Roknäs
Anders Andersson
i Arnemarck

Att denne Af skrift är rätteligen sammandragen, af the för hwar
ock en By särskilt uprättade och af Lofl. Tings Rätten, til Laga efter-

fölgd d 17 sistl. April, stadfäste Byordningar; det betygar
Piteå d. 16 Maji 1751.
Jonas Haeggman.
(Ur Piteå tingslags dombok 1751, Landsarkivet Härnösand)
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År 1751 antogs på tingen i de västerbottniska kustsocknarna nära
200 byordningar, av vilka endast en bråkdel har bevarats till våra
dagar, främst i domböckerna men någon gång också i de i Norrbotten
och Västerbotten ofta synnerligen innehållsrika byarkiven.
I många fall användes dessa byordningar länge i byalagen. De
kompletterades visserligen och byggdes ut allt efter de nya krav som
ställdes på dem genom omvandlingar och förändringar av byalagens
struktur eller de ekonomiska och sociala förhållandena i byarna. I
sådana fall kan det inte råda något tvivel om, att byordningen verkligen haft en viktig funktion i byn. Efter den har man rättat sig och
efter den har man, om man bröt mot dess bestämmelser, blivit dömd
till ibland ganska höga bötesstraff.1
Mot slutet av 1700-talet bytte man dock i många byar ut byordningarna från 1751 mot nya förordningar, som var betydligt mer
koncentrerade. Ofta innehöll de endast några få punkter med starkt
komprimerat innehåll (se t. ex. byordning för Näsbyn, Nederkalix
sn 1789 jämförd med sockenbyonlningen för Nederkalix, bägge publicerade av mig i Norrbotten 1963, s. 223 ff.). Man har en känsla av,
att många byar hade betydligt större användning av sådana kortfattade byordningar än av de ofta väl så omfångsrika och svåröverskådliga byordningar, som antogs 1751. Läskunnigheten i byarna
under denna tid kan ju inte ha varit särskilt omfattande.
Det är troligt, att också bönderna i Piteå socken under 1700-talets
slut och 1800-talets början, liksom sina grannar i norr och söder,
övergivit de av Gyllengrip inspirerade byordningarna från 1751 och
antagit nya, mer kortfattade. Tyvärr har dock inga sådana ännu påträffats.
Från senare hälften av 1800-talet finns däremot några byordningar
bevarade. De har samtliga tillkommit som en följd av en motion till
landstinget i Norrbottens län år 1864. I motionen föreslog landstingsman A. Bäckström, att landstinget »måtte utfärda en byordning och
en stadga, som tillägger byastämmobeslut bindande kraft ...».2
1 Det bästa exemplet på hur en byordning byggts ut och kompletterats med
nya bestämmelser och till sist avlösts av en nyskriven byordning återfinns i
Sörmjöle by, Hörnefors sn, se ovan s. 139 noten, och där angiven uppsats.
2 Bäckström lade vid 1873 års riksdag fram en motion med liknande innehåll, som dock avslogs av riksdagen efter utlåtande från andra kammarens till-
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Förslaget gick igenom i landstinget och en på finska och svenska
tryckt byordning utsändes. Den ledde till att byordningar antogs i
Piteå socken i bl. a. öjebyn (1880), Sjulnäs 1884, Rosvik (1893) och
Pitholm (1875). Den sist nämnda publiceras nedan.

Byordning för Pitholm 1875
Utdrag af Protocollet hållet inför Kongl.
Majts. Befallningshavande å Landskansliet
i Luleå den 1 Mars 1875.
Föredrogs så lydande
»Byordning för Pitholms by i Piteå socken.»
1
Byns gemensamma ordning och hushållsangelägenheter, som icke till
annan myndighets åtgärd höra eller hvarom annars i allmän lag stadgas,
må af byastämman handhafvas och ordnas i enlighet med hvad här nedan
stadgas.
2
Under byastämmans beslutanderätt höra frågor om byavägars underhåll, om för byn nödiga fattig och Skolhusbyggnaders byggande och
underhåll, förvaltningen af gemensamma fisken, betesmarker, eller allmänna platser, eller annars hvad byn gemensamt eger, öfverinseendet
öfver den stängselskyldighet, som enligt öfverenskommelse vid skiftet
byamännen åligger, utseende och befullmäktigande af ombud i gemensamma juridiska angelägenheter m. m.
3
Den, som i byn eger eller besitter fast egendom, är berättigad att i
byastämtaans förhandlingar och beslut deltaga.
4
I byn skall efter gammalt bruk finnas en ålderman; skyldigheten att
vara ålderman går i tur hemmansnumrnern som hittills.
fälliga utskott (Riksdagens protokoll 1873. Andra kammaren. Bd 2, 1873, 1493
samt dito Bihang. Åttonde samlingen. Andra kammarens tillfälliga utskotts
utlåtande nr 21.)
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5
Då ålderman finner eller va.rder af annan granne tillsagd om ärende,
som af byastämman bör afgöras, sammankalle byamännen genom skriftliga budkavlar till byastämman å bestämd tid och ställe inom byn.
Sådan budkafle, som skall innehålla öfverläggningsämne, delgives byamännen genom åldermannen beordrad pålitlig person, som granname
emellan densamma fortskaffar, samt derå teknar bevis, när sista grannen
i byn deraf erhålli del, hvarefter den till åldermannen aflämnas.
Budkafla skall vara delgiven sista grannen i byn minst en dag, om ärendet ej föranleder ny utgift, men i sådant fall minst åtta dagar före sammanträdet.
1Budkafle sålunda delgifven skall utgiöra laglig kallelse äfven för den
håndelse, att någon eller några ej vore tillstädes wid passerandet af hans
bastad. Kostnaden för budkaflens kringbärande skall af byalaget ersättas.
De byamän, som äro inom byns eller Piteå stads områden bosatte, vare
pligtige för åldermannen anmäla hvilken inom byn eller staden bosatt
person, må kallelse å deras vägnar mottaga; sker ej sådan anmälan, hafve
de ingen rätt till kallelse.
6
Sedan byamännen på kallelse, sagd är, sammanträdt, före åldermannen ordet, därest byastämman då ej utser annan ordförande antingen
för tillfället eller på längre tid.
Warder ordförande på längre tid antagen ege och han, under den tid,
han utsedd är, utfärda budkaflar, i likhet med hvad för åldermannen
stadgat är.
7
Ålderman eller utsedd ordförande skall föredraga de ärenden, som å
budkaflen finnas upptagna och tillse att inga andra komma till afgörande.
Ordföranden, som leder diskussionen, skall efter det den förklarats slut,
så framställa sin proposition att den kan med ja eller nej besvaras, samt
gifva tillkänna, om han anser ja eller nej övervägande, och, om omröstning ej begäras, det med klubbslag fästa, som då blir byastämmans beslut.
Begäres omröstning, skall den alltid ske efter hemrnansskatt, derest
ej beslutet föranleder utgift efter fyrktal, i hvilket fall rösterna efter fyrk.
tal räknas.
All omröstning sker öppen och efter upprop. De frånvarande kunna
genom befullmäktigat ombud sin talan och rösträtt i byastämman
utöfva, fullmäktig kan dock ej den vara som ej sjelf inom byn rösträtt
äger.
För längre tid antagen ordförande eller ålderman bör på byalagets bekostnad hvarje år anskaffa bestyrkt utdrag af nästlidne års fastighets
och fyrktaLs längd för byn, och gälle denna för nästföljande år såsom
röstlängd, hvilken skall vid byastämma sammanträden tillhandahållas.
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8
Till betäckande af byns gemensamma utgifter användas i första rummet de inkomster som inflyta för utarrenderade fisken och annan gemensam egendom.
9
Om nytt företag inom byn fordrar utgift, skall före dess beslutande
grunden för uttaxeringen beslutas.
10
Ålderman eller utsedd ordförande före eller låter föra protokoll, som
upptager det beslut stämman fattat, hvilket innan densamma upplöses,
justeras, samt underskrifves af Ordföranden och minst tvänne byamän.
Kan justering ej ske innan byastämman upplöses, utsätte då stämman
antingen viss tid för justering, eller utser personer som jemte ordföranden
å dertill utsatt tid justera och underskrifva protokollet.
11
Den eller de med byastämmobeslutet missnöjde ega detsamma inom
Sextio dagar från den dag justering skett, den dagen oräknad, hos Kong!.
Majts. Befallningshavande öfverklaga, och skall vid besvären fogas
protokoll utdrag öfver beslutet, försummas detta vinner beslutet laga
kraft.
Warda besvären utstälda till kommunicering med byalaget, ege då
Klaganden få byamännen kallade till byastämma såsom i § 5 föreskrifves,
för besvärens delgivande.
Utdrag af byastämmoprotokoll eger hvilken byaman, som det önskar,
afskrifva eller låta afskrifva, då det utan lösen af åldermannen eller protokollföraren till riktigheten bestyrkes.
12
För verkställighet av laga kraftvunnet beslut, tillhör stämman utse
lämplig person, som om det gäller utdebitering och uppbörd för byakassans behof, utbetalning av dess skulder, utarrendering av dess tillhörigheter, indrifning av dess medel eger, att sådent i byamännens namn
utföra utan vidare fullmakt, samt, om så erfordras, genom wederbörande
myndighet söka nödig handräckning för utbekommande af de medel,
som på grund af byastämmobeslut blifvit påförde, sedan restlängd, deröfwer blifvit å byastämman uppläst och godkänd, som och i öfrigt, för
utfående af arrenden eller andra byamedel, i rättegångsväg väcka och
utföra byamännens talan der så behofvet kräfver.
Denne verkställare och kassaföreståndare, som är redovisningsskyldig,
bör af byakassan njuta den ersättning, hvarom med honom
. kan öfverenskommas.
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13
Ändring eller tillägg till denna byaordning blifver ej gällande med
mindre de å tvänne efter hvarandra följande byastämmor antagas, och
derefter af vederbörande winna sådan fastställelse, som för sjelfva byaordningen erfordras.
Gillad och antagen å byastämma i Pitholm den 28 December 1874.
N. Nilsson
å byamännens vägnar
Uppläst gillad och antagen den 28 December 1874.
På byamännens vägnar
Johan Nyström
Jonas Nilsson
Och aktade Kongl. Majts. Befallningshafvande skjäligt att ofvanintagne byaordning till vederbörandes efterrättelse fastställa.
Den med detta beslut missnöjde eger deröfver uti Kongl. Majts Civil
Department inlemna sina till Kongl. Majt. ställda underdåniga besvär,
inom fyratiofem dagar efter af beslutet erhållen bevislig del, eller vare alla
talan i detta mål förlustig.
År och dag som ovan
In fidem
G A Genberg

(Pitholm byarkiv C:130)

Byordningen är belysande för de förändringar som skett inom byalagen genom laga skiftets genomförande. Många av bestämmelserna
i de gamla byordningarna har helt förlorat sin aktualitet och nya krav
har ställts på byns förvaltande organ, bystämman. Det är inte längre
lätt att påvisa att den yngre byordningen omarbetat och lånat bestämmelser och specifika drag från sin äldre föregångare. En mycket
viktig samhörighet finns dock ännu kvar mellan dem, tillkomstsättet.
Liksom de äldre byordningarna har också byordningen från Pitholm
och andra samtida från pitebygden kommit till genom en rent administrativ åtgärd. Ute i byarna har det sedan suttit folk, som försökt sätta sin och byns personliga prägel också på denna förordning.
1921 års lag om samfälligheter utgör slutfasen i byväsendets utveckling i övre Norrland. Lagen ledde till att ett stort antal byordningar antogs, de senaste under 1960-talet. Liksom de lokala byordningarna ger lagen regler för förvaltningen av gemensam byegendom.
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Beslut som rör dessa samfälligheter måste för att få laga kraft
vara godkända av samtliga delägare. Härigenom har byns förvaltning
blivit tungrodd och otidsenlig. För att effektivisera skötseln av samfällighetema har man i många byar bildat föreningar (t. ex. väg- och
fiskeföreningar), som sorterar under bystämman. Många gånger är
dessa föreningar byns beslutande och verkställande organ. Bystämman har kommit att leva kvar som en relikt från äldre tiders bysamhälle utan att äga reell funktion i byalaget. Nedan publiceras en
byordning för Hemmingsmarks by i nuvarande Hortlax socken,
tryckt i Piteå 1950.

Byordning för Hemmingsmark 1948
Reglemente
enligt 5 § i lagen den 13 juni 1921 om förvaltning av byasamfälligheter
jämte byns gemensamma ordnings- och hushållsangelägenheter, varom
icke i lag eller författning särskilt stadgas, skola handhavas av byastämma,
byastyrelse och Ålderman på sätt nedan sägs.
1. Byastämma

Ordinarie byastämma hålles varje år före januari månads utgång. Å
ordinarie byastämma skola följande ärenden förekomma:
Byastyrelsens berättelse och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för byastyrelse och ålderman för näst föregående räkenskapsårs
förvaltning.
Beslut om användning av uppkommet överskott eller sättet för täckande av uppstått underskott.
Val av byastyrelse bestående av Ålderman, vice ålderman, kassaförvaltare och två ledamöter jämte två suppleanter, samt val av två
revisorer jämte suppleanter.
Styrelsen väljes för en tid av två år med omval av 3 ledamöter ena året
samt 2 andra året.
Extra byastämma hålles när byastyrelsen så finnes nödigt.
Å byastämman föres ordet av ålderman eller därtill särskild utsedd
ordförande.
2. Kallelser till byastämma
Kallelse till byastämma utfärdas av ålderman på sätt byastämman
beslutar, minst 4 dagar före stämman.
Är fråga om försäljning av samfällighet eller utarrendering av sådan
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för längre tid än fem år, skall kallelse ske genom annonsering i ortstidningarna och kungörande i socknens kyrka minst 20 dagar före stämma.
Kallelse skall hos Ålderman finnas tillgänglig. I kallelsen skall angivas
tid och plats för stämma samt de ärenden som därvid skola förekomma.
3. Röstning och beslut
Envar lägenhetsägare inom Hemmingsmarks by äger vid stämma rösträtt, utom i de fall då frågor om samfälligheter förekomma, röstar envar
efter sin delaktighet i samfälligheten i övriga frågor, äger skatte såväl
som lägenhetsägare endast en röst. All röstning sker öppet. Dock må val
om så påfordras ske med slutna sedlar. Såsom stämmans beslut gäller
den mening som biträdes av största antalet röster. Utfalla rösterna lika
gälle den mening som biträdes av ordföranden. Röstlängd föres genom
Åldermannens försorg.
4. Om användning av överskottsmedel
Uppkommet överskott sedan alla förvaltningskostnader gäldats, skall
antingen användas till företag som länder till byns gemensamma nytta
eller fonderas eller utdelas till delägarna efter delaktighet.
5. Om byastyrelse och Ålderman
Till ledamot av byastyrelse må allenast väljas i Hemmingsmarks by
boende delägare.
Byastyrelsen åligger att besluta i ärenden som gälla den löpande förvaltningen och skötseln av byns egendom och angelägenheter, att utreda
och yttra sig i de ärenden som skola förekomma, att i övrigt fullgöra
byastämmas uppdrag och bevaka byns intressen.
Omröstning inom byastyrelsen sker efter huvudtal, vid lika röstetal
äger Ålderman utslagsröst, för besluts fattande fordras att minst tre av
styrelsens ledamöter äro vid sammanträdet närvarande.
Ålderman åligger bl. a. att bringa byastämmans och byastyrelsens
beslut i verkställighet i den mån ej annorlunda beslutas, att tala och
svara inför domstol och andra myndigheter i frågor som gälla byn.
Byastämma må besluta att Ålderman och annan styrelseledamot erhåller skäligt arvode för sitt arbete.
6. Om protokollet
Protokoll skall föras vid byastämrna och byastyrelsesamrnanträde.
Byastämrnans protokoll skall justeras av två av stämman utsedda
personer. Protokollet skall hållas tillgängligt hos Ålderman från och med
den dag som bestämts och meddelas vid stämman.
Byastyrelsens protokoll skola justeras av därtill utsedd ledamot.
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7. Räkenskaper och revision
Räkenskaper över förvaltningen skall föras av kassaförvaltaren och
avslutas per kalenderår.
Räkenskaperna skola granskas av de av byastämman utsedda revisorerna, vilka däröver skola avgiva berättelse.
Kassaförvaltaren skall tillhandahålla revisorerna räkenskaperna senast
den 5 januari året efter det räkenskaperna avse och skola revisorerna
senast 10 dagar därefter till kassaförvaltaren återställa räkenskaperna
jämte revisionsberättelsen.
8. Ändring i byaordning
Ändring i denna byaordning beslutas vid byastämma, vartill kallelse
utfärdas på sätt i 2 § andra stycket sägs.
9. Besvär över byastämmans beslut
Menar delägare att beslut som å stämma fattas länder honom till
märkligt förfång eller att det icke i laga ordning tillkommit eller att det
står i strid med allmän lag eller författning eller annorledes överskrider
deras befogenhet som beslutet fattat, ägo han talan därå föra genom
stämning till rätten å samtliga övriga delägare inom 30 dagar från den
dag stämmoprotokollet blivit tillgängligt efter ty i 6 § härovan sägs
försummas det vare till klandertalan mot beslutet förlorad.
Äro de delägare, som skola stämmas flera än tio, skall i avseende å
stämningens delgivning vad i 1 1 kap., 12 och 25 §§ rättegångsbalken stadgas som stämning å helt byalag äga tillämpning.
Hemmingsmark i december 1948.
Ernst Nilsson

Sig/rid Granberg

Enl. uppdrag vid byastyrelsesammanträde den 12/3 1948.
Denna byaordning antagen å byastämma den 22 januari 1949.
(tryckt Piteå 1950)

Fortfarande finns det dock, inte minst i pitebygden, byar som väl
vårdar sina gamla traditioner. Bystämman existerar ännu och har
en viktig funktion att fylla. I sådana byar kan man spåra en märklig
kontinuitet inom byväsendet. Linjerna kan härifrån föras långt tillbaka i tiden för att nå byorganisationens första yttringar i ett bysamhälle många sekler före vår tid.
Redan detta samhälle och de regler dess invånare levde efter var
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dock präglade av överhetens påbud. Den folkliga kulturen och dess
olika yttringar har endast i undantagsfall ägt en rent folklig bakgrund. Så har också genom århundraden byordningarnas tillkomst
framför allt kunnat förklaras genom hänvisning till ingripande från
statlig eller lokal myndighet. Om detta bör de här publicerade förordningarna ha givit en bild.

Resume
M. Olov Isaksson publie quatre reglements des villages comme exemple
des usages populaires diriges par des autorit6s centrales, ils viennent de
la r6gion de Piteå dans le Västerbotten et adoptes respectivement en
1733, 1751, 1875 et 1948, on peut y retrouver des traces de tradition
juridique locale ainsi que l'influence des autorit6s gouvernementales.
Cela prouve que la comrnunaut6 des villages et les lois auxquelles ob6issaient leurs habitants 6taient r6gies par decrets. De m'eme que l'introduction des råglements des villages peut s'expliquer avant tout par l'intervention des autorit6s gouvernementales et locales la culture populaire
et ses manifestations ext6rieures n'a då qu'exceptionnellement avoir un
fond purement populaire sous d'autres rapports aussi bien.

Om mina undersökningar av svenska stadsmål
Av OLOF GJERDMAN

t

Nu när tiden för mig är inne att försöka börja färdigställa för
tryck en redogörelse för mina undersökningar av de svenska stadsmålens kvalitativa ljudlära, känner jag ett starkt behov att få ge
uttryck åt min tacksamhet mot alla dem som på ett eller annat sätt
befrämjat min undersökning. Jag kan gott påstå att jag började
den för mer än 50 år sedan i och med att jag undersökte Sörmlands
stadsmål och i tryck framlade resultaten därav i mina arbeten »Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära» 1—II
(1918-1927). Min hustru sökte med sitt klara praktiska förstånd
och sin outtröttliga hjälpsamhet bidraga till bägge dessa arbetens
noggrannhet. Jag hade också tänkt tillägna henne arbetets andra
del, men då dagen närmade sig när beslut härom måste fattas fick
hon stå tillbaka för vår gemensamme vän, den store självutplåningskonstnären och framstående kännaren av Sörmlands folkmål, sörmlänningen Torsten Ericsson. Så länge min hustru levde, så länge
hennes hälsa stod bi och långt därefter, gjorde hon sitt yttersta för
att gagna mina fortsatta stadsmålsundersökningar. Hennes syster,
min svägerska, fröken Ellen Envall, tackar jag varmt för all den
hjälp hon på olika sätt lämnat mig under den tid forskningsarbetet
har pågått. Min nära vän, fil. doktor Margit Abenius, tackar jag av
hjärtat för den oegennytta med vilken hon har bistått mig i mitt
arbete och på olika sätt sökt hjälpa mig att övervinna de svårigheter
som min invaliditet vållar mig. Med glad tacksamhet tänker jag på
ingenjör Lars Olov Ericsson och fil. mag. Richard Wikholm som så
villigt och skickligt har biträtt mig vid upptagningen av olika stadsmål, den förre särskilt i Stockholm och Visby, den senare under min
kontrollresa i Norrland 1954 och under resa i Finland och på Åland
samma år. Den förre, en stor »practicus», tackar jag hjärtligt också
för annan hjälp av många olika slag, inte minst för hans överspelningar från tråd och band till grammofonskivor. För sådant arbete
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tackar jag också bl. a. fil. lic. Bertil Edgardh, docenten Folke Hedblom och förste arkivarien Richard Broberg samt ingenjör Torsten
Orohus. Mycken tack är jag skyldig dem som biträtt mig vid avlyssningen av grammofonskivorna. Jag nämner särskilt fil. magistrarna Olof Björkroth, Helge Norgren och Gösta Börjesson.
Sist men inte minst tackar jag alla mina försökspersoner. Då jag
träffat de flesta av dem bara under de stunder deras intalningar
förbereddes och ägde rum, är det givet att jag glömt många av dem
även till utseendet, men en del har jag av olika orsaker i gott minne.
Jag erinrar mig t. ex. ibland med ett visst nöje försökspersonen som
efter sin intalning ansåg att texterna, som han hade haft att tala in,
skulle ha varit roligare och bättre, ifall de hade handlat om »slagsmål,
brännvin och sånt där». Med glädje minns jag de två pojkar, som kom
till mig, den ene för att få sitt tal registrerat, den andre för att vara
hans stöd. Då den förre, liksom mina försökspersoner i gemen, fick
avlyssna sin egen intalning, och då — vilket är mycket vanligt —
inte kände igen sin egen röst utan bedyrade, att det var någon annan
som talade, så inföll hans kompis: »Hör du inte att det är du? Det är
du 'pricis', hör du väl!» Väl kommer jag ihåg den åldriga damen i
Sveg, som trots att hon hade glömt sina glasögon hemma ändå
heroiskt försökte läsa sina meningar för att upptagningen inte skulle
behöva inställas och som, av samma skäl, ersatte den maskinskrivna
berättelsens text med en fritt uppfunnen.
Av mina försökspersoner har två finländskor kvarlämnat det
starkaste intrycket hos mig. Den ena, en äldre dam i Lovisa, som
trots att hon hade bakom sig en hel dags frisk och stundtals väl sval
skärgårdssegling, på kvällen utan tvekan ställde sig och sitt hem till de
oväntade Sverige-svenskarnas förfogande, bjöd dem på värmande
traktering och inte bara själv gjorde en intalning utan också skaffade
mig två andra försökspersoner. När den andra, Hanna Holmbom i
Ny-Karleby, gjorde sin intalning, var hon 82 år gammal på ett par
månader när. Bakom sig hade hon då ett långt, hårt liv som hemhjälp, barnsköterska och ensamstående åldring. Trots detta och
trots en sedan treårsåldern förtvinad höger arm och hand verkade
hon till lynnet glad och solig. När jag efter upptagningen av hennes
uttal undrade om jag kunde få besöka henne i hennes hem lyste hon
upp och ville att jag skulle komma med genast. Jag följde henne längs
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en stig — som styckevis var för mig osynlig — till en liten, avsides
belägen stuga med farstu och ett enda rum, som rymde en spisel,
en säng, en kista och en stol. På väggen över sängen var fästad en
bonad, på vilken var broderat »Glädjebo». Det var ett namn som hon
tyckte passade särskilt bra på hennes hem. På vägen till hennes
stuga hade vi mött en av stadens pampar. Av samtalet mellan dem
förstod jag att hon, innan de mörka höstkvällarna kom, skulle få en
elektrisk lampa utanför stugan, så att hon inte behövde befara att
stupa omkull och bli liggande ute på marken en höst- eller vinterkväll. Då jag undrade om hon hade det kallt på vintern, svarade hon
att hon nu hade det mycket varmt och ombonat. Tidigare hade det
kunnat vara si och så. Men om man då kunde hålla elden i spisen vid
liv till så där klockan 2 på natten, så kunde det vara ända till 11
grader på morgonen. Av andra Ny-Karlebybor fick jag veta att hon,
trots sin förtvinade högerarm, ofta hade anlitats som skrivhjälp åt
mindre skrivkunniga. Själv hade hon också fört en livlig korrespondens
bl. a., uppgav hon, med en person från min hemstad Uppsala, vilken
ett år hade studerat vid Ny-Karleby folkskoleseminarium.
Då jag själv under några år (liksom hon under hela livet), inte hade
haft någon vidare nytta av min högra arm, kom vi efter upptagningen
av hennes tal osökt in på det ämnet. Hon var vid tillfället klädd i en
snygg, prydligt knuten schalett. När jag uttryckte min glädje över att
hon tydligen hade goda grannar, som kunde och ville hjälpa henne att
knyta schaletten så fint, genmälde hon: »Hjälp! Det vore väl dåligt,
om jag inte skulle kunna göra det själv.» Och därmed lossade hon på
ett ögonblick på schaletten, tog av den för att strax därpå åter sätta
på den och knyta den lika fint igen.
Att jag dröjt något länge vid Hanna Holmbom beror inte på att
hennes språk eller intalning var intressantare och bättre än mina
andra försökspersoners, ty det var inte fallet, utan därpå att hon personligen kommit att betyda en del för mig och därmed också för detta
arbete. Under mina mödor med utarbetningen har jag nämligen ofta
tänkt på Hanna Holmbom och inspirerats av hennes livsmod och
seghet.
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De principer Ltmdell följde vid utarbetandet av det svenska landsmålsalfabetet var följande enligt hans arbete: »Det svenska landsmålsalfabetet» (i Svenska Landsmål I, 1879-81), sid. 16: »Hvarje
språkljud har ett enda, en gång för alla fastställdt tecken, med hvilket
det alltid och oföränderligen återgifves. Nu är mellertid teoretiskt
språkljudens mängd lika obegränsad som rummets delbarhet, och det
är därför nödigt att med ledning av historiska och fysiologiska förhållanden uppställa vissa typer af språkljud, så godt sig göra låter
begränsa dem mot varandra och åt hvarje af dem lemna en viss
latitud, innanför hvilken skiftningar må kunna förekomma utan att
därför tecknet blifver ett annat. Skulle hvarje märkbar skiftning få
ett eget tecken, blefve bokstäfvernas antal oändligt stort. Och sådant
förbjuder sig själft. — De enda grundsatser man kan uppställa för
afgörandet af hvad som för själfständigt språkljud med rätt till
eget tecken må anses, äro: att språkorganen skola för hvarje särskildt språkljud värka på ett för detsamma egendomligt sätt, intaga
lägen hvilka ej på det sätt sammanställda intagas för något annat
språkljud; samt att det akustiska resultatet af denna värksamhet hos
språkorganen skall af ett hvilket som hälst, normalt öra kunna fattas
som för det särskilda språkljudet egendomligt: för att man skall kunna
höra skillnad på språkljuden jämte det att de bildas olika.»
Det citerade anförde jag i inledningen till min doktorsavhandling
»Studier äver de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära»
I, 1918, sid. 34. Och jag tillfogade där bl. a.: »Det är inte fråga om att
det inte på den tid då Lundell nedskrev detta var nödvändigt och
riktigt att utarbeta alfabetet efter de nämnda principerna. Men tydligt är att den vetenskapliga noggrannheten lätt skall kunna bli lidande om inte ljudgrupperna »med rätt till eget tecken» kunna noggrant avgränsas från varandra på ett för alla något fonetiskt tränade
öron lättfattligt sätt — —. Det är svårt, i många fall omöjligt, att
beskriva artikulationen för ett ljud så att den som läser beskrivningen men aldrig hört ljudet kan efterbilda det riktigt och säga sig:
Så måste det låta. Det är då inte underligt att av landsmålsalfabetets
vokaltecken knappast ett enda betyder alldeles detsamma för alla
dem som begagna sig av detta alfabet. Att så skall vara förhållandet
är tydligtvis föga önskvärt. Hur skall då en ändring i detta sakernas
tillstånd kunna åstadkommas? Jag kan inte se att det finnes mer än en
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utväg. Vi måste skaffa oss en rikslikare för de ljudvärden som landsmålsalfabetets typer skola beteckna, en rikslikare som håller sig
oförändrad genom tiderna. Vid utarbetandet av rikslikaren bör enligt min mening sammankoppling av ljudvärde och artikulation såvitt möjligt undvikas. Ljudvärdet bör ensamt eller i första hand ifrågakomma. Talmaskinerna äro nu så högt utvecklade att de bästas
återgivande av de akustiska effekterna i de flesta fall är tillfyllest.
Endast i de fall då de bästa talmaskinerna mindre väl återge och bevara de intalade ljuden böra artikulationsbeskrivningar få hjälpa till
att skapa rikslikaren, om de så kunna.»
Vid min disputation kom frågan om en rikslikare för uttalet inte
alls på tal, men några år senare berördes den i ett samtal som jag hade
med min fakultetsopponent vid disputationen. Jag nämnde då för
honom att den engelska fonetikern Daniel Jones hade försökt skapa
en rikslikare för engelskt uttal genom enbart hänsynstagande till
artikulationer, men att jag ansåg en sådan rikslikare mindre pålitlig
än en som grundade sig på grammofonupptagningar av de akustiska
fenomenen. Min f. d. fakultetsopponent, som inte just brukade skräda
orden när han ville avfärda åsikter som han inte gillade, invände att
han ansåg både Jones' och min ståndpunkt »idiotisk» och min om
möjligt ännu dummare än dennes. Som jag många gånger tidigare
hade retat mig på hans sätt att klubba ner andras meningar, äldres
och yngres, så betalade jag nu igen, på deras och egna vägnar, om
inte med samma så med liknande mynt. Efter den betan berörde han
och jag visserligen inte sällan språkvetenskapliga frågor när vi
träffades, men diskuterade gjorde vi aldrig vidare. Jag trodde mig
emellertid då, och tror mig alltjämt förstå orsaken till hans ovilja
mot rikslikare för uttalet. Han hörde till den generation av äldre
humanister som kände olustig otrygghet för eller rentav hat till apparater och undersökningar med sådana. Liksom Lundell (se citatet
ovan!), och f. ö. väl alla ljudforskare, ansåg min f. d. fakultetsopponent att typvärdena skulle ges en viss latitud gentemot varandra utan
att typerna därför behövde ändra utseende. Han gick dock i det fallet
vida längre än Lundell och andra. Han ville inte foga sig efter apparaternas vittnesbörd utan själv vara sanningens mått. Några år
senare bad jag en dag Lundell att han för all del skulle intala på
grammofon landsmålstypernas ljudvärden så att eftervärldens for11— 654212 Sv. Landsmål 1965
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skare skulle veta vad landsmålsalfabetets skapare hade menat med
de olika typerna. Han lovade också göra det, men det blev aldrig utfört — döden kom emellan. I slutet av 1940-talet tillsatte Landsmålsarkivets styrelse en kommitté med uppdrag att med tillhjälp av
grammofon skapa en rikslikare för landsmålstypernas ljudvärden.
Jag utsågs till sammankallande. Något sammanträde i den kommittén kom dock inte till stånd. Jag råkade nämligen ut för en sjukdom
som medförde invaliditet och gjorde mig olämplig till ordförande i en
sådan kommitté.
Vid bearbetning av det material som jag samlat för denna avhandling har jag använt landsmålstyperna så som jag lärde mig dem
och deras värden under min utbildningstid vid universitetet och
som jag sedan brukat dem i fältet samt i skrift och tryck. Jag borde
dock redan vid undersökningarnas början ha talat in på grammofon
de texter som jag har begagnat vid undersökningarna. Tyvärr blev
inte det av, och den intalning som nu finns av mig gjordes först mot
undersökningarnas slut (alltså någon gång efter 1951).1 Den kan väl
sägas vara tämligen bra, men den kunde inte då göras med den smidighet i talorganen som jag ägde före min sjukdom. Jag försökte
därför i någon mån underlätta upptagningen genom att ge talorganen
ett 'Sar vilopauser under intalningen.
För den som vill närmare studera hur landsmålsalfabetets typer
har använts i min följande framställning bör emellertid min intalning
av texterna kunna vara till god hjälp vid sidan av de övriga intalningarna och transkriptionerna av dem.
Titeln som jag har valt för mitt arbete lovar mycket. Det är
kanske därför på sin plats att här göra ett par viktiga förbehåll. Av
invånarna i de undersökta städerna har naturligtvis endast ett mycket
litet fåtal fått sitt uttal undersökt, i stora städer — om det låtit sig
göra — något flera än i de smärre, i t. ex. Malmö 7, i Göteborg 9
och i Stockholm ett 30-tal. I de mindre städerna har jag dock försökt
att om möjligt få åtminstone 3 försökspersoners uttal registrerade. I
några undantagsfall har jag dock tyvärr måst nöja mig med endast
2. Utom i städer har jag särskilt i Dalarna registrerat uttalet i några
andra tätorter. Jag har då nöjt mig med 2 eller i nödfall 1 intalare.
Som intalare har jag sökt få med både kvinnor och män av olika
1 1953, jfr nedan efterskrift s. 176.
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generationer, helst i ordnigen: kvinna (för den äldsta generationen) —
man — kvinna etc. eller man (för äldsta generationen) — kvinna —
man osv.
Vid val av intalare har jag i allmänhet föredragit sådana med endast folkskolebildning, i förhoppning att få registrerade så genuina
och av högre kulturinflytanden så opåverkade uttal som möjligt.
Utom om deras uttal som särskilt registrerats har jag gjort en del
anteckningar rörande vissa andra personers auditivt iakttagna uttal.
(Härom skall upplysningar lämnas i anmärkningar och noter.) Det
gäller särskilt orter där jag av olika skäl inte har kunnat undersöka
försökspersoners uttal med tråd- eller bandapparat. De registrerade
personernas uttal har jag beskrivit, inte alls uteslutande, men framför
allt sådant det enligt registreringarna var i den stund (i genomsnitt 10
minuter), då de på tråd eller band intalade de meningar och den övriga
text som jag valt ut för samtliga försökspersoner.
Meningarna som intalats har antingen helt konstruerats av mig
själv, eller bygger på satser och meningar som jag tagit ur för tillfället läst litteratur; det intalade sammanhängande textstycket
(berättelsen) återger — med vissa ändringar — ett parti ur Gustaf af
Geijerstams »Mina pojkar». Före intalningarna blev försökspersonerna
livligt uppmanade att läsa igenom texterna tills de kände sig förtrogna
med dem. Om det var några ord och uttryck som de inte förstod skulle
de fråga. Intalningen borde ske som om de läste upp någonting ur en
tidning för någon vän eller kamrat eller för sin äkta hälft. Då jag
för intalningarna föredragit personer med endast folkskolebildning,
kanske en och annan av dem, som läser min framställning, undrar
över att det i texterna finns inte så få främmande och mindre vanliga
svenska ord eller namn, och att han eller hon frågar sig om det inte
hade varit bättre att utesluta dessa. Jag har emellertid tagit med dem
dels därför att även om intalarna uttalat ett sådant ord felaktigt, så.
har de dock uttalat det svenskt, dels emedan de oriktigt uttalade orden
kan ha — utom det språkligt fonetiska intresset — intresse av annan
språklig art, t. ex. vissa försökspersoners ordkunskap.
Av registreringarna har de äldsta gjorts med tråd, många av de
senare åter med bandapparat. Alla registreringarna har sedan, utom i
fråga om min egen intalning, snarast möjligt överförts till grammofonskivor, och det är ifrån dem den egentliga avlyssningen har skett. På.
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grund av min invaliditet har jag för transkriberingen av det intalade
måst anlita medhjälpare. Som sådana har jag använt mest unga och
yngre studerande, vilka jag, när så behövts, i förväg instruerat i landsmålstecknens »rätta bruk». Vid själva transkriberingen av det intalade
har jag inte sällan först låtit medhjälparen säga sin mening om det
undersökta fonemet ifråga eller med honom eller henne diskuterat
detta. Efter någon kort tids träning har samarbetet med mina hjälpare alltid löpt smidigt.
Antalet personer vilkas uttal jag registrerat och redogör för i min
framställning uppgår till 550, deras hemorter till 164. I »Studier över
de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära 1—II» har jag behandlat åtta stadsmål och 91 personers uttal. För den redogörelsen
åtgick 347 trycksidor. Var gång jag tänkt på hur många fler sidor en
redogörelse för alla svenska stadsmål skulle kräva har jag frågat mig
hur den borde läggas upp för att bli uttömmande och ändå inte alltför
skrymmande. Jag har alltid kommit till samma resultat, nämligen
att jag borde lägga språkkartor till grund och i den mån det behövdes till dem foga noter och anmärkningar.
Som jag påpekade i mitt arbete »En fonetiker som lärling och gesäll
vid Uppsala universitet» (1959) har jag av flera skäl önskat att en
gång få göra vissa instrumentalfonetiska undersökningar, särskilt av
prosocliska frågor. När registreringen av de olika stadsmålen började
lacka mot slutet drabbades jag, som redan antytts, av en hjärntrombos som medförde invaliditet och kom mig att inse att allt instrumentalfonetiskt arbete hädanefter skulle. vara för mig uteslutet.
Allt slags arbete förlångsammades också för mig. Ett löfte som jag
tidigare hade givit nuvarande biblioteksbiträdet vid Kungl. Bibl.
Erik Ljungberg och zigenaren J. Dimitri Taikon att försöka skaffa
dem ett alfabet, lämpligt för uppteckning av zigenarord och att i övrigt hjälpa dem så mycket jag kunde, ansåg jag mig om möjligt först
böra infria och låta mitt eget arbete på stadsmålen komma i efterhand.
En annan uppgift hade jag också åtagit mig. Jag hade lovat nämnden
för svensk språkvård att ge ut en översikt över svenskt riksspråk.
Jag hade ämnat skriva den sedan jag hade registrerat och avlyssnat
alla våra stadsmål, men innan jag började utarbeta redogörelsen för
dem. När sjukdomen kom ansåg jag klokast att helt avsäga mig
uppdraget rörande riksspråket.
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Min behandling av stadsmålen har jag nu bestämt mig för att
lägga upp så, att jag efter förord och inledning lämnar uppgifter om
texten som valts för intalningarna och om transkriberingen av min
egen textintalning. Sedan jag lämnat upplysningar om försökspersonernas och deras föräldrars födelseort, födelseår och annat, som kan
vara av intresse, börjar jag redogöra för ordens accent, fortsätter med
kvantitetsläran och övergår så till behandling av de särskilda ljuden
etc. Hur mycket av detta jag kan komma att hinna med är naturligtvis ovisst, men med en sådan uppställning bör arbetet kunna fortsättas och avslutas av andra.
Vår landsmålsforskning har bedrivits både längre, ivrigare och av
många flera än vad som skett med utforskningen av våra stadsmål.
Orsaken är naturligtvis den, att landsmålen genomgående kunnat utveckla sig långt mer oberoende av normerande yttre påverkningar än
stadsmålen och därför varit till större hjälp när det gällt att skildra
vårt språks tidigare historia. Landsmålsforskningen har därför också
ansetts och anses väl alltjämt vara något förmer än studiet av stadsmålen. Som emellertid nu för tiden sammanlagt fler svenskar bor i
städer och andra tätorter än på landet, har det ganska länge tyckts
mig vara hög tid att utforskningen av vårt språks utveckling följs
inte bara på landet utan också i tätorterna, detta så mycket mer
som stadsmålen för vårt riksspråk betyder avgjort mycket mera än
landsmålen.
De intalade texterna
Amanda tyckte att Kalle var en vacker karl. Anders ville hugga
ner en al som står på tomten. Vart ska alla människor fara? Var ska
du vara i sommar? Du reser i augusti? Karl är från Dalarna. Ta hit
stegen!
Jag har inte sett Selma på femtisex år men jag tycker ändå jag
känner igen henne. Sven skulle gärna ha velat veta var rödstjärten
hade sitt bo.
Själv är bästa dräng heter ett välkänt ordspråk. Dina vänner är
mina vänner lyder ett annat. Kerstin ville leka med läkarns flicka
men hon hade farit med sina föräldrar till Gävle. Edla skulle just sätta
sig framför spegeln och fästa en blomma i håret, när Eva kom in och
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sa att de måste skynda sig, om de över huvud skulle komma med på
festen. Var har ni brunnen?
Maria är hos Lisa. Mina mår illa. Herr Lind förstod inte riktigt
vad Ida ville. Jag gissar att de slipper komma. Ett sånt rysligt yrväder! Att vi kommer att få mycket nytta av den nya bilen är väl
alldeles tydligt. Vi blir fyra. Hur många blir ni? Den här linan är ny.
Han föll i vaken och drunknade.
Är det inte slut på knoget snart? Vet du vad ox-ok är för något?
Söderberg kom på visit och gav mor en blomsterkvast. Kan du ro?
Biodling skall vara Nymans största intresse. Har du potatis i ämbaret, Maja? Du går så långsamt. Ta ut stegen.
Ulla fyller sju år den sjunde november. Uno Lindström skjutsade
moster Ingrid till julottan. När Boj står bunden brukar han tjuta
och skälla. Gubben Lundgren har legat på lasarettet ungefär ett år
nu skulle jag tro. Eggen på den där kniven är då ingenting att hurra
för. Nu har han ingen gård längre. Den är brunnen.
Åke hade blåbär i en påse. Vid en eldsvåda i Årdala i våras brann
en hel gård ner på några få timmar. Blåsten var hård, men det talas
också om vårdslöshet. Robert har lov från skolan i morgon. Vi får
nog ta skoveln och skotta bort snön. Hör du hur det sorlar i bäcken?
Det påstås att en bondgumma har skickat konungen flera kilo
honung. Båten sjönk till botten och Lotta i Mossen kom i vattnet med
sin skorpkorg och höll på att drunkna. Är han vaken?
Värnstens bor på en ö långt ute i sjön. Mamma köpte en ny mössa
åt Göran. Har du sett en örn förut? »Det nös jag på», sa fröken Björkman. öppna fönstret och säg åt henne, att vi ska ha mer bröd, smör
och mjölk. Hörde du, vad böckerna skulle kosta? Han har fått så
ont i fötterna så han törs knappt röra sig ur fläcken. August tycker
att Augusta är ett under av skönhet. Han- heter Olov (Olof), jag heter
Gustav (Gustaf).
Richard ryckte till sig rocken och sprang. Det är bäst att du klär
dig varmt. Jag ska ut med herrskapet Grönbergs och plocka hjortron.
Värre smörja har jag då aldrig sett. Far ska köra oss till norra station(en). Karin är större än Erik. Hälsa mor! De ska träffas snart hos
Nordgrens, alla barndomsvännerna.
Usch, nu har katten stjälpt omkull mjölkglaset och dragit ner mors
schal från bordet. Schas, katta!
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Det går inte vidare bra att marschera i galoscher. Ingenjör Källgren
går och tar massage. Det var bra genant det där. Herr Tjäder måtte
vara ute med folket och hässja hö. Kan du skaffa mig lite fotogen, så
skulle jag bli förtjust. Källström har gått och förkylt sig.
Det gick med fart ska du se. Det är skönt för skalder att få sova.
När jag blev varse chaufförn låg han på dikeskanten bredvid bilen.
Det var fint och gentilt på alla sätt och vis. Hur var flickorna klädda?
Johansson bor på Svartbäcksgatan. Du får köpa en chokoladkaka och
stilla värsta hungern med. Jag kan inte nog förundra mig över hans
anspråkslöshet och snällhet.
Det är olyckligt att inte Västerbergs kan hushålla utan måste låna
jämt och samt. Ge prostinnan kvittot. Hon verkar alltid elegant.
Spelar Torsten piano? Du bor i vår socken? Vi var inne på ett café
och drack kaffe. Står kaffepannan på spiseln? Titta så förargligt,
tyget har krympt. Kristina har suttit och läst i stadsträdgården.
»Är du galen, karl?» högg Lindberg i. Tack, tack och adjö. Det finns
inte en sak, inte ett uppdrag som du uträttar ordentligt. Det är för
olyckligt. Anton är hemma i Sundsvall. Karlskoga ligger i Värmland.
Vänern är Sveriges största sjö. Kanske det.
»Får du någon fisk, flicka lilla?» Visst är det dyrt, men vi ska nog
kunna betala det. Tänk, barnen fick sjunga för kungen. Är du dum,
Gusten! Ett litet stycke från gumman föll Henrik av cykeln och ner
i diket. Ärter och pannkaka tycker jag om. Stampa inte i golvet och
slå inte med locken så där, så är ni snälla. Det låter ju som skott. Nej,
ge mig grädde i stället. Giv åt Stål en penning även eller tag ock min.
Fröken är söt. Gno hem efter kniven, Janne. Rosorna dör på det där
sättet. öppna luckan för gluggen och öppna dörrn. Här är ju kolmörkt.
Komministern sitter till höger. Knyt en vacker knut, så är du snäll.
Vi skulle först kunna försöka med forsens brus. Nu slutar vi.
Svante kommer i tidningen
Några dagar efter det att Svante hade trillat i sjön, skickade pappa
en kväll 011e och Svante ner till ångbåten för att hämta tidningen.
Pojkarna gav sig av, och när de kom tillbaka, fick Svante gå in med
den.
När Svante sen skulle gå ner till sjön för att ta reda på 011e, mötte
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han på gården Kisse, som satt hopkrupen och lurade på en skalbagge.
Svante stod just och gladde sig åt hur kisse sköt rygg och tänkte hoppa
på skalbaggen, som kröp i sanden och inte visste om någonting, när
pappa ropade på honom genom fönstret.
Svante vände om och tänkte i en fart efter, om han hade gjort
något olovandes. Men så såg han att pappa skrattade och begrep att
det inte var något farligt, och då blev han lugn.
»Spring efter 011e», sa pappa, »och kom in bägge två». Svante förstod,
att det var fråga om något roligt, och så fort hans ben kunde bära
honom sprang han utför backen, fick 011e med sig och så kom de in.
»Sätt er nu pojkar», sa pappa. Han såg rysligt illmarig ut, tidningen
höll han i handen och mamma och han gjorde miner åt varandra.
»Vad är det?» sa 011e. »Det får ni se», sa pappa. »Pappa vill läsa opp
något för er ur tidningen», sa mamma. »Det är väl inget roligt»,
sa Svante. »Vänta tills du får höra», sa pappa. Och så satte sig pojkarna på var sin stol, och pappa började läsa:
»En hund som apporterar en pojke.»

Pappa såg opp (i)från tidningen. »Vem tror ni det handlar om?»
sa han. Svante vart röd och teg. Men 011e svarade: »Om Svante.»
Svante försökte (att) konstra bort alltsammans, och så sa han: »Det
står inte så. Pappa bara skojar med mig.» »Står det inte?» sa pappa.
»Vänta ska du få höra.» Och så läste han vidare.
»Häromdagen hände det vid en av sommargäster besökt plats ute
i skärgården, att en liten pojke, som i ett eller annat ärende kommit
ner på en brygga, helt oförhappandes förlorade jämvikten och drumlade på huvudet i sjön.
Gossen hade utan tvivel varit förlorad, om icke en hund, vilken
länge varit den lilles lekkamrat händelsevis befunnit sig i närheten.
När hunden såg gossen sjunka under vattnet, störtade han sig ögonblickligen i vågorna och lyckades — sannolikt icke utan stora ansträngningar — att släpa bytingen i land. Man kan tänka sig att
hunden blev välkommen, när han kom hem igen, ledsagande den ur
vattnet räddade sonen. Hunden lär ha fått sin välförtjänta belöning i
form av en riklig, för hans villkor avpassad måltid. Vad pojken fick
förmäler icke historien.»
Detta läste pappa och han tittade oupphörligt på Svante över tid-
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ningen. Mamma satt och småskrattade och 011e gjorde förstås
grimaser åt Svante.
När det var slut så sa pappa bara: »Nå-å?» och så såg han på Svante.
Svante satt för sig själv och småskrattade. Han gjorde rysligt fula
miner för att ingen skulle se, hur trakterad han var, och så sa han:
»Det var om mig.»
Pappa och mamma brast i skratt, och Svante kunde inte begripa,
varför mamma nödvändigt skulle kyssa honom. Han visste inte
riktigt om de drev med honom allesammans eller om det hade hänt
honom något hedersamt. »Å», sa då 011e. »De kallar dig ju för bytingen.» »Vad gör det?» sa Svante. »Det betyder ju bara att du är
liten», sa mamma. »Ja, det kan jag väl inte rå för» tyckte Svante. »Ja,
men så stod det att du skulle haft smörj», sa 011e. »Det stod det visst
inte», sa Svante förgrymmad. »Jo, det stod det», tyckte 011e.
Så grälade pojkarna om det. Så började Svante att gråta. Och så
måste mamma mäkla fred, och pappa upplyste, att det bara hade
stått en liten vink om, att den där pojken kanske hade fått en risbastu för att han hade trillat i sjön. »Ser du det då?» sa Svante. »Ja,
men det stod ändå något om smörj», envisades 011e. Och så satte han
på sig mössan och gick ut på backen igen.
Men Svante satt kvar och när 011e hade gått bad han mamma att
läsa det som hade stått i tidningen en gång till. Mamma läste och
Svante hörde noggrant på. Han skrattade till ibland. När det stod att
pojken »drumlade» i sjön, »bytingen», att Pudel blev välkommen och
att han fick god mat, då skrattade Svante. Det var bara slutet om
vad pojken fick, som han inte tyckte om.
Men i det hela var Svante belåten med tidningen. Och när Svante
hört till slut, så gick han sin väg. När han kom ut på backen tyckte
han att någonting riktigt märkvärdigt hade hänt, och att han själv
var märkvärdig.
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Professor Olof Gjerdmans eget uttal
(enligt trådupptagning 1953)
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,ljudbeteckningen.

"i och" brakas här för att beteckna em7Stisk accent, res/i. akut (9 och grav (9, således inte i Ån uanl. set. avmviktsaccentt
har använts för att ange dels ett mycket svagt h-o;idels
för att beteckna stark asyiration air t-ljadet re9.
Z iZ som indexbakstiver över raden betecknar starkt rea'acerade vaka/ljud.
Efterskrift
Våren 1963 överlämnade professor Gjerdman till red. av Svenska
Landsmål härovan tryckta uppsats för publicering i tidskriften. Han
hade då uppgivit hoppet om att själv kunna fullfölja och avsluta den
översikt över de svenska stadsmålen, till vilken han samlat material
genom inspelningar av textprov i städerna under åren 1949-1954. Manuskriptet var från början tänkt som inledning till arbetet och innehöll
utom vad som här publicerats också en summarisk förteckning över alla
medverkande i de orter han besökt samt ett par sidor strödda exempel på
från riksspråket avvikande uttal av vissa, särskilt främmande ord i de
olika städerna. Båda har här utelämnats, då de endast kunde ha någon
uppgift att fylla i samband med hela undersökningens publicering. Förteckningen på meddelare har också sedermera ersatts av en fullständig
katalog över Gjerdmans samtliga inspelningar av svenska stadsmål,
upprättad 1963-64 av fil. lie. K. A. Holmberg. Den finnes tillgänglig på
Institutionen för nordiska språk i Uppsala, som äger samlingen, och på
Landsmåls- och Folkrninnesarkivet, där den är deponerad tillsammans.
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med tillhörande avlyssningsprotokoll. Den omfattar enligt katalogen
sammanlagt 859 grammofonskivor, däribland 7 av Gjerdmans egen och
en medhjälpares intalning, samt 195 rullar ljudtråd och 10 rullar audiotape. Avlyssningsprotokollen omfattar 1 475 blad A4 och 196 blad folio.
Till samlingen hör vidare 27 konvolut med detaljerade personuppgifter
från pastorsämbeten och andra källor om de olika meddelarna.
Till de uppgifter som Gjerdman lämnat i sin översikt rörande sin
stadsmålsundersökning skall här några kompletteringar göras. Inspelningsresorna gjordes som sagt 1949-1954, och vid den första resan 1949
undersöktes delar av Norrland, från Gävle upp till Karesuando. Under
resan 1950 undersöktes större delen av de sydsvenska städerna. 1951 gjorde
han dels en resa till de mellansvenska städerna, dels till de västsvenska.
Mot slutet av detta år drabbades Gjerdman av den sjukdom som delvis
invalidiserade honom för återstoden av hans hans liv, och 1952 måste han
högst väsentligt inskränka på sitt program. Dittills hade han varit ensam
på sina resor, som skett med hans egen bil. När han 1953 trots sin invaliditet återupptog undersökningarna måste han dock anlita medhjälpare.
1953 års resa berörde Stockholm med förstäder, och han biträddes här av
ingeniören Lars Olov Ericson, som också var honom behjälplig vid en
resa till Visby följande år. Under 1954 gjorde han dessutom dels kompletterande upptagningar i Norrland, dels inspelningar i Finlands svensktalande städer, denna gång med fil. mag. Richard Wikholm som biträde.
Enligt Gjerdmans anteckningar om resorna har han med egen bil
färdats 11 600 km samt dessutom anlitat båt och flyg för besöken på
Gotland och Åland. Det framgår också att hans egen resetid omfattat
minst 150 dagar, vartill kommer 35 resdagar för hans medhjälpare. Han
har beräknat sina direkta kostnader för resor och material till 20 000 kr,
som således motsvarar det belopp varmed Institutionen för nordiska språk
1963 inlöste detta material, som dittills samlats helt på hans egen bekostnad.
Originalinspelningarna gjordes på en trådmagnetofon av märket
Maj estic vid besöken på de olika platserna. För inspelningarna i Finland,
på Gotland och i Norrland 1954 användes dock bandspelare. De på tråd
gjorda upptagningarna har mestadels rätt dålig ljudkvalitet. Alla upptagningar — utom Gjerdmans egen här ovan återgivna — överfördes
snarast möjligt efter hemkomsten till grammofonskivor under Gjerdmans
eget överinseende. I början skedde överspelningen på Landsmålsarkivets
inspelningsverk under medverkan av ingeniör T. Ord6us och förste arkivarierna F. Hedblom och R. Broberg. Senare har ingeniör L. 0. Ericson
samt bl. a. fil. mag. B. Edgardh hjälpt till härmed.
De personer som ha undersökts utvaldes efter lokala uppgifter av prof.
Gjerdman, som bedömde att deras uttal var genuint. Vid val av intalare
föredrogs, som ovan av honom framhållits, i allmänhet sådana med enbart folkskolebildning i avsikt att få ett så genuint uttal som möjligt.
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Utom i städerna undersöktes uttalet också i en del mera betydande tätorter, och i allmänhet sökte Gjerdman få språkprov från 3 personer från
varje ort; i 37 fall har dock endast 2 medverkat och i 2 fall endast en. I
de största städerna har fler meddelare anlitats, således i egentliga Stockholm 19 personer, i Göteborg 9 och i Malmö 7. Han försökte få med både
män och kvinnor samt representanter för olika generationer. De i Holmbergs ovan nämnda katalog registrerade 852 skivorna representera 541
personer från 168 hemorter. Därtill kommer Gjerdmans och en medhjälpares intalningar med 7 skivor.
De ovan återgivna intalade texterna består av två avdelningar, en
med en grupp meningar utan inbördes sammanhang och en med ett
något bearbetat parti ur Gustaf af Geijerstams »Mina pojkar». Det
undersökta materialet representerar således inte meddelarnas spontana
tal. Om förberedelserna för intalningen har Gjerdman ovan talat. Trots
dessa läser dock många dåligt och med många felsägningar. Endast i
undantagsfall har någon talat fritt.
Rörande omständigheterna kring sin egen ovan återgivna intalning har
Gjerdman själv gjort följande anmärkningar, som återfunnits på ett blad
bland hans efterlämnade papper:
»Om min egen intalning vill jag anföra följande: Den togs upp på
tråd 1953 och överspelades till grammofonskiva sex år senare. När jag
1961 avlyssnade den grainmofoniska upptagningen förvånade det mig
att mitt uttal i vissa avseenden verkade på mig främmande. Jag tänkte
mig först att det berodde på att min intalning på tråd 1953 återgav brister
i mitt uttal, som min hjämtrombos hade vållat. När jag 1953 avlyssnade
min nyss förut gjorda intalning på tråd hade jag emellertid så vitt jag
kan minnas inte iakttagit dylika brister. Jag bad därför två personer
som väl kände mitt uttal att avlyssna grammofonupptagningen. De
gjorde samma iakttagelse som jag förut hade gjort. Iakttagelsen förmådde mig att jämföra det oväntade uttalet med en intalning av bl. a.
samma ljud som jag också hade gjort efter den förlamning jag drabbats
av, närmare bestämt 18 april 1957. Då den iakttagna uttalsbristen inte
återfanns i den intalningen måste jag dra den slutsatsen att bristen orsakats av någon teknisk förändring. Jag förmodar att uttalsändringen
förorsakats av den magnetisering som kan inträda mellan trådar, respektive band efter intalningen.»
Det främmande intryck som Gjerdman hade av sin sex år tidigare
gjorda intalning kan knappast vara förorsakad av »tekniska förändringar» genom magnetisering överförd från närliggande trådvarv i
rullen under den sexåriga lagringstiden. Däremot förefaller det säkert att
den intalade texten innehåller åtskilliga avvikelser från vad Gjerdman
själv ansåg som sitt »riktiga» uttal, men de måste vara felsägningar.
Resultatet av transkriptionen av grammofonskivan har kontrollerats
både av Gjerdman själv och av fil. dr Margit Abenius, doc. F. Hedblom
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och undertecknad. Vid korrekturet av den renskrift för tryckning, som
gjorts av fru Gun Björklund, gjorde Gjerdman på ett tjugutal ställen
rättelser mot skivan till vad han ansåg vara sitt »rätta» uttal.
Som komplettering till vad Gjerdman i här föreliggande uppsats sagt
om sina undersökningar i allmänhet kan hänvisas till den uppsats om
undersökningarna i Stockholm 1953, som han publicerade följande år. I
denna uppsats, »En trådupptagning av stockholmsuttal» (i »Språkvård»
1954, Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 11) redogjorde han
för vissa av de resultat som vunnits ur det då samlade materialet. Den
torde ge en antydan om hur han ämnat lägga upp den blivande allmänna
översikten, som han dessutom planerat att kunna belysa med ett antal
kartor över stadsmålens fonetiska egenheter.
Manne Eriksson

Resume
Le Professeur Olof Gjerdman, d'Upsal .(mort en 1965) s'etait dejå
interesse aux dialectes des villes suedoises dans sa these de doctorat en
1918 (Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära I,
tome II publie en 1927). Sur ses vieux jours il reprit cette etude et
enregistra dans ce but, de 1949 å 1954, lors de ses explorations dans 168
villes et agglomerations importantes de Subde et dans les regions de
langue suedoise de Finlande, des exemples linguistiques d'aprås 541
differents infomiateurs (les materiaux comprennent entre autre 859 disques, diverses bandes magnetiques ainsi qu'environ 1 670 feuilles de
protoeole d'ecoute, conserves actuellement L'Institut de dialectologie
et de folklore d'Upsal).
Malgre une paralysie qui le frappa en 1951 il continua avec tenacite sa
revision des inateriaux collectes. Mais quand au printemps 1963 il estima
ne plus pouvoir continuer son oeuvre, il donna å publier dans cette revue
un sommaire de ses recherches destine å former l'esquisse d'une preface
å l'edition projetee d'une description des dialectes dans les villes suedoises. Outre certains points de vue generaux sur l'ouvrage cet article
contient des textes qu'il a fait enregistrer par ses informateurs. De plus
il voulait publier ici-måme une transcription de sa propre prononciation
des memes textes, ceux des enregistrements sur disques, car il considerait
qu'il etait de la plus grande importanee pour les autres chercheurs d'6tre
å nakne de juger sa fagon d'utiliser les signas de l'alphabet dialectologique — en particulier pour sa transcription des enregistrements des dialectes
des villes et aussi en general — et que eet enregistrement devienne accessible å tous. Il tint å contröler lui-måme, tant que ses forces le lui permirent, que cette transcription corresponde bien ä l'enregistrement original.
12 — 654212 Sv. Landsmål 1965

Olof Gjerdman.
1883-1965

Professor Olof Henrik Gjerdman, fonetiker, språkvårdare och dialektolog, avled i Uppsala den 27 juni 1965. Han föddes den 29 april 1883 i
Nyköping och tog där sin mogenhetsexamen vid högre allmänna läroverket våren 1903. Redan under sin gymnasisttid hade han visat intresse
för hemstadens och hemlandskapets talspråk liksom för ljudbildningen
i de främmande språk man läste i skolan. När han hösten 1903 började
sina universitetsstudier i Uppsala valde han därför självklart att läsa
moderna språk, och han har själv berättat att han troget följde de
övningar och den undervisning om uttal som lektorerna i engelska, franska
och tyska gav vid den tiden. Särskilt väcktes hans egen lust att instrumentellt analysera språkljuden av dåvarande tyske lektorn E. A. Meyers
intresse för experimentalfonetik. Men någon undervisning i allmän fonetik
gavs inte i Uppsala vid den tiden sedan professorn i slaviska språk J. A.
Lundell upphört att ge sådana kurser. Hans alfabet kunde man dock
fortfarande göra sig förtrogen med, när det gällde svensk fonetik, som
f. ö. också professor Adolf Noreen sysslade med bl. a. i sitt då under
utgivning varande stora verk »Vårt språk».
Sedan Gjerdman tagit sin fil. kand.-examen 1908 började han att för
komplettering av denna examen läsa nordiska språk. Han lockades väl
som många andra av sina samtida av Noreens fängslande undervisning.
Han kom också att för studiet av ryska språket vistas nära ett par år i
Ryssland 1908-1909 innan han våren 1911 fick sin efterprövning i
Noreens ämne klar och började sina licentiatstudier för honom. Eftersom
han samtidigt hade partiell eller heltidstjänst som lärare vid Uppsala
enskilda läroverk (1911-1921) drog det ut på tiden fram till våren 1917
innan han blev färdig med sin licentiatexamen. Han hade för licentiatseminariet skrivit en avhandling om vokalingresser, h-prostes och h-afäres,
särskilt i de germanska språken, och han hyste planer att utvidga den
undersökningen till en blivande doktorsavhandling. Prof. Noreen avrådde honom emellertid och påpekade att det ämnet egentligen låg
utanför de nordiska språkens ram samt hänvisade honom till prof. 0. von
Friesen för att med honom samråda om lämpligt avhandlingsämne.
Själv föreslog han då först att ta upp frågan om allitterationsversens
uppkomst, som han redan sysslat något med i den redan 1912 publicerade
uppsatsen »Om vokalallitterationen och dess förklaring*. Men von Friesen
ansåg det ämnet för vidlyftigt och rådde honom i stället att fullfölja de
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undersökningar om Södermanlands stadsmål, som han redan varit inne
på i en uppsats för nordiska proseminariet 1911 (»Om bildningen av det
nyköpingska riksspråkets jud och några därmed sammanhängande
frågor»).
Gjerdman följde rådet och i maj 1918 kunde han disputera på avhandlingen »Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära. I».
Den var skriven med sådan kritisk skärpa och självständighet att den
gav honom en docentur i fonetik vid Uppsala universitet, en tjänst som
han kom att uppehålla med eller utan docentstipendium från hösten
1918 ända till den 30 juni 1950. Om sina 32 år som lärare i fonetik och
den möda det kostade att skaffa detta ämne en någorlunda erkänd plats
bland universitetets övriga språkliga discipliner har han själv berättat i
den lilla skriften »En fonetiker som lärling och gesäll vid Uppsala universitet» (1959). »Mästare» blev han ju aldrig, någon professur i ämnet
inrättades inte under hans tid. Men han fick professors namn 1950 och
fick tjänstgöra som sakkunnig vid tillsättande av professur i ämnet i
Lund samma år; själv blev han redan 1928 förklarad kompetent till
professuren i nordiska språk i Stockholm. Hans insatser under osäkra
ekonomiska förhållanden som lärare i fonetik utgör dock samman med
skapandet av den fonetiska institutionen hans främsta akademiska insats.
Vid sidan av sin undervisning i fonetik fortsatte han tidvis som läroverkslärare och blev 1928 adjunkt i modersmålet och tyska vid högre
allmänna läroverket i Uppsala och var åren 1939-1948 lektor i modersmålet därstädes. Emellertid var han ledig från dessa tjänster sedan han
förordnats till universitetslektor i svenska språket i Uppsala från 1935.
Under åren fram till 1948, då han lämnade tjänsten och erhöll pension,
skapade han formerna för detta slag av lektorsundervisning, som sedan
kunnat övertagas av hans efterföljare. Och i denna tjänst fick hans intresse för talat riksspråk och förnuftig språkvård en friare möjlighet att
påverka generationer av blivande modersmålslärare, som i sin tur fått
delge sina elever något av det viktigaste i hans undervisning.
Om man söker överblicka professor Gjerdrnans vetenskapliga produktion som den föreligger i mer än sextio publicerade skrifter från 1910 till
1963, intages främsta platsen självklart av sådana som behandlar fonetiska frågor. Dit hör främst hans avhandling om Södermanlands stadsmål
I (1918) och II (1927) samt nära ett trettiotal andra, som dels behandlar
enskilda ljudgrupper, dels innehåller sammanfattande framställningar,
såsom Hermods-kursen »Svenskt uttal» (1933) och »Svensk uttalslära»
(1. uppl. 1933, 6. uppl. 1954, som ingick i den av honom samman med
Hilma Henningsson utgivna Svensk uttals- o. välläsningslära) samt
»Svensk fonetik» (i Nord. leerebog for talepeedagoger I, Kbhvn 1954).
Accentfrågor var särskilt föremål för hans undersökningar, och här .kan
nämnas studierna »Gravis och akut i jaså och andra ord» (1927) samt
»Acc. 1 och acc. 2, akut och gravis» (1954). Till intresset för »ljudläran»
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får man väl också räkna hans uppsatser »Fåglalåt» (1921), »Nattskärran
och några andra spökfåglar» (1945) och »Ljungpipare — regnpipare»
(1954), arbeten som vittnade både om hans stora ornitologiska intressen
och hans beläsenhet på folkloristikens område. Han skrev ett flertal
uppsatser om kommateringsfrågor samt om verslära och versläsning,
t. ex. »Aktiva och passiva versifikatörer emellan» (1919), »Fonetiska studier i vers» (1923) samt »Rytm och röst» i Karin Boyes författarskap
(1942), arbeten som tillika med avhandlingen »Frödings svar på Leverthis angrepp» (i Samlaren 1933) ger prov på hans upptagenhet av litteraturens estetiska sidor. Några artiklar ägnade han också åt rena språkvårdsfrågor, bl. a. den programmatiska »Önskligt, möjligt och lämpligt i
svensk röst- och talvård» (1939).
Om hans sysslande med alla slags främmande språk, varom hans bokhyllor gav rikliga bevis, talar hans uppsatser om mycket avlägsna språkliga problem, som ett par om ainu-språket i Japan (1926, 1960), om
Thor Heyerdahls teorier rörande språkförhållanden på Söderhavsöarna
(1961) och om den musikaliska accenten i kongospråk, i samband med
granskning av ett arbete av dr K. E. Laman (1923). Om samma vida
intresse för andra språktyper vittnar hans mångåriga sysslande med slang
och vulgärspråk. Redan under studenttiden skrev han en proseminarieuppsats om sådant språk i engelskan och under sina senare år tog han
upp liknande problem i vårt eget språksamhälle i uppsatser som »Ett
knippe ord ur slang och vulgärspråk» (1937), »Tattarna och deras språk»
(1946), »Djos Per Anderssons ordlista över svenskt förbrytarspråk» (1947)
samt »Djos Per Anderssons ordlista i original» (1950). Frågan om sambandet mellan tattarnas språk och zigenarnas ledde honom också till
närmare bekantskap med zigenarhövdingen J. D. Taikon och nära
samarbete med biblioteksbiträdet Erik Ljungberg i Stockholm, som
under några år gjort uppteckningar efter denne zigenare (jämsides
med C.-H. Tillhagen). Samarbetet ledde först till att Gjerdman lyckades
utverka anslag, som gav Ljungberg ledighet att ytterligare en sommar
åtfölja Taikon och hans grupp på deras färder kring landet för att kunna
komma i tillfälle att uppteckna ytterligare delar av zigenarens ordförråd.
Gjerdman lyckades också att få Taikon vid besök på fonetiska institutionen i Uppsala att intala ett antal sammanhängande texter på rommani, som sedan transkriberades av Ljungberg med ett särskilt alfabet
som Gjerdman sammanställt för ändamålet. Sina egna arbeten med de
svenska stadsmålen, som han sysslat med sedan 1949, lade Gjerdman tills
vidare åt sidan och satte i gång med bearbetningen av det samlade
materialet om Taikons språk. Ljungberg renskrev och ordnade ordförrådet och Gjerdman skrev grammatiken på engelska samt översatte
ordbetydelserna till samma språk och gjorde etymologiska anmärkningar
till de enkilda orden med uppgifter om deras former i andra dialekter
eller i långivande språk. Resultatet av detta samarbete mellan en skicklig
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insamlare och en vetenskaplig ledare blev boken »The language of the
Swedish Coppersmith Gipsy Johan Dimitri Taikon. Grammar, texts,
vocabulary and English word-index» (1963). Denna digra volym på 455
sidor torde alltid komma att förbli huvudkällan till kännedomen om de
svenska zigenarnas språk och även vara ett utmärkt hjälpmedel för studiet
av slangspråket. Boken utgör dessutom ett viktigt bidrag till den internationella forskningen om denna folkgrupps språk. Som tecken på sin
uppskattning av det förnämliga arbetet tilldelade Gustav Adolfs Akademien honom sitt Nils Ahnlundpris.
Om vidden av Gjerdmans intressen vittnar också hans insatser som
folkloristisk forskare. Ovan har redan nämnts hans studier om fågelåt
osv, som alltså berörde folkföreställningar om fåglarna. Först under senare år publicerade han några resultat av sina övriga forskningar på
området i avhandlingarna »Hon som var värre än den onde» (1941) och
»Skoella» (1946) samt »Staffan och stjärnan i källan» (1943), vilka alla
vittna både om hans omfattande beläsenhet i äldre källor och bekantskap
med folktraditionen och kyrkmålningarnas konsthistoriska material.
Ovan har nämnts att Gjerdmans doktorsavhandling 1918 behandlade
ljudläran i de sörmländska stadsmålen. I detta fall blev titelbladets »I»
intet tomt löfte, andra delen utkom 1927. Denna avhandling var ett inte
bara ur fonetisk synpunkt banbrytande arbete; här togs för första gången
i svensk dialektforskning i en publicerad monografi städernas talspråk
upp till undersökning. Annars hade ju ända sedan 1870-talet uteslutande
landsbygdsdialekter uppmärksammats av forskarna — enda undantaget
var vad som gjordes i Stockholm i slutet av 1890-talet, där bl. a. Herman
Geijer och Bengt Hesselman samlade material om uttal och ordförråd.
Gjerdman kom emellertid först under de senaste åren att få några efterföljare inom stadsmålsforskningarna (Björseth, Bucht). Men han hoppades alltid att så småningom själv få göra en omfattande undersökning
av det genuina uttalet i samtliga svenska städer. Bakom denna förhoppning låg väl i någon mån tanken på att kunna åstadkomma en gemensam
»likare» för svenskt uttal, som han ibland talade om. Sedan tråd- och
bandupptagningsapparater för samlande av talprov börjat komma i
marknaden och det till på köpet i lätthanterlig form, ansåg sig Gjerdman
kunna förverkliga en gammal kär dröm. På egen hand satte han sin
undersökning i gång och reste med sin bil och en trådupptagningsapparat
från stad till stad och lät sina försökspersoner tala in ett av honom
sammanställt språkprov (se s. 165 ovan i denna årg.). Under åren 1949-51
reste han ensam, men sedan han mot slutet av år 1951 drabbats av en
hjärntrombos, som svårt invalidiserade honom för återstoden av hans
liv, måste han iaktta största försiktighet. Trots sjukdomen dämpades
inte hans forskarhåg och i sällskap med olika medhjälpare gjorde han
under åren 1953 och 1954 resor till dittills obesökta svenska städer och
vissa större samhällen samt utsträckte undersökningen även till de
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svensktalande städerna i Finland. Han kom alltså att som privat forskare
utföra en undersökning, som kunde ha fyllt en stor forskningsinstitutions
arbetsprogram under många år. Hela materialsamlingen överspelades på
grammofonskivor och kom att omfatta 859 sådana samt en mängd rullar
av upptagningstråd eller ljudband. Trots sin invaliditet och sina svårigheter att skriva genomgick han själv betydande delar av sitt material och
antecknade nyckelordens uttal jämsides med att han instruerade några
yngre medhjälpare. Avlyssningsprotokollen uppgår sammanlagt till omkring 1670 blad, men den tillämnade inläggningen av materialet på kartor
orkade han aldrig börja med.
Man kan undra över varför han inte i denna jätteuppgift för en enskild
man tog närmare känning med en institution som Landsmålsarkivet,
vars styrelse han till på köpet tillhörde åren 1943-1955 och med vars
nuvarande chef och personal han hade ett så utmärkt samarbete. Men
han visste väl att ett så omfattande program som han förelagt sig inte
så lätt kunde få plats inom en institutions anslagsram, som samtidigt
skulle rymma en mångfald andra forskningsuppgifter. Han ville också
vara fri från beroendet av institutionell ledning. Hans självständighet
förnekade sig inte heller här, och dessutom ville han själv skaffa sig förstahandsbekantskap med hela materialet för att kunna enhetligt bedöma
det. Men dessutom fanns det väl kvar hos honom något av den gamla
motsättning i synen på fonetiska problem, som rått mellan honom och
Landsmålsarkivets förre chef, Herman Geijer, ända sedan hans disputation 1918, där fakultetsopponentens humanistiska och respondentens
mer naturvetenskapliga uppfattning av språkljudens natur bröt sig mot
varandra. Ett samarbete på institutionsplanet torde dock säkerligen ha
främjat denna stort tänkta undersökning, vars svällande material knappast kunde bemästras av en ledare utan fasta medhjälpare. Nu fick han
lämna sin undersökning närmast som en ren materialsamling, i synnerhet
som hans invaliditet från 1951 hindrade och förlångsammade allt hans
arbete. Därtill kom att han som ovan nämnts helt lade stadsmålsundersökningen åt sidan för att kunna hjälpa Erik Ljungberg att snabbt få
Taikon-ordboken publicerad. Hans krafter var därefter starkt nedsatta
av hans ålder, och allt han orkade någorlunda färdigställa var den redogörelse för arbetets planering, som han tänkt sig som inledning till hela
stadsmålsundersökningen och som lämnades till denna tidskrifts redaktion våren 1963 (tryckt i denna årg. s. 156-174). Vad han åstadkommit
med sin stadsmålsundersökning är i varje fall en synnerligen viktig
materialsamling, en pålitlig källa för kunskapen om hur man talade i
svenska städer vid mitten av 1900-talet.
Olof Gjerdman efterlämnade bland dem som kände honom minnet av
en mycket självständig och ovanligt redbar forskare och människa. Han
var inte konventionell och följde inte alltid upptrampade stigar. Han hade
djup förståelse för andras problem både i sin forskning och sin under
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visning och var alltid villig att hjälpa, där han så kunde. Han var behärskad av en forskarlidelse, som inte gärna gav upp brottningen med
de problem som engagerat honom, trots ogynnsamma yttre förhållanden
och senare års besvärande lyte. Han var också en trofast vän och han
vann stark sympati bland alla dem han kom i djupare beröring med.
Manne Eriksson

•

Resume
Le Professeur Olof H. Gjerdman est mort Upsal le 27/6 1965. Il
etait nå le 29/4 1883 å Nyköping et il f it ses etudes å l'Universite d'Upsal
de 1903 å 1918 majs en plus de ses etudes f it de longs voyages å l'etranger
et assuma les fonetions de professeur. 11 soutint en 1918 une thåse sur la
phonetique dans les dialectes des villes soermlandaises et devint ensuite
'docent' de phonåtique å cette universite de 1918 å 1950, annee oh il
re9ut le titre de professeur d'universite. De 1935 å 1948 il åtait leeteur
la niåme universite. Outre un second tome de phonetique sur le dialecte
soermlandais (1927) et en collaboration avec M. E. Ljungberg une grammaire et un dictionnaire sur la langue tzigane en Suåde kelits en 1963,
il a publik une soixantaine de courtes thåses et artieles sur la phonetique,
la cliction et le folklore ainsi que sur l'argot et la langue vulgaire. Depuis
1949 il etait occupå faire des recherches importantes sur la langue parlee
dans les villes suedoises majs il ne put les terminer ear il fut atteint en
1951 par une grave paralysie entre autre.

Meddelanden och aktstycken
En ny ungersk dialektordbok under arbetel
Det är nu femton år sedan arbetet på en ny ungersk dialektordbok
påbörjades under ledning av professor G6za Bårczi och på uppdrag av
Ungerska Vetenskapsakademien. Under våren 1963 satte man i gång
med att till en ordbok sammanställa den halvmiljon uppgifter som hopbragts under tolv års materialsamlingsarbete, och vi finner tiden nu vara
inne att orientera våra utländska kollegor om den under förberedelse
varande ordboken.2
Den nya ungerska dialektordboken är icke helt utan föregångare i
den ungerska språkvetenskapliga litteraturen. Även om de uppgifter om
dialektord som ges i våra äldre ordböcker endast kan betraktas som
stationer på vägen mot en dialektordbok i egentlig mening, får vi icke
glömma två så beaktansvärda arbeten som den av Ungerska Vetenskapssällskapet (Magyar Tud6s Tårsasåg) år 1838 utgivna ungerska dialektordboken och Jözsef Szirmyeis mellan 1897 och 1901 utkomna ungerska
dialektordbok i två band.
I förordet till det sistnämnda verket sammanfattade redaktören Jözsef
Szinnyei i klar form, vad en dialektordbok bör innehålla: varje ord som
ej tillhör litteraturspråket eller det bildade samtalsspråket, i det att det
till formen eller betydelsen eller bådadera står utanför detta »högspråk»
eller »riksspråk». De ord som tas upp i dialektordboken kan på grund
av dessa kriterier delas upp i »egentliga dialektord», »betydelsemässiga
dialektord» och »dialektord med avseende på formen».
Det är naturligt, att Szinnyeis dialektordbok enligt nutida krav i
många avseenden måste betraktas som föråldrad. I jämförelse med dess
Föreliggande redogörelse för den ungerska dialektordboken är översatt
från ungerska av prof. Bo Wickman efter ett manuskript som ställts till hans
förfogande av Eva B. rörinczy, Budapest.
2 På ungerska har för icke länge sedan en detaljerad redogörelse för arbetet på den nya ungerska dialektordboken (ej Magyar Täjszötår) givits i
tidskriften Magyar Nyelv, 59, s. 125-143, och s. 365-380 av samma tidskriftnummer har hundra provartiklar publicerats. På tyska återfinns dessa meddelanden i förkortad form i Acta Linguistica Hungarica, 14, s. 139-159.

186

MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN

stora förtjänster framstår dock bristerna även idag som obetydliga. Vilken utomordentlig lexikografisk prestation den var för sin tid framgår
kanske bäst av den omständigheten, att dess planläggning ännu år 1950
kunde läggas till grund för materialinsamlingen till ett nytt ordboksföretag, nämligen den ungerska dialektordbok som nu är under arbete.
Man beslöt nämligen redan från början att den nya ordboken skulle
fortsätta Szinnyeis arbete, och senare kom man också fram till den ståndpunkten, att vår ordbok ej blott till uppläggning utan även tidsmässigt
skulle bli en fortsättning till den tidigare dialektordboken. Detta innebär — med tanke på att det första häftet av Szinnyeis dialektordbok utkom år 1893 — att det dialektordsmaterial som finns spritt i
tryckta arbeten och handskrifter från tiden mellan 1890 och 1960 skall
sammanställas med vederbörlig kritik och på ett sätt som motsvarar vår
tids krav.
Läsaren frågar säkerligen, varför vi har begränsat oss till att sammanställa redan förefintligt material, då ju liknande företag i andra länder
nu för tiden mestadels grundar sig på insamlingsarbete på ort och ställe
samt ej syftar till att sammanställa ett helt språks dialektala ordförråd
utan till att registrera en viss trakts (dialekts) ordförråd för att på grundval därav utarbeta en regional dialektordbok. Svaret på denna fråga
finner man framför allt i de speciella förhållanden som råder på vårt
språkområde. Det är möjligt och brukligt att eftersträva insamling och
lexikalisk bearbetning av hela det dialektala ordförrådet framför allt på
sådana håll, där man har att göra med dialekter som bygger på gammal
tradition, talas inom ett någorlunda klart avgränsat, ej alltför vidsträckt
område och uppvisar ävenledes någorlunda klart avgränsade specifika
drag, så att de i viss mån kan betraktas som »regionalspråk» i motsättning till litteraturspråket eller högspråket. I sådana länder däremot,
där man har att göra med ett tämligen stort antal dialekter som ej lätt
kan avgränsas från varandra, kan man vid registreringen av dialekternas
ordförråd ej genast sätta igång ett lexikaliskt företag med anspråk på
fullständighet. Det framstår i ett sådant fall som mer ändamålsenligt
att låta detta arbete föregås av en dialektordbok, en rad regionala ordböcker eller ett välorganiserat insamlingsarbete som omfattar hela språkområdet. Men den omständigheten, att vi icke har samlat dialektord ur
det levande språket speciellt för denna ordbok, innebär ingalunda att
den hålls fjärran från de levande dialekterna. Garantier härför har man
i utnyttjandet av de materialsamlingar som för andra ändamål hopbragts under den senaste tiden och i det insamlingsarbete som har fortgått oavbrutet under årens lopp.
Det kanske allra mest väsentliga i den slutliga utformningen av den
nya dialektordboken är övertagandet i oförändrad form av Szinnyeis
ovannämnda dialektordboksbegrepp, dvs, uppdelning i egentliga dialektord, betydelsemässiga dialektord och dialektord med avseende på for-
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men. Materialsamlandet sattes i gång på grundval av denna tredelning
och har ända till slutet hållit fast därvid.
Efter att ha fastställt de grundläggande principerna för den blivande
ordboken började arbetslaget samla in materialet i medvetande om att
vissa ingalunda oväsentliga principiella frågor ännu var ouppklarade.
Man ansåg emellertid att det skulle bli lättare att avgöra dessa efter
några år, då man skulle kunna stödja sig på de erfarenheter som vunnits under insamlingsarbetet.
Sålunda måste vi redan innan redigeringsarbetet började besluta, huruvida den till olika slag av folkligt yrkesarbete, hantverk och hemslöjd
knutna ordskatten, som från början hade tagits med vid excerperingsarbetet, överhuvud skulle komma med i ordboken, och i så fall i vilken
utsträckning och enligt vilka urvalsprinciper. Efter noggrant övervägande
beslöt vi att i ordboken medtaga terminologien för sådana verksamhetsgrenar som ända fram till våra dagar har bevarat karaktären av hemarbete eller genom vilka lantbefolkningen tillverkar föremål för eget
bruk, dvs, sådant som den etnologiska forskningen intresserar sig mest
för. Hit hör t. ex. jordbruk, boskapsskötsel, fiske och jakt, uppförande
av byggnader med deras delar och inredning samt matlagning och annat
hushållsarbete, spånad, vävning och sömnad. Förutsättningen för sådana
ords upptagande i ordboken är givetvis att de i övrigt har karaktären av
dialektord, ty det kan ju icke höra till vår uppgift att registrera vissa
sysselsättningars fullständiga terminologi, utan endast de delar därav
som faller utanför högspråket. Vi beslöt vidare att icke medtaga en del
slag av »småhantverk» såsom skinnberedning, skomakeri och brunnstillverkning. Visserligen finns det även inom dessa en del dialektord, men
till största delen är den hithörande terminologien av främmande ursprung
eller tillhör högspråket. Värdet av det lilla och ofta föga tillförlitliga
dialektordsmaterialet skulle härvidlag dels knappast stå i rimlig proportion till det arbete som urvalet skulle kräva, och dels skulle detta
material avvika starkt från det övriga ordboksmaterialet, vilket i
främsta rummet hämtats från det språk som talas av lantbefolkningen i
vardagslag.
En annan sak som måste avgöras var också om vi i ordboken skulle
ta med sådana stående ordförbindelser som vi excerperat ur våra källor,
t. ex. ordspråk och talesätt. Utgångspunkten måste givetvis även här
vara den, att endast sådana ordsammanställningar som har klart dialektal karaktär, dvs, är främmande för högspråket, kunde komma ifråga.
En omständighet som här i särskilt hög grad försvårar urvalet är att
det finns så många gränsfall, som i vissa avseenden har dialektal karaktär men i andra avseenden högspråkskaraktär. Lättast har men det
givetvis med sådana ordsammanställningar som är dialektala till såväl
formen som innehållet. Detta är fallet, när både de i ett talesätt ingående
orden är dialektala och sammanställningen som sådan är främmande
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för högspråket. Svårare att bedöma är sådana fall där visserligen talesättet som sådant är dialektalt men de enstaka orden alltigenom hör
till högspråket. Det kan då inträffa att inget av de i ordsammanställningen ingående orden uppträder som uppslagsord i ordboken. Vi har
dock ansett att sådana ordsammanställningar måste få sin plats i ordboken, även om vi enkom för deras skull måste göra en särskild ordboksartikel. Däremot tar vi inte med sådana ordsammanställningar som
avviker från högspråket endast genom att innehålla ett eller annat ord
med dialektal form. Såsom framgår av det nu sagda tar vi vid bedömningen av ordsammanställningar aldrig hänsyn till de enstaka delarnas
utan endast till helhetens förhållande till högspråket.
Vi måste även taga ställning till följande fråga: i vilket förhållande
skulle vår ordbok stå till sina samtida, dvs, till de sedan Szinnyeis ordbok utkomna eller nu under arbete varande dialektologiska eller lexikografiska verken? Vi hade i första rummet att räkna med den under
förberedelse varande ungerska dialektatlasen och vidare med de regionala atlaserna och ordböckerna (närmare bestämt Bålint Csiirys ordbok över Szamoshåt-dialekten, Yrjö Wichmanns ordbok över csång6-dialekten, Kiss-Keresztes' ordbok över Orrnånysåg-dialekten och Såndor
Bålints ordbok över Szeged-dialekten). Efter långvarig och detaljerad
granskning samt många experiment bestämde vi oss för att med vår ordbok införliva det i atlasernas kartor och de regionala ordböckernas text till
förfogande stående materialet i form av hänvisningar. I praktiken innebär detta, att vi i slutet av varje sådan artikel, vars material kan kompletteras med uppgifter från språkatlasen eller från en eller flera regionala
ordböcker, hänvisar till vederbörande karta i atlasen eller till de ifrågavarande ordböckerna. På så sätt undviker vi en upprepning av sådana
uppgifter som redan publicerats eller kommer att publiceras på annat
häll, under det att vi ej behöver avstå från att fästa läsarens uppmärksamhet på det rika dialektmaterialet i dessa verk. På så sätt kommer
även språkatlaserna och de regionala ordböckerna att vara med bland
källorna till den nya dialektordboken, som i form av hänvisningar i slutet
av ordartiklarna innefattar samtliga uppgifter om dialektord som ges
i dem.
Sedan vi hade kommit på det klara med de principiella frågorna (av
vilka blott de viktigaste har berörts här) och fått excerptema ordnade i
bokstavsföljd, kom turen till redigeringsproblemen och utarbetandet av ett
antal provartiklar. Företrädare för de olika berörda fackområdena (dialektforskning, lexikografi, etnologi osv.) fick vid en arbetskonferens
tillfälle att kritisera redigeringsprinciperna och provartiklarna. Då redaktionens förslag godkändes i allt väsentligt, kunde vi under andra kvartalet av år 1963 — i överensstämmelse med den ursprungliga planen —
påbörja redigeringsarbetet, eller rättare sagt det förberedande redigeringsarbetet. Detta omfattade följande: 1) Urval av de uppgifter som skulle
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tas med i ordboken och avskiljande av sådana excerpter som av en eller
annan anledning förkastades. 2) Kontroll av att de för ordboken godkända uppgifterna av insamlaren hade blivit uppförda under rätt uppslagsord samt inordning under ett gemensamt uppslagsord av sådana
uppgifter som önskades behandlade i en och samma ordartikel. 3) Utarbetande av sådana hänvisningar som ansågs behövliga för att göra
ordboken så användbar som möjligt. — Detta förberedande arbete nödvändiggörs av det förhållandet, att den i fyra band planerade ordboken
skall ges ut häftesvis, så att varje enstaka uppgift och varje hänvisning
måste vara placerad under rätt uppslagsord redan vid utskrivandet av
den första ordartikeln. I november 1964 var det förberedande redigeringsarbetet färdigt för bokstäverna A—D. Enligt vår beräkning skall utformandat av ordartiklarna kunna börja i slutet av sextiotalet, och hela
ordboken — som väntas komma att omfatta fyra band på omkring 100
ark vardera — bör kunna stå till forskarnas förfogande i mitten av
1970-talet.
Trots att den kompletta ordboken alltså tyvärr kommer att låta
vänta på sig ganska länge ännu, kan vi i stora drag redan nu förutse
vad man får och vad man icke får vänta sig av den.
Vi kan vänta oss en fortsättning till uppläggningen och i tiden av
Szinnyeis dialektordbok, en med vederbörlig kritik företagen sammanställning av det dialektordsmaterial som föreligger spritt i tryckta eller
handskrivna dialektologiska och etnologiska samlingar från tiden mellan
1890 och 1960 jämte en filologisk bearbetning därav som motsvarar
den nutida lexikografiens fordringar.
Däremot kan vi icke vänta oss exempelvis att ordboken skall bli i
strikt mening synkronisk, dvs, meddela endast sådant ordmaterial som är
levande i det nutida språket. Den sjuttioåriga period som materialet
omfattar gör det nödvändigt att bereda plats även åt dialektord från
källor som tillkommit i slutet av förra århundradet och i början av
vårt århundrade. Vi lägger dock stor vikt vid att på varje punkt ge
läsaren noggranna upplysningar om från vilken tid våra uppgifter härstammar. Vi kan inte heller vänta oss att ordbokens radaktörer skall
kunna kontrollera riktigheten av varje enstaka uppgift i varje enstaka
källa. Vi kan icke gå längre än till att företaga en kritisk analys och
fästa uppmärksamheten på uppenbara felaktigheter: ansvaret för en
uppgifts riktighet och noggrannhet med avseende på form och betydelse
måste i sista hand åvila författaren till ifrågavarande källskrift. Vi för
vår del kan endast åtaga oss ansvaret för att de använda källornas uppgifter blir korrekt återgivna.
Och när allt kommer omkring är det i alla fall ingen ringa arbetsuppgift som vi åtagit oss. Den under tolv år fortgående materialinsamlingen
har helt naturligt ej alltid kunnat frambringa lika lyckade resultat; det
finns säkerligen åtskilliga ojämnheter i bearbetarnas prestationer. Vi
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måste följaktligen räkna med att vid sidan av det i och för sig ansvarsfulla redigeringsarbetet understundom korrigera sådana felaktigheter som
kan ha insmugit sig under materialinsamlingen.
Vi går emellertid med glatt mod in för att efter bästa förmåga fullgöra alla dessa uppgifter, och det ligger oss varmt om hjärtat att den
nya ungerska dialektordboken skall bli en värdig efterföljare till Szinnyeis ordbok: ett nyttigt hjälpmedel för det vetenskapliga arbetet.
Eva B. Lörinczy

Resume
Mlle Eva B. Lörinczy, Budapest, nous fait une communication preliminaire du nouveau dictionnaire des dialectes hongrois en cours de preparation et dont les lettres de A å D ont fait l'objet en automne 1964 d'une
premiere redaction. Ce dictionnaire a pour but en principe de relever les
mots veritablement dialectaux, tant dans leur sens que dans leur forma,
restant ainsi dans la ligne du dictionnaire hongrois des dialectes de Jözsef
Szinnyeis 1897-1901. On y trouve en outre le vocabulaire des professions
populaires, artisanat rural et industries domestiques, par consequent le
langage usuel de la population rurale recueilli pour les materiaux du
dictionnaire pendant environ 70 ans.

Litteratur
Aleksander Szulc, Umlaut und Brechung. Zur inneren und äusseren
Geschichte der nordischen Sprachen. Poznali 1964. (Poznafiskie towarzystwo
przyjacia nauk, Wydzial filologiczno-filozoficzny etc. Tom. III: 1. 105 s.)
Den polske forskaren Alexander Szulc har givit ut en avhandling på ett
hundratal sidor med den för en svensk nordist icke okända titeln Umlaut
und Brechung. Den skiljer sig emellertid avsevärt från Kocks klassiska
verk. Tre fjärdedelar av framställningen utgöres av kritiskt resonerande
referat av äldre forskning. På de sista tjugo sidorna ger emellertid Szulc
sin egen syn på omljud och brytning. Han konstaterar sammanfattande
att omljuds- och brytningsföreteelserna kräver en behandling på tre
nivåer, den fonetiska, den fonologiska och den rumsliga (utomspråkliga)
och att ett uppställande av absoluta lagar på någon av dessa nivåer äventyrar problemets lösning.
Szulc vill emellertid se omljudet som en huvudsakligen fonetisk företeelse. Den fonetiska grundprocessen är en överlagring, som skett i samband med stavelsereduktionen, av en följande stavelses kvalitet på den
betonade stavelsen. Resultatet har blivit »eine Synthese der beiden Silbengipfeln». Den immanenta grundinriktning i språket, som kommit till
uttryck i omljudet, kunde emellertid på olika sätt modifieras. Kvantitetsskillnader i ordet utformade den på olika sätt. Vissa konsonanter
kunde befordra, andra hämma överlagringen. Denna gjorde sig också
gällande med olika styrka i olika delar av germanskt språkområde. Att
den saknas i gotiskan, sätts i samband med goternas tidiga utvandring
från det germanska urhemmet. Brytningen, som Szulc behandlar mera
kortfattat, ses som en i grunden likartad företeelse, gemensam för nordiskt och anglofrisiskt språkområde.
Szulc har givit sin utredning undertiteln Zur inneren und äusseren
Geschichte der nordischen Sprachen. Han behandlar emellertid hela det
germanska språkområdet. Det är förståeligt om resonemangen blir något
fragmentariska. Att de skulle ha behövt underbyggas med en materialdiskussion, är självklart. Det material som verkligen andras till stöd för
teorierna är inte alltid lyckligt valt. Olikheterna mellan t. ex. i- och uomljud tas inte upp till ordentlig behandling. De geografiska olikheterna
blir också otillräckligt redovisade. Utformningen av i-omljudet i gutniskan — som knappast stämmer med Szulcs teorier — har inte observerats.
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Också för de teoretiska resonemangen hade man önskat en fastare
grund. Framför allt blir de funktionella synpunkterna få och föga givande. Författarens rädsla för att förfalla »ins Verabsolutisierung» behövde inte ha hindrat honom från att redogöra för fonologiska fakta och
alternativ. Den utomspråkliga faktor som Szulc räknar med är närheten
till överlagringstendensens centrum. Att fastställa centra för så gamla och
så omfattande företeelser som omljud och brytning är emellertid vanskligt, eftersom vi vet för lite om de äldsta skedena och måste räkna med
att en och samma fonetiska impuls vid omstruktureringen av vokalsystemet kan ge olika resultat.
Vad Szulcs fonetiska resonemang beträffar, torde man böra överlåta åt
fonetiker att bedöma deras värde. Det är emellertid möjligt att de på
vissa punkter kan bidra till en bättre förståelse av omljudsproblemen.
Under alla omständigheter är naturligtvis hans avhandling en högst
värdefull hjälp för var och en som har omljud och brytning som forskningsområde. En utförlig resonerande bibliografi av denna typ är som
bekant sällsynt inom vetenskapen.
Gun Widmark
Gustav Hasselbrink: Alterna,tive Analyses of the Phonemic System in
Central South-Lappish. Bloomington (Haag) 1965. 61 s. $4.00 ( = Indiana
University Publications. Uralic and Altaic Series, Vol. 49).
Gränsen mellan de central- och sydlapska dialekterna dras väl numera
av de flesta längs med Pite älv. De målfören som talas mellan Pite och
Ume älvar, den s. k. Umelapskan, betraktades tidigare av några som en
självständig dialektgrupp, men föres nu i allmänhet till sydlapskan som
en underavdelning av denna. Så görs t. ex. i den bok som här skall recenseras. Det framgår bl. a. av författarens användning av termen »central
sydlapska». Härmed förstår han den dialektgrupp, som talas närmast
söder om Umelapskan, från södra Tärna till norra Jämtland. Dit hör
också de lapska målen i Vefsnområdet i Norge (se s. 3).
De sydlapska dialekterna söder om Ume älv avviker från övriga lapska
dialekter huvudsakligen i tre avseenden. Omljudet har i dem verkat i
högre grad än i andra dialekter. Konsonanterna har uppdelats i två serier,
en palatal och en velar. De saknar däremot den s. k. stadieväxlingen,
som vi möter i central- och östlapskan. Umelapskan bildar i dessa avseenden en övergång — såväl historiskt som synkroniskt.
Hasselbrink har tidigare — i sin doktorsavhandling »Vilhehninalapskans ljudlära med särskild hänsyn till första stavelsens vokaler» (Uppsala 1944) beskrivit en dialekt, som är representativ för den centrala
sydlapskan. Nyligen har han behandlat konsonanterna i dessa dialekter
i en artikel i Ural-Altaische Jahrbiicher (36, 1965) med titeln »Die Konsonanten im zentralen Siidlappischen unter dem EinfluB von Akzent
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und Silbenstellung». Denna kompletterar i många avseenden det här
recenserade arbetet.
Det har, som bekant, länge förts en diskussion om problemet — eller
skenproblemet — om de fonologiska systemen skall betraktas som inherenta i språket eller om man kan tänka sig flera ungefär lika goda
beskrivningar av ett och samma språk. Samtidigt som det här recenserade
arbetet är ett försök att ge en så korrekt beskrivning som möjligt av en
sydlapsk dialekt är det ett inlägg i denna diskussion.
I samband härmed kommer förf. in på frågan om ordets fonetiska och
fonologiska enhet. Han vänder sig mot ensidigheten i vissa fonologiska
skolors indelning av ordet i efter varandra följande enheter. En sådan
indelning, menar han, kan passa för de germanska och romanska språken
men stämmer sämre med andra som arabiskan och ryskan. Sydlapskan,
där vokaler och konsonanter genom omljud och palatalisering eller velarisering på ett markant sätt griper in i varandra, går i detta avseende på
linje med de sistnämnda språken. I sin framställning utgår författaren
från att ordet är en enhet, som är mer än sina delar, och hänvisar därvid
uttryckligen till den gestaltpsykologiska skolan.
Som redan framgår av bokens titel, är författarens inställning till det
ovan skisserade generella problemet, att man mycket väl kan arbeta
med alternativa analyser av en och samma dialekt. Han ger i sin framställning exempel på tre fullt genomförda beskrivningar av det undersökta språkets ljudsystem.
Den första bygger han på skillnaden mellan palatalisering och velarisering av konsonanterna. Den andra utgår från skillnaden mellan palataliseringen och velariseringen av vokalerna. Den tredje behandlar palataliseringen och velariseringen som suprasegmentala fonem. Samtliga
dessa analyser är stringent genomförda. Man får en klar bild av svårigheterna vid beskrivningen av dialekten. Som förf. framhåller, är det i
mångt och mycket fråga om ett rent grafiskt problem. (Hur man än gör,
är det svårt att klara sig t. ex. med de typer som finns på en skrivmaskin.)
Av de olika analyserna förordar förf, själv den som betraktar palataliseringen och velariseringen som suprasegmentala fonem. Det kan
därför kanske vara skäl i att särskilt dröja vid denna. I sin slutliga utformning av detta alternativ använder förf. apostrof, grav och akut
accent som tecken på olika grader av palatalisering, respektive velarisering.
En fråga som man gör sig i detta sammanhang är om inte det här
skildrade förfarandet ställer orimligt stora krav på läsarens egenverksamhet. Denne måste nämligen inte bara memorera, vad tecknen innebär
utan även lära sig, hur stor del av ordet de omfattar. När de moderna
fonematiska skrivsätten blir så krångliga, att man varje gång man läser
ett ord måste utföra ett större antal invecklade tankeoperationer för att
läsa ut texten, då undrar man ju, om det inte skulle kunna göras enklare.
13 — 654212 Sv. Landsmål 1965
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Det bör framhållas, att den kritik som här framförts gäller själva
transkriptionen, inte analysen som sådan. På vägen fram till det diskuterade skrivsättet använder förf. vid genomförandet av analysen med
hjälp av suprasegmentala enheter ett system med understrykningar, som
verkar mera tilltalande än den slutgiltiga transkriptionen. Förf, gör i
detta fall helt enkelt så, att han stryker under de segment, som han anser
vara palatala. På så vis gör han genast klart för läsaren, vilka segment
palataliseringen omfattar. I varje fall i maskinskrift verkar dessa understrykningar inte störande ur estetisk synpunkt.
På sidan 6 presenterar förf. en instruktiv tabell över konsonanterna i
den behandlade dialekten. I de vertikala kolumnerna placeras konsonantfonemen efter »Point of Articulation», i de horisontella raderna efter
»Mode of Articulation». Man väntar sig ju en viss symmetri i en dylik
tabell. Det är därför ägnat att väcka förvåning, att förf. har placerat
två fonem i den ruta som enligt den vertikala kolumnen är »Dental»
och enligt den horisontella raden hör till »Spirants», nämligen /s/ och /k,
medan den intilliggande rutan för vertikalt »Palatal», horisontellt »Spirants», står tom. Det ligger nära till hands att undra, om inte fonemet
/å/ borde placeras i den tomma rutan i kolumnen för palataler och alltså
grupperas tillsammans med de palatala /j/ /å/ /j/ och /r1/. Av förf:s utredning i Ural-Altaische Jahrbiicher 36, 1965, ss. 98-100, ser vi dock,
att problemet ingalunda är så enkelt som man vid första anblicken skulle
kunna förmoda.
Man kan i detta sammanhang fråga sig, om man i en språkbeskrivning
av så renodlat fonematisk karaktär skall lägga så stor vikt vid rent
artikulationsfonetiska synpunkter.
Detta var bara ett par marginalanteckningar till ett arbete, som är
ägnat att imponera genom sina stringent genomförda analyser av den
centrala sydlapskans invecklade ljudsystem. Naturligtvis intresserar det
recenserade verket i första hand dem som sysslar med mera ingående
studier av lapska språket. Men eftersom författaren tar upp till behandling problem, som rör principerna för deskriptiv lingvistik överhuvud,
har hans arbete säkert en del att ge även för dem som är intresserade av
liknande problem inom andra språkgrupper.
Tryggve Sköld

Resume
Mme Gun Widmark rend compte de l'ouvrage » Umlaut und Brechung »
du chercheur polonais Aleksander Szulc (Posnari 1964), qui se compose
en grande partie de refårences critiques å des recherches antiårieures. A la
fin du l'ouvrage l'auteur s'efforce de donner son avis personnel sur la
solution du problåme et estime que ce dernier devrait ötre envisagå sous
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trois aspects differents : phonetique, phonologique et geographique. Ce
raisonnement est quelque peu fragmentaire et les exemples donnes par
l'auteur ne sont pas toujours heureusement choisis. Les differenciations
geographiques sont incompletement exposees. Il est toutefois possible
qu'il puisse en certains points contribuer å atteindre une meilleure comprehension du probleme de la metaphonie. Et en tant que bibliographie
raisonnee ce livre peut etre d'une aide precieuse å ceux qui traitent ce
genre de questions.
M. Tryggve Sköld fait le compte-rendu d'un ouvrage de Gustav Hasselbrink, Alternative analyses of the phonemic system in Central SouthLappish (Bloomington 1965), qui d'une part est un essai de description
correcte d'un dialecte du sud de la Laponie et de l'autre une discussion
sur la question de savoir si le systeme phonologique doit considere comme
inherent au language ou si l'on peut envisager d'autres alternatives possibles comme equivalentes. Il est tente lui-meme de preferer la derniere
eventualite. Le travail presente ici est avant tout intressant pour ceux
qui etuclient de plus pres le lapon. Majs comme l'auteur traite aussi le
probleme des principes generaux regissant la linguistique descriptive, son
travail peut etre d'un precieux apport pour tons ceux qui s'interessent å des problemes semblables dans d'autres familles de langues.

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen
1963/64
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala
Årsberättelse för budgetåret 1963/64
Av DAG STRÖMBÄCK och FOLKE HEDBLOM

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal
Arkivets stat för budgetåret 1963/64 fastställdes genom k. brev den
5/6 1963. Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgå av
statsliggaren för nämnda år s. 13 ff.
Anslaget till avlöningar har höjts med 23 700 kronor, bl. a. på grund
av att en ny tjänst som teknisk assistent tillkommit. Anslaget till omkostnader har höjts med 500 kronor; anslaget till insamling och
bearbetning av vetenskapligt material har däremot minskats
med 10 000 kronor.
Även detta år har Kopparbergs läns landsting lämnat ett anslag av
6 000 kronor till biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens
tryckmanuskript. För assistenthjälp vid redigering och tryckning har
ordboken från Magnus Bergvalls Stiftelse erhållit 8 000 kronor. Som
bidrag till tryckningen av ordbokens 4:de häfte har Kungl. Vitterhetsakademien ur E. H. Linds donationsfond beviljat 5 000 kronor.
I arkivets styrelse har professor B. COLLINDER varit av Kungl. Maj:t
förordnad ordförande. Professor V. JANSSON har varit vice ordförande,
överbibliotekarien T. KLEBERG skattmästare och arkivchefen professor
D. STRÖMBÄCK sekreterare. Övriga ledamöter ha varit professorerna J.
SVENNIING, C.-A. MOBERG, L. MOBERG, Bo WICKMAN och HARRY STAHL.
Suppleanter: professorerna E. LÖFSTEDT, och GERD ENEQUIST.
Arkivets fasta personal har utgjorts av:

A. Arkivche i
Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk vid Uppsala universitet, fil. dr DAG STRÖMBÄCK.
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Ordinarie tjänstemän

Kontorsbiträden i lönegrad Ao 5: fröken A.-L. BORG och fröken E.
m. 31/12), förordnade som första arkivbiträde respektive arkivbiträde, se nedan.

MASB,ELIEZ, (h. 0.

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19
Förste arkivarier i lönegrad Ae 27: docenten fil. dr For.rew HEDBLOM,
arkivchefens ställföreträdare och föreståndare för fonogramavdelningen;
fil. lie. RICHARD BROBERG, föreståndare för folkmirmesavdelningen; fil.
dr STIG BJÖRKLUND; fil. dr Nus TIBERG.
Arkivarie i lönegrad Ae 23: fil. lie. ASA NYMAN fr. o. m. 1/2.
Arkivarie i lönegrad Ae 21: fil. lic. GUSTEN WIDMARK.
D.

Övrig icke -ordinarie personal

Arkivarie i lönegrad Ae 19: fil. kand. RUNE VÄSTERLUND, t. f. föreståndare för expeditionen.
Amanuens i lönegrad Af 17—Ae 19: fil. kand. WOLTER
Teknisk assistent i lönegrad Ag 17: ingenjör TORSTEN ORDÅUS.
Första arkivassistent i lönegrad Ae 11: fru DAGMAR HOLMKVIST.
Första arkivbiträde i lönegrad Ae 9: fröken ANNA-LISA BORG.
Arkivbiträde i lönegrad Ae 8: fröken EVA MASRELIEZ t. o. m. 31/12
(tjänstledig tiden 1/10-31/12 med fröken I. OHLSTRÖM som vik.). Fr. o. m.
1/1 fröken KERSTIN KARLSSON, som sedan 24/10 varit t. f. kontorsbiträde
vid arkivet.
Kontorsbiträde i lönegrad Ag 4-5: fröken INGALILL OHLSTRÖM.

E. Extra medarbetare
Fru MARGARETHE NORMAK har fortsatt sin tjänstgöring vid referensbiblioteket såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönad arkivarbetare.
Förutvarande förste arkivarierna docent MANNE ERIKSSON och fil. dr
HERBERT GUSTAVSON ha i viss utsträckning fortsatt sitt medarbetarskap
i arkivet, varom se nedan under III: 2.
För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institutionens
olika avdelningar.
II. Samlingarnas tillväxt
H andskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående översikt.
1. lexikaliska ordsamlingar 112 bl. fol., 4 bl. A4, 45 bl. 4:o och
51 429 bl. 16:o (därav excerpter för ord- och växtnarrmsregistren 22 460
och övriga excerpter 821) samt 1 band 4:o.
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texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnesuppteckningar 119 bl. fol. och A4, 3 485 bl. 4:o, 898 bl. 8:0, 5 623 bl. 16:0
och 6 band och häften, varav register 890 bl. 8:o och 5 623 bl. 16:o.
grammatiska anteckningar 439 bl. A4.
primäruppteckningar 23 häften.
melodier 41 st.
5. teckningar och skisser 50 st.
7. fotografier 731 st.
Fonogramarkivet har under året tillförts 240 st. nyinspelade ljudband. En del av detta material har kopierats över till skivor eller andra
band, varvid 157 st. band (i regel 2 tim. speltid) och 37 lackskivor framställts. Därtill komma bandkopior för tillfälligt bruk inom institutionen.
Referensbiblioteket har under arbetsåret ökat med 504 nr jämte
drygt femtio leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet
har såsom tidigare till betydande del skett genom gåvor från institutioner
och enskilda samt genom byten med tidskriften Svenska Landsmål och
arkivets skriftserier.
41 band ha nybundits eller reparerats jämte ett band tillhörande handskriftssamlingarna. Dessutom har ett antal volymer bundits med Planato! inbindningsapparat.
Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har
varit 3 040 (därav på fonogramavdelningen 376).
Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 20 fall,
varvid 49 nr utlånats, och utom staden i 35 fall, varvid 297 nr utlånats.
Hela antalet utlånade volymer var således 346.

Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt
För expeditionen har VÄSTERLUND varit t. f. föreståndare. Fru
HOLMKVIST har utövat den närmaste ledningen av arbetet. Hon har därjämte ansvarat för den centrala accederingen av allt inkommande handskriftsmaterial samt assisterat besökande forskare. Hon har vidare arbetat med uppordnandet av vissa äldre samlingar. Under året ha 568 nya
enheter införts i accessionskatalogen. Fröken MASRELIEZ har (t. o. m.
31/9) fört topografiska registret och personregistret samt omhänderhaft
låneverksamheten, distribution av arkivets publikationer, svarat för
lagret av böcker, kontorsmateriel m. m. samt deltagit i stenografering
och maskinskrivning. Fröken KARLSSON har fr. o. m. 1/10 övertagit
fröken Masreliez' uppgifter med undantag av låneverksamheten. Fröken
OHisTrtöm har främst utfört allmänna kontors- och expeditionsgöromål
och deltagit i stenografering och maskinskrivning, distribution av publikationer m. m., samt svarat för utlåning av handskrifter och böcker.
HEDBLOM har varit arkivets kassaförvaltare. Fröken BORG har svarat för

LANDSMÅLS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA

1963-64 199

bokförings- och kassarbete, medelsrekvisitioner, redovisningar, löne-,
skatte- och sjukvårdsärenden samt tjänstgjort som arkivchefens personliga assistent. Förste länsnotarie I. ROSENFELD har varit sakkunnig medhjälpare vid handläggningen av personal-, löne- och bokföringsfrågor.
ERN har tidvis deltagit i expeditionens allmänna arbeten bl. a. vid inbindning av böcker och arkivalier med Planatol inbindningsapparat. —
Vid vissa tillfällen har förutvarande kontorsbiträdet fru CARrx HEDBLOM
deltagit i olika arbeten inom expeditionen.
Referensbiblioteket har omhänderhafts av VÄSTERLUND, SOM
svarat för accedering, katalogisering och bindning samt inköps- och bytesverksamheten.
Under året har 1 538 brev och 747 andra försändelser avsänts från
expeditionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad.
Om sak- och or dr egist erarbeten se nedan under folkminnesavdelningen och landskapsundersökningarna. Registret över folkliga växtnamn har förts vidare under GUSTAVSONS ledning. Fil. stud. MARIANNE
ANDERSSON har därvid excerperat ca 2 100 bl. 16:o ur samlingar från
Jämtland.
De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har fortgått efter i huvudsak oförändrade riktlinjer.
Dalarna. Under BJÖRKLUNDS ledning har arbetet med Dalmålsordbokens utgivning planenligt fortsatts. Manuskriptet har slutredigerats,
varvid kompletteringar införts ut äldre och yngre källor. Bland de senare
märkes särskilt de stora västerdalska samlingar som insänts av rektorn
fil. lic. Niss Hj. Matsson, Malung, och det material som excerperats ur A.
Nygårds uppteckningar från Leksand och Ovansiljan. Häftena 3 och 4
(t. o. m. artikeln dishorn) ha under året utkommit av trycket och häfte 5
var vid årets utgång under sättning. — Björklund har själv väsentligen
svarat för artiklarnas komplettering, slutredigering och för korrekturläsningen. Han har tidvis assisterats av doc. S. FRIES, som bl. a. infört
kompletteringar ur Svenska ortnamnsarkivets dialektordsamling. I den
löpande korrekturläsningen ha dessutom docenterna E. 0. BERGFORS och
B. LIMÅN (Fagersta) samt rektor Niss HJ. MATSSON deltagit. Fröken
TINA PLERCE, Stockholm, har svarat för den engelska översättningen av
artiklarnas huvudbetydelser.
Björklund har i övrigt bl. a. utredigerat egna fältuppteckningar gjorda
enligt kompletteringslistor. Han har lämnat upplysningar till besökande
eller korresponderande forskare och studenter. För proveniensbestämning
har han granskat ett manuskript »Nils Rydings underrättelser rörande
åkerbruket i Dalarne, publ. i SvLm 1964. Utom tjänsten har han fortsatt
sitt arbete med en bok om Indors sn. Granskning och komplettering av
textila artiklar i ordboken har liksom förut utförts av fil. dr ELLA ODSTEDT. Fru GUN BJÖRKLUND har biträtt med excerpering, renskrivning
av manuskript och korrekturläsning. Ut- och insortering av ordkort in. m.
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har utförts av stud. RUT BJÖRKLUND. — Doc. Fries har liksom tidigare
lett och granskat det uppteckningsarbete som i Säters sn utförts av hr
Ingvar Norman, vars ordsamling ökat med 4 250 blad 16:o och nu uppgår
till 31 008 blad. Fil. kand. G. NYSTRÖM har utarbetat en proseminarieuppsats betitlad »Ett prov på Karlsarvsmålet i Älvdalen. Utskrift och
översättning av bandinspelning jämte kommentar».
Gotland. GUSTAVSON har med stöd av anslag från Statens Humanistiska Forskningsråd fortsatt sin bearbetning av manuskriptet till ordboken över folkmålet i Lau sn. Handmanuskriptet har förts fram till påfall och renskriften till picka.
Gästrikland. HEDBLOM och VÄSTERLUND ha granskat inkomna uppteckningar och korresponderat med upptecknare.
Hälsingland. HEDBLOM har fortsatt sin transkribering av hälsingemål inspelat i Amerika. VÄSTERLUND har granskat uppteckningar och
instruerat upptecknare.
H ärj edalen. STRÖMBÄCK har fortsatt sin utredigering och komplettering av ordsamling från Hede sn i samarbete med meddelaren Johan
Persson från byn Långå. Samlingen uppgår nu till 5 149 bl. 16:o.
Jämtland. Prof. N. SimoNssoN har även efter sin överflyttning till
Oslo fortsatt sin transkribering av fonogram från de norra socknarna.
Fil. lie. V. REINHAMMAR har även detta år fortsatt sin utredigering av
Sven Olof Erssons i Bonäset, Ströms sn, efterlämnade samlingar. Vid
granskning och instruktion av ortsmeddelare har även förste arkivarie
B. FLEMSTRÖM biträtt. VÄSTERLUND har granskat och instruerat ortsmeddelare från Ovikens och Ragunda snr.
Lappland. VÄSTERLUND har börjat utarbeta språklig kommentar till
en inspelad dialekttext från Vilhelmina sn. Se även nedan under Västerbotten.
Medelpad. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har fortsatt sitt arbete
med redigering av dialekttexter och grammatiska anteckningar från
landskapet.
Norrbotten. Författarinnan ANNA RÖNNQVIST har fortsatt sin utredigering av orduppteckningar från Nederkalix sn. Hennes arbete har
granskats av WIDMARK. Hon har dessutom utskrivit fonogram. VÄSTERLUND har granskat uppteckningar från Norrfjärdens sn. Doc. CARIN Prar.,
Bromma, har börjat utarbeta en framställning om propositioner och adverb i Överkalixrnålet. — De av fil. dr E. WAHLBERG transkriberade,
översatta och kommenterade texterna som omnämnts i tidigare årsberättelser ha under året tryckts och publicerats i Svenska Landsmål som
bilaga till årgång 1963. I publiceringsarbetet har förutom dr Wahlberg
även HEDBLOM deltagit.
Närke. Vid den med stöd av medel som beviljats av Örebro läns
landsting bedrivna undersökningen av Närkes folkmål och folkminnen
har VÄSTERLUND även detta är varit arbetsledare. Han har dock under
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året kunnat överlämna större delen av arbetet till DIN, som inträdde i
arkivets tjänst den 1 juli, och som haft huvudparten av sin tjänstgöring
förlagd till Närkesundersölmingen. Han har därvid fått sin instruktion av
BROBERG och VÄSTERLUND. Den senare har jämte Ehn instruerat och
granskat excerpisternas arbeten. Som excerpister ha tjänstgjort fil. stud.
MAJ PÄRNKVIST, fil. stud. MONICA HALLGREN, fil. kand. GUNILLA KINDLUND, fil. mag. G. NimssoN, fil. stud. Siv PERSSON, fil. stud. ULLA RuNDBLAD-WENGSTRÖM, fil. stud. LENNART SEDERHOLM, fil. stud. ULLA
STELLIN-BJÖRKLUND, fil. stud. GUNILLA SVENSSON, fil. mag. ERIK Åstbr
och fil. kand. KRISTINA ÅsAN. Excerperingen har främst inriktats på
Västerlunds uppteckningar från Hardemo och Viby snr, frågelistsvar,
texter, Södermanland-Närkes landsmålsförenings samlingar samt uppteckningar i Örebro läns bildningsförbunds arkiv, vilka delvis kopierats
med Xerox-metoden. En av Ehn från kyrkoherde R. Sandahl lånad dagbok innehållande folkloristiska anteckningar från Svennevads sn har
avskrivits. Ehn har påbörjat en förteckning över framlidne fil. dr Robert
Larssons i Fjugesta efterlämnade uppteckningar och övriga handlingar,
utredigerat egna uppteckningar och bandinspelningar samt utskrivit
synonym- och efterledshänvisningar till den av prof. J. Sahlgren gjorda,
stora ordsamlingen. Läroverksadjunkt D. HÖJDESTRAND har transkriberat och kommenterat fonogram från Lerbäcks sn. Om Brobergs arbete
med publicering av J. W. Grills ordbok från Lerbäcks sn se nedan.
Södermanland. Ordregisterarbetet har fortgått under WIDMARKS
och VÄSTERLUNDS ledning. Som excerpister ha tjänstgjort fil. kand.
BARBRO HOLMKVIST och fil. stud. TH. RIU2EUS.
Uppland. ERIKSSON har under året fortsatt arbetet med Upplandsordbokens samlingar och har bl. a. utsatt uppslagsord på Aug. Isaacssons
ordsamling från Norrby sn och G. A. Tiselius' från Fastema sn. Han har
vidare instruerat ortsmeddelaren SARAH OHLssoN från Nora sn och
granskat hennes uppteckningar samt fortsatt sin utredigering av egna
samlingar från Östervåla sn. EHN har utredigerat egna uppteckningar
från skilda delar av landskapet samt transkriberat inspelade texter från
Hållnäs, Åkerby och Söderfors. Fil. mag. P. AXELSSON har färdigställt
sin transkribering av en längre inspelning från Norrby sn samt påbörjat
utskrifter av andra fonogram från samma sn. Doc. C. WITTING har i
samverkan med Fonogramavdelningen fortsatt sin transkribering av
inspelningar från skilda delar av landskapet. Hans därpå grundade avhandling om uppländska accenter förelåg vid årets utgång i tryckfärdigt
skick.
Värmland. Kand. J. JACOBSSON har fortsatt utarbetandet av manuskript till ordboken över Dalbymålet. Under året har partiet Sn—Sö utarbetats. Antalet uppslagsord har ökat med 2 167 och hela antalet uppslagsord uppgick vid årets slut till 19 056. Ordboksmanuskriptet omfattade då 9 728 blad 4:o.
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Västerbotten. Ordregisterarbetet har fortsatt med WIDMARK som
ledare. Han har därvid instruerat och övervakat excerpisterna fil. stud.
EVA HOLMGREN, fil. Stud. IRJA JONSSON och fil. Stud. BIRGITTA STÅNGENBERG. Excerperingen har främst gällt svar på frågelistor. Widrnark har
dessutom transkriberat fonogram från Skellefte och Bygde snr samt granskat uppslagsord m. m. i den från Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Umeå lånade ordsamlingen av Evert Larsson och övervakat dess
kopiering. I det senare arbetet har även fru CARIN HEDBLOM deltagit.
Fil. mag. S. WIKLUND har såsom proseminarieuppsats utarbetat transkription, översättning och kommentar av en inspelning från Ume lfs.
Samarbetet med den i Umeå verksamma Folkmåls- och folkminnesundersökningen (FFÖN) har fortsatts. Undersökningens föreståndare har
varit landsantikvarie G. WESTIN och dess vetenskaplige ledare doc.
K.-H. DAHLSTEDT, Uppsala. Antikvarie P. U. ÅGREN har tjänstgjort som
arbetsledare.
Inom Norrbottens län gjorde sommaren 1963 Ågren och doc. T. SKÖLD,
Uppsala, inspelningar av lapsk dialekt i Arvidsjaurs sn, och fil. kand.
B.-E. ISAKSSON, Uppsala, gjorde upptagningar i Kukkola och Nikkala
byar i nedre Tornedalen av både finsk- och svenskspråkiga sagesmän.
Etnologiska undersökningar genomfördes i Hindersön, Nederluleå sn, av
fil. kand. BRITT ISAKSSON. Inspelningar av svensk dialekt ha inom
Västerbottens län gjorts av arkivarie G. WIDMARK, Uppsala, i Burträsks
och Degerfors snr, se nedan under Resor. Ågren har tillsammans med
Dahlstedt, herr E. BERGFORS, Dorris, m. fl. medhjälpare gjort bandinspelningar i bl. a. Dorotea, Åsele, Vilhelmina, Stensele, Nordmalings och
Bjurholms snr. — Arkivarbetet har bl. a. omfattat katalogisering och
realregistrering av samlingarna, utskrivning av inspelningar och excerpering av ortnamn ur lantmäterihandlingar.
Ångermanland. Under VÄSTERLUNDS ledning har det språkliga
insamlingsarbetet genom ortsmeddelare fortsatt, främst i de norra och
mellersta socknarna. Västerlund har instruerat, granskat och korresponderat. Arbetet på ordregistret har bedrivits av fil. stud. L. HJELMSTEDT.
F. lektorn fil. dr T. BUCHT har fortsatt utredigeringen av egna, äldre
uppteckningar och har granskat och instruerat ortsmeddelare i Gudmundrå sn. I korrespondensen med den senare har även HEDBLOM deltagit. WIDMARK har granskat uppslagsord i äldre ordsamlingar från
landskapet. Fil. dr ELLA ODSTEDT har fortsatt sin bearbetning av samlingarna till en ordbok över Arnäsmålet. Jfr även FFÖN:s arbeten under
Västerbotten ovan.
Östergötland. GUSTAVSON har i samband med sina resor i landskapet
instruerat upptecknare och fört korrespondens.
Estland och Gammalsvenskby. TIBERG har fortsatt arbetet med
den stora estlandssvenska kortordboken, där han tidvis assisterats av
fil. kand. AN-Mars CRONSTRÖM. Ordregistret till Tibergs egna primär-
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uppteckningar har tillvuxit så att det nu fyller tio kortlådor. Även det
allmänna ordregistret till de estlandssvenska samlingarna har förts vidare.
Om Tibergs resor se nedan.
S vensk - Amerika. Bearbetningen av det under 1962 års resa i Förenta Staterna inspelade materialet har under året kunnat bedrivas i
betydande omfattning och delvis med stöd av särskilt anslag från Magnus
Bergvalls stiftelse. Fil. lie. N. HASSELMO har i anslutning till sitt arbete
med en avhandling om vissa problem i amerikasvenskan utskrivit fonogram på skilda dialekter. Vid årets utgång hade c:a 300 sidor renskrivits.
Hasselmo har därvid samverkat med skilda kännare av respektive mål
och med HEDBLOM. Även för proseminarieuppsatser ha vissa inspelningar
börjat transkriberas. Jfr nedan under Fonogramavdelningen.
Folkminnesavdelningen har föreståtts av BROBERG med NYMAN
som närmaste medarbetare. Under tiden 1/11-30/11 och 1/1-10/3 var
Broberg tjänstledig för egna undersökningsarbeten, varvid Nyman fungerade som vikarie. Verksamheten vid avdelningen har som hittills huvudsakligen varit inriktad på insamlingsarbete, instruktion av upptecknare,
granskning av material samt korrespondens. Under året ha 25 ortsmeddelare varit i mera regelbundet arbete, medan ytterligare 15 upptecknare
inlämnat enstaka uppteckningar eller besvarat speciella förfrågningar.
Arbetet härmed har fördelats mellan Broberg och Nyman på så sätt,
att de svarat för olika områden av insamlingsverksamheten och uppehållit kontakten med ortsmeddelare på olika håll inom landet. Vidare
har även detta år i rätt stor utsträckning lämnats handledning åt besökande forskare och besvarats förfrågningar från institutioner och enskilda såväl inom som utom landet. Också denna verksamhet har, liksom
genomgång av material för utlåning och övriga löpande göromål inom
avdelningen, varit fördelad mellan Broberg och Nyman. För övrigt har
Nyman under året återupptagit utredigeringen av den folkloristiska delen
av Atlas över svensk folkkultur, som avbrutits på grund av hennes tidigare tjänstledighet såsom innehavare av doktorandstipendium.
Årets accession av folkrninnesmaterial uppgår till 3 011 blad 4:o, 6 st.
band i A4, 41 blad melodier, 54 teckningar samt 334 st. fotografier.
Huvuddelen av uppteckningsmaterialet utgöres av svar på frågelistor.
Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM med ORDAUS
som teknisk assistent. Ordeus har liksom förut svarat för vård och drift
av inspelningsbilen och all annan teknisk utrustning, gjort kopieringar och
överföringar till och från skivor och band, vårdat skiv- och bandarkivet,
utfört katalogisering, skött låneverksamheten, lämnat instruktion i inspelningstekniska frågor samt gjort samtliga resor i fältet med bilen.
Särskilt må nämnas att Ordåus överfört nästan samtliga under 1962 års
Amerikaexpedition inspelade band till särskilda arkivband avsedda för
långtidsförvaring. VÄSTERLUND och ERN ha tillfälligt deltagit i arbetet
inom avdelningen.
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Årets fältarbeten ha främst gällt landskapen Lappland, Ångermanland,
Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Värmland och Västergötland. I
Uppland, där Ehn varit mikrofonman, ha inspelningarna bl. a. avsett,
kompletteringar av material för den av doc. WITTING bedrivna accentundersökningen. Den 9 april 1963 anträdde HEDBLOM och ORDÅLIB sin
andra resa till Amerikas svenskbygder. Om fältarbetena se vidare nedan
under Resor.
Arkivarbetena under vintermånaderna ha utom ovannämnda uppgifter
omfattat preliminär katalogisering av sommarens inspelningar. Hedblom
har svarat för planläggning och organisation av verksamheten samt förbindelserna med forskare och medarbetare på skilda orter. Han har handlett studerande i Nordiska språk som skrivit 3-betygsuppsatser över inspelade texter och har själv fortsatt sin transkribering av amerikasvensk text. Huvudparten av detta arbete har dock utförts av lic. N.
HASSELMO, se ovan under Svensk-Amerika. Hedblom har vidare demonstrerat avdelningens inspelningar och arbetsmetoder för bl. a. 14 grupper
studerande i Nordiska språk och Nordisk folklivsforskning. Utskrivning
av fonogram har bl. a. gjorts av A. Römm2visT (Norrb.), G. WIDMARK
(Västerb.), S. WIKLUND (Västerb.), N. SIMONSSON (Jämtl.), G. NYSTRÖM
(Dal.), C. WITTING (Upl.), P. AXELSSON (Upl.), D. HÖJDESTRAND (Närke),
E. WAHLBERG (Tornedalsfinska) och N. HANSEGÅRD (Jukkasjärvilapska).
— Fil. mag. K.-A. HOLMBERG har inom avdelningen fortsatt och fullbordat sin katalogisering av 0. Gjerdmans samling av inspelningar av
stadsmål, som deponerats av Institutionen för Nordiska språk i Uppsala.
Lapska avdelningen. Nomadskoleinspektören doc. 1. RUONG har
fortsatt sin undersökning av Jåhkåkaska lappby i Jokkmokks sn och
bl. a. utarbetat en redogörelse avsedd att tryckas i Svenska Landsmål.
Fil. lie. N. HANSEGÅRD i Kiruna har fortsatt sin utskrivning och bearbetning av fonogram från Jukkasjärvi. Doc. T. SKÖLD har utredigerat en
ordsamling från Arvidsjaurs sn samt ordnat framlidne dr Harald Grundströms efterlämnade uppteckningar och manuskript.
Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och
Svenskt Folkliv har under året dels färdigställts bilagan till årg. 1962:
J. W. Grill, »Ur folk-språket på Tylö-skogen», med inledning och kommentar utg. av Richard Broberg (h. 282 fr. början, B. 63, xix, 122 s.).
Vidare har årg. 1963 utgivits, omfattande dels årshäftet (h. 283 fr. början,
vii, 212 s.), dels bilagan Erik Wahlberg, »Finska folkrnålstexter från Tornedalen» (h. 284 fr. början, B. 64, iv, 114 s.).
Av arkivets skriftserie D, »Ordbok över folkmålen i övre Dalarna» av
L. Levander och S. Björklund, ha under året utgivits h. 3 (BogseraBröstsjuka, Upps. 1963, s. 161-240) och h. 4 (Bröstskrave-Dishorn, Upps.
1964, s. 241-320.

LANDSMÅLS- OCR POLKMINNESARKIVET I UPPSALA 1963-64 205

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
STRÖMBÄCK har under läsåret föreläst över medeltida ballader (ht. 63)
och över kalendern och de folkliga festerna (vt. 64) samt lett tvåbetygsseminarier i folkloristik och det högre seminariets övningar över valda
folkloristiska och etnologiska problem. Som chef för arkivet har han
liksom tidigare planlagt och lett institutionens undersökningar inom
skilda områden samt deltagit i granskningsarbetet. Som medlem av styrelse och arbetsutskott för Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i
övre Norrland (FFÖN) i Umeå har han även deltagit i ledningen av
FFÖN:s verksamhet. Strömbäck har redigerat institutionens tidskrift
»Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv» årg. 86, 1963, samt »Arv.
Tidskrift för nordisk fokmirmesforskning» vol. 18-19, 1962-63. Han har
publicerat »The dawn of West Norse literature» (i Bibliography of Old
Norse-Icelandic Studies, Kbh. 1963), »Julbockar på UNT» (i Uppsala
Nya Tidnings julnummer 1963) samt författat minnesord i Saga och Sed
1962 och i K. Vitterhetsakademiens årsbok 1963. Som medlem av Europarådets kommitté för utgivande av en skriftserie »European Folklore» har
Strömbäck även tillsammans med professor E. Seemann i Freiburg/
Breisgau planlagt och deltagit i redigeringen av band 2 (»European
Ballads») i nämnda serie.
HEDBLOM har tjänstgjort som arkivehefens ställföreträdare intill sin
Amerika-resa i april och har såsom sådan haft daglig mottagning samt
uppehållit arkivchefstjänsten under ferierna och i övrigt då Strömbäck
varit förhindrad. Han har bl. a. handlagt ärenden rörande personal,
tjänstetillsättningar och löner, utarbetat ansökningar, petitum, protokoll,
redogörelser m. fl. allmänna göromål. Han har vidare varit arkivets
kassaförvaltare och haft ansvaret för kassa- och bokföringstjänst, redovisningar, m. m. Om hans övriga verksamhet se ovan under Fonogramavdelningen och landskapsundersökningarna. Han har fört en tidvis rätt
omfattande in- och utrikeskorrespondens i olika ärenden.
Vid sidan av tjänsten har Hedblom liksom tidigare under höst- och
vårterminerna vid Uppsala universitet givit en kurs i landsmåls- och
folkminneskännedom (30 tim.) och vid Stockholms universitet hållit
proseminarieövningar över »Dialektologiskt fältarbete» inom ämnet Fonetik (8 tim.). — Av trycket har han utgivit »Hos hälsingar i Bishop Hill» (i
Hälsingerunor 1963) och (tillsammans med D. Strömbäck) »Landsmålsoch Folkminnesarkivets i Uppsala årsberättelse 1961/62» (i Sv. Lm. 1963).
~BERG har varit föreståndare för Folkminnesavdelningen, varom se
ovan. Han har därjämte varit förordnad som arkivchefens ställföreträdare och arkivets kassaförvaltare under tiden 11/3-30/6. Härvid har
han bl. a. handlagt och under överläggningar med olika myndigheter
utarbetat förslag om anskaffande av nya arkivlokaler. Han har för utgivning fortsatt bearbetningen av J. W. Grills ordbok över folk-språket på
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Tylöskogen från 1840-talet samt av trycket utgivit »Fogderäkenskaperna
för Värmland 1530-1535» (i Nationen och Hembygden, IX, 1964).
Om BJöRKLUNDS verksamhet vid Dalmålsundersökningen se ovan.
Utom tjänsten har han fortsatt ett tidigare påbörjat arbete med en bok
om byn Indor. — Av trycket har han utgivit »Demonstrativpronomen
av särskilt intresse i dalmålet» och »Nils Sjödahl 1891-1962» (båda i Sv.
Lm. 1963) samt »Kring en tidig inspelning av Älvdalsmål» (i Skansvakten
1964).
Om TIBERGS verksamhet vid Estlandssvenska undersökningen se ovan.
Om NYMANS arbete vid Folkminnesavdelningen se ovan. Hon har därjämte demonstrerat arkivet för grupper av studenter och andra besökande.
Vid sidan av tjänsten har hon fortsatt sitt arbete på en avhandling om
Färöarnas folksagor och har i samband därmed besökt Färöarna, Island
och Danmark 15/6-15/7 1963. — Av trycket har hon utgivit »Fäbodmat»,
»Lurar, horn och lockrop» och »Trolska väsen och vardagsvidskepelse»
(i Fäbodar, red. H. Lidman).
Om WIDMARKS arbete vid de norrländska landskapsundersökningarna
se ovan under Västerbotten, Norrbotten m. fl. och nedan under Resor.
Han har därjämte för utgivning i arkivets skriftserie bearbetat Pehr
Stenbergs ordsamling fråni Umetrakten (1804) samt fortsatt sin granskning av N. Denckers efterlämnade manuskript om svenska sånglekar. —
Av trycket har han utgivit »Ortnamnen /i Bygde sn/» (i Bygde sockens
historia, 1963).
Om VÄSTERLUNDS verksamhet vid skilda landskapsundersökningar
se ovan, främst under Närke, Södermanland och Ångermanland. Han har
vidare såsom t.f. föreståndare för expeditionen deltagit i vården av samlingar och inventarier, ombesörjt inköp av möbler och materiel m. m.,
biträtt vid utarbetandet av årsberättelse m. fl. allmänna arbeten. Såsom
institutionens bibliotekarie har han svarat för inköp, bytesverksamhet,
katalogisering och bindning samt lett och övervakat fru Normaks arbete
med revidering av den systematiska ämneskatalogen. Västerlund har
vidare besvarat förfrågningar rörande arkivets ordsamlingar m. m. från
in- och utländska forskare och institutioner samt vid sju tillfällen demonstrerat arkivet för 10 grupper studerande i Nordiska språk och Nordisk
folklivsforskning från Uppsala och Stockholm.
MIN- har medverkat vid Närkes- och Upplandsundersökningarna samt
inom expeditionen, se ovan. Han har biträtt vid demonstration av arkivet
för studerande i Nordiska språk samt assisterat besökande forskare. Om
hans resor i Uppland i Fonogramavdelningens tjänst se nedan.
F. förste arkivarien doc. M. ERIKSSON har fortsatt sin verksamhet vid
Upplandsundersökningen (se ovan) samt liksom tidigare besvarat frågor
rörande arkivets samlingar för Svenska Akademiens Ordbok. Han har
vidare tjänstgjort som redaktionssekreterare för tidskriften Svenska
Landsmål och därvid bl. a. förhandsgranskat delar av en avhandling om
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h-bortfall i svenska dialekter av dr F. de Tollenaere, redaktör vid Woordenboek der Nederlandsche Taal, som beräknas ingå i en kommande
årgång av tidskriften.
Under tiden 6-22 april höll Eriksson den sedvanliga kursen i landsmålskännedom i Stockholm om sammanlagt 10 timmar med 48 deltagare.
Han har vidare biträtt vid redigering av årsboken Uppland 1963. Under
året har han publicerat »Natan Lindqvist 1882-1963» (i Sv. Landsmål
1963) samt litteraturrecensioner (i samma tidskrift).
F. förste arkivarien fil. dr H. OUSTAVSON har fortsatt sitt ordboksarbete, se ovan under Gotland. Han har lett excerperingen för växtnamnsregistret och utfört vissa arbeten för östgötaundersökningen, varom se
nedan under Resor. — Av trycket har han utgivit »Nils Deneker 18871963» (i Sv. Lm. 1963).
Om fil. dr ELLA ODSTEDTS arbeten se under Dalarna, Ångermanland
och Resor.

IV. Resor och uppteekningsarheten
(Ortsmeddelarnas verksamhet redovisad endast i mycket
begränsad omfattning)
Dalarna. Under tiden 5/8-15/8 reste BJÖRKLUND i övre Dalarna
för uppteckning av dialekt i Floda, Gagnefs, Järna, Lima, Malungs, Mora,
Orsa, Rättviks, Solleröns, Transtrands, Åls och Ålvdalens snr. Tillsammans med herr I. NORMAN gjorde ORntus en dialektinspelning i Säters sn
den 24/2. Doc. E. 0. BERGFORS har inlämnat uppteckningar av Leksandsmål, och fil. lie. N. Ils. MATSSON har gjort kompletteringar och uppteckningar för Dalmålsordboken från Lima, Malungs och Transtrands snr.
Under juli månad gjorde fil. stud. L. SEDERROLM en resa i Älvdalens sn
för uppteckning av folkminnen, och fil. kand. G. NYSTRÖM har gjort uppteckningar och bandinspelningar av dialekt i Älvdalens sn huvudsakligen från byn Karlsarvet. Herr I. NORMAN har bedrivit fortsatta lexikaliska uppteckningar och besvarat frågelistor samt upptecknat visor och
danslekar från Säters sn, och fil. kand. KARIN SANDMARK har upptecknat folkminnen från Söderbärke sn.
Dalsland. Folkskollärare T. HEIMER har bedrivit fortsatta folkminnesuppteckningar från Dals-Eds m. fl. snr.
Gotland. Under en resa i juli gjorde GUSTAVSON ordsamlingar i Fide,
Ganthems och Lau snr, och den 25/9-29/9 besökte han Göteborgs stadsbibliotek för genomgång av C. Säves och C. G. Hilfelings papper. Herr
HJORTER har fortsatt sina uppteckningar om folkliv och folkminnen i
Fide sn och även gjort bandinspelningar av folkminnen. Herr E. LINDQVIST har samlat folkminnen från Eksta, Grötlingbo, Hablingbo, Havdhems, Levide, Lojsta, Lye, Närs och Sproge snr.
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Gästrikland. HEDBLOM och ORDAUS företog en resa till Hedesunda
den 23 juli för inspelning av dialekt och folkminnen i samverkan med
musikdirektör G. THYRESTAM, Gävle. Fotograf W. ERIKSSON har fortsatt
arbetet på sin omfattande ordsamling från Torsåkers sn och besvarat
frågelistor.
Hälsingland. Under tiden 30/9-4/10 reste HEDBLOM och ORDåUS i
södra landskapsdelen för inspelningar av dialekter och folktradition i
Bollnäs stad samt i Bollnäs, Hanebo, Mo, Rengsjö och Segersta snr.
Hitrj e dalen. STRÖMBÄCK har gjort fortsatta språkliga uppteckningar
för sin ordsamling från Hede sn efter sagesmannen J. Persson från Långå
by (f. 1879).
Jämtland. Under en resa som påbörjats den 25/6 gjorde ORDåUS och
fil. stud. C.-G. SUNDSTEDT inspelningar i Östersund den 1 juli. Förste
arkivarie B. FLEMSTRÖM besökte under sommaren 1963 en ortsmeddelare
i Ragunda sn för uppteckningar och genomgång av samlingar. Läroverksadjunkt J. ALDBERG har fortsatt sin ordsamling från Ovikens Sn. Fil. lic.
V. REINHAMMAR har gjort kompletterande orduppteckningar i Ströms
sn och en bandinspelning i Häggenås sn. Herr E. J. LINDBERG har besvarat frågelistor och gjort omfattande uppteckningar av folkminnen och
dialekt från Ragunda sn, och fröken MÄRTA SANDBERG har bedrivit fortsatta folkminnesuppteckningar från ett flertal snr.
Lappland. ORDAus företog tillsammans med herr E. BERGFORS resor
den 5/7-12/7 för inspelningar inom Dorotea sn.
Norrbotten. Fru ANNA RÖNNQVIST har gjort fortsatta språkliga
uppteckningar från Nederkalix sn, och folkskollärare E. LUNDBERG har
utökat sin ordsamling och besvarat frågelistor från Norrfjärdens sn.
Närke. Under tiden 9/9-14/9 och 17/9 reste BROBERG i landskapet
för genomgång av äldre samlingar i Örebro läns museum, för språkligt
och folkloristiskt upptecknings- och instruktionsarbete samt besök hos
arkivets ortsmeddelare. Resan gjordes delvis tillsammans med Dnr, som
9/9-27/9 vistades i landskapet för uppteckningsarbeten och organisering
av den pågående undersökningen av landskapets folkmål och folkminnen.
Därvid gjordes uppteckningar och bandinspelningar från Askers, Ekeby,
Gällersta, Hardemo, Sköllersta och Svennevads snr. Herr V. KARLSSON
har inkommit med samlingar av dialekt och folkminnen från Sköllersta:
sn. Fil. kand. KERSTIN PETTERSSON har för en uppsats i Nordisk folklivsforskning gjort uppteckningar rörande halmflätning och folktro från
Hallsbergs sn.
Skåne. STRÖMBÄCK gjorde en resa till Lund den 19/10-21/10 för överläggningar med cheferna för Folklivsarkivet och Nordiska museet angående gemensamma arbetsuppgifter. NYMAN besökte Kristianstad den
30/8-2/9 för att deltaga i överläggningar med Svenska Museimannaföreningen rörande tillvaratagande av slotts- och herrgårdstraditioner.
Småland. Fru ANNIE ANDERSSON och herr G. SKOGSMARK har även
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detta år inkommit med svar på frågelistor från Dalhems respektive
Hjorteds och Misterhults snr.
Uppland. Enx och ORDAus ha företagit inspelningar av dialekter och
folkminnen den 30/7-1/8 och 21/1 i Hållnäs sn, den 23/8 i Rådmansö sn
och den 22/8 och 8/10 i Vätö sn. Vid det sistnämnda tillfället medverkade
även fil. stud. GUNILLA NOAKSSON. NYMAN och Ehn reste till Söderfors
den 28/1 för uppteckningar och fotografering av Karl-traditioner, och
Ehn besökte Gottröra sn den 5/3 för instruktion av ortsmeddelare.
ERIKSSON besökte den 12/7 ortsmeddelaren fröken SARAH OnissoN i
Nora sn för instruktion och uppteckningar.
Värmland. I samband med en resa till Närke och Västergötland besökte BROBERG den 17/9 sagesmän i Rämmens sn. Broberg har även till
arkivet inlämnat egna äldre samlingar från Östmarks sn. Tillsammans
med tonsättare G. TURESSON, Hammarö, gjorde ~tus inspelningar i
Ekshärads sn den 23/10. Herr S. LARSSON har upptecknat folkminnen
och besvarat frågelistor för Gustav Adolfs sn.
Västerbotten. I samarbete med Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Övre Norrland (FFÖN) gjorde WIDMARK under tiden 22/6-26/6
tillsammans med fil. stud. GUNNEL SANDSTRÖM från FFÖN en inspelningsresa i Bygde, Degerfors och Nysäitra. snr. STRÖMBÄCK reste till
Umeå den 6/6-9/6 för överläggningar med länsmuseets chef om gemensamma arbetsuppgifter och för sammanträde med Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Övre Norrland.
Västergötland. I samband med den ovan under Närke och Värmland omnämnda resan vistades BROBERG i landskapet den 15/9-16/9 för
besök hos ortsmeddelare i Tiveds sn och för instruktion av upptecknare i
Älgarås sn. Under tiden 16/10-21/10 företog ORDEUS tillsammans med
folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, en resa för inspelning av dialekt
och folktraditioner, varvid inspelningar gjordes i Skövde stad och landsförsamling, i Göteborg och i Breviks, Ö. Gerunis, Styrsö och Undenäs
snr samt i Värnamo av en sageskvinna från Fridene sn. Adjunkt A.
LIDARÄNG har upptecknat dialekt i Götene, Otterstads, Tvärreds, Ålgarås
och Örby snr.
Västmanland. Den 2/3 gjorde &Em och Onntus inspelningar av dialekt i Sala stad. Folkskollärare R. SVEDSKOG har upptecknat visor, ordstäv och talesätt från Medåkers sn.
Ångermanland. ORDEUS och herr E. BERGFORS började deno van
under Lappland nämnda resan med inspelningar av dialekt i Tåsjö sn den
1/7-5/7. Fil.dr ELLA ODSTEDT fortsatte sina dialekt- och folkminnesuppteckningar från Arnäs sn under en resa i juli—augusti. Doc. K.-11. DAHLSTEDT har bedrivit fortsatta uppteckningar inom Anundsjö sn. Västerlund
har den 29/7 och 22/12 i Vilhelmina besökt en ortsmeddelare för Eds sn för
genomgång av primäruppteckningar och instruktioner rörande utredigering och fortsatta uppteckningsarbeten. Folkskollärare H. VALLIN
14— 654212 Sv. Landsmål 1965
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och herr F. BERGVALL har fortsatt sina lexikaliska samlingar från Gudmundrå respektive Edsele snr, och herr E. J. DAHLBERG har fortsatt sina
språkliga och etnologiska uppteckningar från Högsjö sn samt hopbragt
samlingar av bomärken från Nora och Torsåkers tingslag.
Östergötland. GIISTAVSON har företagit resor till Norrköping och
Linköping den 18/9-24/9 och 16/4-17/4 för överläggningar med f. lektor
F. Tyden angående dennes fortsatta utredigering av egna uppteckningar
och med fru Alice Lindell om framlidne rektor Th. Lindens efterlämnade
manuskript samt för uppteckningar av folkmål och folkminnen i Ö.
Ryds sn. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK har den 22/6-24/6 gjort fortsatta språkliga och etnologiska uppteckningar i Tjärstads sn.
Estlandssvenskarna. Under fjorton resor i september, april, maj
och juni har TIBERG bedrivit uppteckningar och kompletteringar av
estlandssvensk dialekt hos sagesmän boende i Stockholm och dess omgivningar. Tillsammans med ORDtIIS och Emsr har han den 28/2 och 13/4
i Stockholmstrakten gjort inspelningar av estlandssvensk dialekt från
Ormsö och St. Rågö.
Svensk-Amerika. HEDBLOM och ORDAUS gjorde under tiden 10/4-8/8
med arkivets inspelningsbil en resa i Förenta Staterna för inspelning av
amerikasvensk dialekt. Upptagningar gjordes i sju stater, Texas, Kansas,
Nebraska, Iowa, Illinois, Wisconsin och Minnesota. En redogörelse för resan har tryckts i Svenska Landsmål 1965. Resan bekostades med anslag från Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för Svensk Kultur och
Humanistiska Forskningsrådet.

Compte rendu
des recherches dirig(Ses par l'Institut de dialectologie et de folklore d'Uppsala pendant les annees d'exercice 1963-64. Par DAG STRÖMBÄCK et
FOLKE HEDBLOM. I. Organisation, budget, direction et collaborateurs.
II. Accroissements des archives et utilisation des collections. III. Travaux
dans les archives, dlaboration des matdriaux: 1. Aper9u gdn6ra1e; publications de l'Institut. 2. Travaux des employ6s. IV. Voyages et enquåtes
dans les provinces.

Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1963/64
Av SVEN BENSON

I. Organisation, ekonomi, rdrvaltnin
'g
För landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av
Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har utgjorts av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, v. ordf.,
prof. em. ERIK ROOTH, prof. GÖSTA Hoj, överbibliotekarie KRISTER
GIEROW och arkivchefen SVEN BENSON, sekreterare och skattmästare.
Suppleanter har varit proff. ALBERT WIFSTRAND Och OLOF ARNGART.
Styrelsen har under året sammanträtt 2 gånger.
För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under arbetsåret har följande belopp disponerats:
Avlöningar
159 859 kr
Omkostnader
6 406 kr
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 29 000 kr

II. Personal och tjänstgöringsförhållanden
Institutionens fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr
SVEN BENSON, arkivchef i Ae 27, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie i Ae
23, fil. lic. STEN-BERTIL VIDE, arkivarie i Ae 19, fru BRITA AXELSSON,
kontorist i Ae 9, fru MARIANN SAUROW, kanslibiträde i Ae 7, och fru
AMY RusoRN, kontorsbiträde i reglerad befordringsgång (fr. o. m. 1 okt.
1963).
BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt
själv drivit insamlingen av dialektmaterial från delar av Småland, Öland,
Blekinge och Skåne. Han har därjämte fortsatt arbetet på en ny dialektatlas över södra Sverige. Med biträde av ordboksredaktören, fil. dr Sture
Hast och arkivarie Vide har han slutfört bearbetning och utgivning av f.
läroverksadjunkten Joel Wangös ordbok över Knäredsmålet.
Den 7-11 okt., 21 jan., 28 febr. och 21 maj besökte Benson olika orter i
Skåne för dialektinspelningar, den 27 och 28 dec. olika orter i Blekinge
och Småland för instruktion av meddelare och inspelning av dialekt. Den.
26 okt.-1 nov. vistades Benson i Stockholm och Uppsala för överläggningar med representanter för Rikets allmänna kartverk, Utrustnings14* •-'654212
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nämnden för universitet och högskolor, Svenska ortnamnsarkivet och
Svensk Dialektordbok samt besök i Kungl. Kammararkivet, Kungl.
Lantmäteristyrelsen och Kungl. Biblioteket; den 26-27 nov. i Stockholm
för överläggningar med sekr. i Kommittén för Sveriges medeltid och
Hasselblads fotografiska AB rörande kopiering av mikrofilmer med äldre
svenska ortnamnsbelägg; den 24-26 febr. i Uppsala och Stockholm för
överläggningar med cheferna för Landsmåls- och folkminnesarkivet och
Svenska ortnamnsarkivet samt instruktion av medarbetare i Bromma och
uppvaktning för sakkunnigkommitt6 i ecklesiastikdepartementet.
Vid sidan av arkivchefstjänsten har Benson meddelat akademisk
undervisning i form av seminarieövningar och kurser i nordiska språk.
Under tiden 26-30 aug. åtnjöt Benson tjänstledighet med bibehållen
lön för deltagande i internationell ortnamnskongress i Amsterdam.
Benson har under året publicerat »Litteraturkrönika 1962» (ANF 78;
gemensamt med prof. K. G. Ljunggren och doc. B. Loman), »Språket i
förslaget till regeringsform» (Svensk Juristtidning 1963, s. 498 ff), »Dialektundersökningar i Älghult» (Älghultskrönika 1963).
INGERS har lett undersökningen av dialekt och ortnamn i Skåne samt
själv gjort dialekt- och ortnamnsundersökningar i fältet, granskat dels
inkommande material, dels äldre dylikt, utredigerat under arbetsåret eller
tidigare utförda uppteckningar och utfört div. excerperingar av äldre
ortnamnsformer och dialektmaterial ur etnologisk och topografisk litteratur och arkivalier samt utfört vissa registreringsarbeten. Han har granskat
manuskript och seminarieuppsatser och medverkat vid identifiering av
namnformer i Lunds stifts landebok. För Rikets allmänna kartverks
räkning har han i samarbete med arkivchefen granskat ortnamnsbeståndet
å konceptkartor för under utgivning varande, nya topografiska kartblad
över Malmöhus och Kristianstads län och utarbetat P.M. däröver. Han
har vidare deltagit i Namnberedningens i Lund sammanträden och
granskat förslag till namngivning av gator och vägar i tätorter i Malmöhus län. För ny uppteckning och för komplettering av tidigare uppteckningar har han företagit resor till Vemmenhögs härad 12-16 aug. och till
Ö. Göringe härad 26-30 aug.; dessutom smärre resor till orter i närheten
av Lund. (Jfr mom. V.) Under tiden 29 juli-9 aug. tjänstgjorde han som
t. f. arkivchef.
Ingers har under året publicerat »Häradet och socknen» (i Onsjö härads
hembygdsförenings årsbok 1963), »Skåne och Danmark» (i Limhamniana
1963), »Traditioner kring Bjereshögs gamla kyrka» (i Säasä 1964) samt
»Folkmålet på Ivö» (i En bok om Ivö av Karl-Erik Rignell).
VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland och västra
Småland, handhaft bibliotek och fonogramavdelning samt utfört registreringsarbeten och deltagit i mikrofotograferingen av samlingarna.
Tillsammans med kanslibiträdet har han graverat grammofonskivor samt
kopierat äldre inspelningar, som ställts till förfogande av föreningar och
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enskilda (jfr III). Den 31 juli, 21 jan., 11 febr., 20-23 april, 20, 21, 25, 260.
28 maj samt 1-5 juni företog han resor i Halland, Skåne och Småland
för inspelning av dialekt och instruktion av medarbetare (jfr III). Utom
arkivtjänsten har han gett 6 timmars kurs i landsmålsalfabet och läsning
av dialekttexter. Under tiden 9-19 juli, 14-16 aug. samt 26-30 aug.
tjänstgjorde han som t. f. arkivchef.
Vide har under året publicerat »Om Dalby klosters egendomar år
1530» (i Skånes hembygdsförbunds årsbok 1963). »Om djurnamn i västra
Kronobergs län» (i Sydsmåländsk natur), »Ett frösortiment från 1837» (i
Kronobergsboken 1962-63), »De provinsiella växtnamnen i Linnes
Skånska resa» (i Svenska Linne-sällskapets årsskrift 1962), »Kring några
växtnamn i Nils Liljas skånska flora» (i Onsjöbygden 1963), »Pengar är
vandringsmän. Vad ordspråken säger om pengar och deras handhavande»
(i Svensk sparbankstidskrift h. 9, 1963) samt artiklar o. rec. i dagspressen.
BRITA AXELSSON har handhaft registrerings-, expeditions- och bokföringsarbetet samt kassagöromålen, upprättat avlöningslistor och excerperat jordeböcker.
MARIANN SAIIROW har räknat, stämplat och ordnat samlingar, biträtt
i grammofonarbetet vid gravering och katalogisering samt utfört huvuddelen av maskinskrivningsarbetet.
AMY R olsonN som under tiden 1 juli-30 sept. innehade arvodesbefattning med halvtidstjänstgöring och fr. o. m. den 1 okt. varit anställd som
kontorsbiträde i reglerad befordringsgång med partiell tjänstledighet
(tjänstgöringsskyldigheten nedsatt till hälften) har räknat, stämplat och
ordnat samlingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slag av
excerperingsarbete.
Tillfälliga medarbetare. Kyrkoskrivare HELGE ANDERSSON har
fortsatt excerperingen av ortnamn ur lantmäterihandlingar från Kristianstads län, fru BRITA VIDE har excerperat och kopierat blekingska samlingar, fil. mag. INGANORA EnicsoN har biträtt vid mikrofotografering,
fil. lic. BENGT PAMP har katalogiserat mikrofilmer, fil. mag. JÖRGEN
EiticsoN och fil. lic. ULF TELEMAN har excerperat äldre skånska jordeböcker, jur. kand. GUNNAR BLOMBERG har skrivit av äldre bouppteckningar från Färs härad och fil. mag. STIG ÖRJAN OBissoN har skrivit ut
grammofonskivor, huvudsakligen från Blekinge.

III Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård
Handskriftssamlingarna har under året utökats med följande
material: 2 h. 4:o, 37 bl. fol., 1 354 bl. 4:o (Bl. 309, Hall. 77, Sk. 217, Sm.
740, öl. 11), 66 646 bl. 16:o (Bl. 4 173, Hall. 206, Sk. 54 643, Sm. 3 132,
Öl. 13, blekingska kopieserien 4 479), 1 143 bl. A4, 2 kartor, 13 teckningar, 24 fotografier. Av detta material utgöres 681 bl. A4, 22 711 bl.
16:o ortnamnsexcerpter ur äldre källor och 1 bl. 4:o (Sk.) och 938 bl. 16:o
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av dialektala ortnamnsformer (Bl. 13, Hall. 16, Sk. 826, Sm. 83). Manuskriptbeståndet utgör nu 1 bd. fol., 17 h. fol., 91 h. A4, 96 h. 4:o, 264 h. 8:o,
41 h. 12:0, 10 h. 16:0, 20 h. i växlande format, 3 932 bl. fol., 94 097 bl.
4:o, 4 899 bl. 8:o, ca 3 086 000 bl. 16:o, 9 277 bl. A4 och 179 bl. i växlande
format.
F ono grama v delningen har under året utökats med 258 originalskivor samt 64 band och omfattar nu 3 296 originalskivor, 1 050 kopieskivor och 174 band.
Inspelningar på band har gjorts av Benson i Ronneby lfs, Bl, samt i
Ausås, Fleninge, Gråmanstorp, Oderljunga och V. Torup, Sk; av BensonIngers i Äspö, Sk; av Vide-Ingers i Tottarp, V. Nöbbelöv och Örsjö, Sk;
av Vide i Knäred, Hall, i Billinge, Konga, L. Slågarp, Röstånga, Sövde
och Ö. Broby, Sk, samt i Hinneryd, Markaryd, N. Unnaryd, Stengårdshult, Valdshult, Åsenhöga och Öreryd, Sm. Dessutom har bandinspelningar ställts till förfogande för kopiering av bonden Arvid Andersson,
Skeppshult, från Riseberga, Sk, samt Båraryd, Färgaryd, Hakarp, Kävsjö, Lekeryd, Moheda, N. Unnaryd, Näsby, Stengårdshult, Torpa,
Torskinge, Villstad, Vireda och Åsenhöga, Sm, av fru Kristina Hammerskog, Hallabro, från Kyrkhult och Öljehult, Bl, samt Långasjö och Urshult, Sm, av fil. lic. Åke Hansson, Lund, från Ö. Ingelstad, Sk, av agronom Lindwall, Stengårdshult, från Stengårdshult, Sm, av fil. mag. Lennart Magnusson, Lund, från Härlöv, Sm, av fil. mag. Bengt Nilsson, Lund,
från Moheda och Slätthög, Sm, av folkskollärare K.-E. Svegne, Grevie,
från Grevie, Sk, samt av överlärare Hilding Thorbert, Höör, från Degeberga, Djurröd, Höör, Maglehem, Träne och Äsphult, Sk, och dessutom
har inspelningar på tråd utlånats för kopiering av teol. kand. Bertil
Olausson, Eslöv, från Bosarp, Sk, och av S. Unnaryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförening från Jälluntofta, Långaryd, S. Unnaryd
och Ås, Sm. Av inspelningarna har en del överförts till grammofonskivor;
återstoden kommer att överföras under året 1964/65.
Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels
genom gåvor från följande: lektor Hugo Areskoug, Hälsingborg, arkivarie
Carl Martin Bergstrand, Göteborg, stiftsbibliotekarie Eric Eilert, Växjö,
docent Sigurd Fries, Uppsala, professor Åke Granlund, Helsingfors, herr
G. A. Gustdolf, Vankiva, professor Ragnar Hemmer, Helsingfors, arkivarie Ingemar Ingers, Lund, herr Gust Johansson, Göteborg, herr Edvin
Karlsson, Lidnäs, professor Karl Gustav Ljunggren, Lund, professor
Bertil Malmberg, Lund, fru Wallerström, Malmö, lärov.-adj. Joöl Wangö,
Halmstad, arkivarie Sten-Bertil Vide, Dalby, professor Pertti Virtaranta,
Helsingfors, lektor Walter Åkerlund, Lund; Kvidinge sockens hembygdsförening.
Mikro filmavdelningen har under året utökats med 432 rullar,
därav 124 st. 35 mm:s och 308 st. 16 mm:s rullar. Härav utgör 104 st.
16 mm:s rullar kopia av film som Kommittån för Sveriges medeltid tagit
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över äldre belägg på bebyggelsenamn i Svenska ortnamnsarkivet, 4 st.
35 mm:s rullar kopior av Kammararkivets filmer över skånska jordeböcker från tiden omkring 1660, 120 st. 35 mm:s rullar deposition från
Lunds universitets institution för nordiska språk av mikrofilmer av äldre
danska räkenskaper och jordeböcker för Skåne, Blekinge och Halland
samt 204 st. 16 mm:s rullar filmer av landsmålsarkivets egna skånska och
halländska sedessamlingar. Avdelningen omfattar nu 152 st. 35 mm:s och
369 st. 16 mm:s rullar.
Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått
till 1 447. Besökande forskare har handletts av arkivchefen och arkivarierna, vilka även besvarat skriftliga förfrågningar.

IV. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning
Allt inkommande material har granskats av Benson, Ingers eller Vide.
Excerperingen av ortnamnsmaterial ur jordeböcker och lantmäterihandlingar har helt varit inriktad på Kristianstads län. Se vidare mom.
II ovan.
Blekingeordboken och växtnamnsregistret har fortsatts genom excerpering och kopiering av nytillkommet material.
Sammanslagningen av de småländska och öländska sockensamlingarna
till häradssamlingar har fortsatts och avslutats genom Axelsson, Saurow
och Ruborn.
Allt skånskt och halländskt sed6smaterial med undantag av de skånska
ortnamnssamlingarna har under året mikrofilmats och sammanslagningen av de skånska sockensamlingarna till häradssamlingar har påbörjats.
I serien Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund har under
året utgivits nr 14, Joel Wangö, »Ordbok över Knäredsmålet». I serien
Skånes ortnamn, utgivna av Sydsvenska ortnamnssällskapet och Landsmålsarkivet i Lund har utkommit Serie A, Bebyggelsenamn, del 3,
»Bjäre härad och Ängelholms stad» av Bengt Pamp.
Beträffande skrifter, som under året publicerats av arkivets tjänstemän, hänvisas till mom. II.
Följande arbeten pågick vid årets slut: lektor HUGO ARESKOUG Studier
över sydöstskånska folkmål II, arkivchef SVEN BENSON Blekingska dialektstudier II, Blekingsk ordbok, Sydsvensk språkatlas, docent BERTIL
EJDER Ortnamn på -ryd. Dagens tider och måltider, arkivarie INGEMAR
INGERS Ortnamn i Lund, Skånska drag i texten i Lunds stifts landebok,
Skolslang och akademisk slang i Lund, docent DAVID KORNHALL De
sydsvenska fiskarternas folkliga benämningar, fil. lic. BENGT PAMP Namn
på gård i by i Bjäre härad, lektor GÖSTA SJÖSTEDT Glimåkramålets formlära, arkivarie STEN-BERTIL VIDE A. J. Krögers dialekttexter, Sydsvenska växtnamn, fru KLARA WIJKANDER Ortnamn på Hallands Väderö.
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V. Insamlingsarbetet 1963/64
I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren,
därpå uppteckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För flertalet orter har arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidigare undersökningar. Översikten upptar jämväl äldre uppteckningar, som
utredigerats under året samt excerpter från grammofonskivor.
Blekinge

Bräkne hd. Manfred Magnusson, Asarum 212 bl. 4:o; Ellen Svanström,
Hällaryd 38 bl. 4:o.
Listers hd. Henry Johnsson, Jämshög 13 bl. 4:o.
Medelstads hd. Ture Andersson, Ronneby lfs. 26 bl. 4:o; Sven Benson, Tving 190 bl. 16:o; Gösta Dahl, Ronneby lfs. 6 bl. 4:o; Ester Gullander, Listerby 1 bl. 4:o; Axel Hammelin, Edestad 4 bl. 16:0; Stig Örjan
Ohlsson, Ronneby lfs. 35 bl. A4, Tving 33 bl. A4.
Östra hd. Stig Nilsson, Jämjö 2 bl. 4:o; Teodor Olsson, Torhamn 5 bl.
4:o; Stig Örjan Ohlsson, Torhamn 125 bl. A4; Albert Svensson, Sturkö 6
bl. 4:o.
Halland

Faurås hd. Hanna Bernhardsson, Morup 16 bl. 4:o.
Fjäre hd. Frida Börjesson, Landa 3 bl. 4:o.
Halmstads hd. Olga Persson, Vapnö 49 bl. 16:o.
Höks hd. Bertil Ejder, Ysby 22 bl. 16:o.
Viska hd. Ivar Johansson, Värö 31 bl. 4:o, 18 bl. 16:o.
Årstads hd. Johan Andersson, Eftra 27 bl. 4:o.
Skåne

Albo hd. Ola Carlberg, Fågeltofta 25 bl. 4:o, 283 bl. 16:o, 1 teckn.;
Signe Forsberg, Brösarp 2 bl. 4:o; Viktor Welander, Andrarurn 5 bl.
16:o, Brösarp 10 bl. 16:o, Eljaröd 3 bl. 16:o, Ravlunda 3 bl. 16:o.
Bara hd. Ingemar Ingers, Bjärshög 125 bl. 16:o, Lyngby 32 bl. 16:o,
Nevishög 1 bl. 4:o, Tottarp 212 bl. 16:o.
B j äre hd. Viktor Welander, Barkåkra 3 bl. 16:o, Hjärnarp 7 bl. 16:o.
Frosta hd. Viktor Welander, Skarhult 5 bl. 16:0; Fabian Wendel,
Munkarp 214 bl. 16:o.
Färs hd. Ingemar Ingers, Västerstad 81 bl. 16:o; Viktor Welander,
Lövestad 8 bl. 16:o.
Gärds hd. Ingemar Ingers, Åsphult 23 bl. 16:o; Viktor Welander,
Degeberga 1 bl. 16:o, Everöd 2 bl. 16:o, Hörröd 2 bl. 16:o, Maglehem 8 bl.
16:o.
V. Göinge hd. Gösta Sjöstedt, Önnestad 7 657 bl. 16:o; Alfred Svensson, V. Torup 2 h. 4:o; Jerker Thorvaldsson, Verum 2 bl. 16:o.
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Ö. Göinge hd. Sven Ahlberg, Osby 92 bl. 16:o; Ingemar Ingers, Gryt
1 bl. 16:o, Hjärsås 1 285 bl. 16:o, Örkened 5 bl. 16:o; Anna Olsson, Ö.
Broby 15 bl. 4:o, 89 bl. 16:o; Stig Örjan Ohlsson, Örkened 51 bl. A4; Sten.
Bertil Vide, Osby 6 bl. 16:o.
Ingelstads hd. Hugo Areskoug, Smedstorp 6 074 bl. 16:0; Sten-Bertil
Vide, Ö. Herrestad 41 bl. 16:o.
Järrestads hd. Hilda Larsson, Siniris 4 bl. A4, 24 bl. 16:o; Viktor
Welander, Vallby 1 bl. 16:0.
Luggude hd. Joel Påhlsson, Väsby 6 711 bl. 16:o; Viktor Welander,
Brunnby 6 bl. 16:o, Viken 2 bl. 16:o, Vä,sby 46 bl. 16:o.
0 nsj ö hd. Ingemar Ingers, Norrvidinge 3 bl. 16:o, Reslöv 26 bl. 16:o;
Viktor Welander, Konga 1 bl. 16:o; Fabian Wendel, Billinge 528 bl. 16:o,
Hallaröd 1 bl. 4:o, 25 bl. 16:o; Stehag 7 bl. A4, 57 bl. 16:o.
Oxie hd. Karl Ahrling, Fosie 855 bl. 16:o; Ingemar Ingers, Ö. Grevie
123 bl. 16:o.
Rönnebergs hd. Viktor Welander, Glumslöv 1 bl. 16:o, S:t Ibb 1 bl.
16:o.
Torna hd. Ingemar Ingers, Lund 191 bl. 16:o; Viktor Welander,
Bjällerup 1 bl. 16:o, Odarslöv 1 bl. 16:o.
Vemmenhögs hd. Ingemar Ingers, L:a Beddinge 3 bl. 16:0, Hemmesdynga 407 bl. 16:o, Källstorp 315 bl. 16:0, Åspö 82 bl. 16:o, Ö. Klagstorp
961 bl. 16:o, div. socknar 6 bl. 16:0; Viktor Welander, Börringe 2 bl.
16:o, Slimminge 3 bl. 16:o, Ö. Vemmenhög 7 bl. 16:o.
Villands hd. Fr. Osc. Eskilsson, Näsum 133 bl. 4:o, 1 teckning;
Ingemar Ingers, Vånga 4 bl. 16:o; Viktor Welander, Kiaby 16 bl. 16:0,
Åhus 3 bl. 16:o.
N. Åsbo hd. Viktor Welander, Tossjö 3 bl. 16:o.
Småland

Allbo hd. Annie Johansson, Virestad 31 bl. 4:o; Lennart Magnusson,
Härlöv 51 bl. A4, 2 kartor, 24 fotografier.
Kinnev al ds hd. Karl Nilsson, Kalvsvik 5 bl. 4:o.
Konga hd. Karin Johansson, Ö. Torsås 45 bl. 4:o; Fabian Karlsson,
Väckelsång 210 bl. 4:o; Tor Krantz, Hovmantorp 18 bl. 4:0, 144 bl. 16:0;
Erik Nygren, Nöbbele 10 bl. 4:o.
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 3 bl. 4:o, 106 bl. 16:o; Olga
Andersson, Åsenhöga 263 bl. 4:o, 11 teckningar; Bror Mårtensson,
Öreryd 3 bl. 4:o.
N. M öre hd. Elsa Mattsson, Dörby 3 bl. 4:o.
Norrvidinge hd. Sven Benson, Berg 17 bl. 16:o; Selma Karlsson,
Berg 36 bl. 4:o.
Sunnerbo hd. Ingeborg Johansson, Markaryd 13 bl. 4:o.
N. Tjusts hd. Annie Andersson, Dalhem 4 bl. 4:o.
Tveta hd. Oskar Erlandsson, Bankeryd 15 bl. 4:o.
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Uppvidinge hd. Ingemar Ingers, Nottebäck 165 bl. 16:o.
N. Vedbo hd. E. A. Lönnerholm, Adelöv 97 bl. 16:o, Askeryd 2 bl.
16:o, Frirmaryd 73 bl. 16:o.
S. Vedbo hd. E. A. Lönnerhohn, Hult 162 bl. 16:o, Höreda 101 bl.
16:o, Ingatorp 31 bl. 16:o; Edit Nilsson, Hässleby 55 bl. 4:o, 94 bl. 16:0;
Maria Samuelsson, Ingatorp 4 bl. 4:o.
Västbo hd. Dagmar Lundsten, Femsjö 5 bl. 4:o; Allan Nilsson,
Jälluntofta 8 bl. 4:o; Anna Nilsson, S. Hestra 169 bl. 16:0; Josef Rydén,
Kulltorp 3 bl. 4:o.
Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 410 bl. 16:o; E. A. Lönnerholm, Malmbäck 2 bl. 16:o.
Östbo hd. Carl Andersson, Byarum 3 bl. 4:o, 15 bl. 16:0; Fingal
Johansson, Fryele 3 bl. 4:o.
Öland

Algutsrums hd. Nils Torsund, Torslunda 1 bl. 4:o.
Gräsgårds hd. Helge Jönsson, Segerstad 9 bl. 4:o.
Runstens hd. Sven Benson, Runsten 6 bl. 16:o.

Compte rendu
des recherches dirides par l'Institut de Dialectologie de Lund pendant
les armes d'exercice 1963-64. Par SvEx BENSON. 1. Organisation, budget
et administration. 2. Employås et conditions du travail. 3. Accroissements des collections et leur maintien. 4. Travaux dans les archives, utilisation des collections; publications de l'Institut. 5. Voyages et enquåtes
dans les provinces.

Årsberättelse 1963/64 för Institutet för ortnamns- och
dialektforskning vid Göteborgs universitet
Av VERNER EKENVALL

Organisation, ekonomi och förvaltning
Genom beslut av 1962 års riksdag har Institutet för ortnamns- och
dialektforskning från och med den 1/7 1962 förstatligats och överförts
till staten för Göteborgs universitet.
Institutet är anslutet till Institutionen för nordiska språk, vars chef,
professorn i nordiska språk, tillika är chef för institutet.
Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under
respektive titlar för Göteborgs universitet i regleringsbrevet av den
28/6 1963.
Organisationen i övrigt framgår av punkt 2 nedan.

Personal och tjänstgöringsförhållanden
Föreståndare för institutet är docenten fil. dr VERNER EKENVALL,
tillika e. universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid
institutet mostvarar 1/4 universitetslektorstjänst. Under perioden 1/1115/12 1963 och 15/1-31/5 1964 då han varit förordnad att uppehålla
professuren i nordiska språk, bestreds föreståndarskapet av f. d. rektorn
fil. lic. DAVID PALM. Institutets personal har i övrigt utgjorts av fil. mag.
Hugo KARLSSON, t. o. m. den 31/12 förste amanuens i Ag 17, fr. o. m.
den 1/1 förste amanuens i Ae 19, samt av ett kontorsbiträde med halvtidstjänstgöring i högst Ae 5. Den sistnämnda tjänsten har under budgetåret
mot arvode uppehållits av herr FRITZ RICHTER. SOM timarvoderad medarbetare har herr ERIK LARSSON tjänstgjort.
EK.ENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete samt
själv insamlat ortnamns- och dialektmaterial frän Tjörn. Han har därjämte fortsatt bearbetningen av framlidne fil. lic. C. S. Lindstams manuskript till Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, Lans härad, Uddevalla pastorat, OGB 12: 1.
PALM har delvis på grundval av framlidne fil. lic. Carl Sigfrid Lindstams anteckningar utarbetat inledningen till och vissa namntolkningar
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i OGB 12: 1 samt granskat manuskriptet i övrigt. Han har vidare påbörjat
insamlandet av material till Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, Lane
härad, socknarna Bokenäs, Dragsmark, Herrestad, Högås och Skredsvik
(OGB 12: 2).
KARLSSON har fortsatt granskningen av manuskriptet till OGB 12: 1,
självständigt eller i samråd med Ekenvall besvarat förfrågningar från
institutioner och enskilda forskare, genomgått inkommande material,
bedrivit viss studiehandledning samt handhaft övriga expeditionsgöromål.
LARSSON har fortsatt arbetet på den bohuslänska ordboken, företagit
inspelnings- och uppteckningsresor den 14/8-17/8, 19/8-22/8 till socknarna Tjämö, Näsinge, Skee, Lur och Kville samt den 13/6 till Röra. Han
har tillsammans med Karlsson granskat inkommande dialektuppteckningar.
RICHTER har fört generalregistret över i OGB behandlade namn, upprättat ett ordregister till OGB, påbörjat ett etymologiskt register över i
ortnamnslitteraturen behandlade namn samt utfört förekommande sorterings- och maskinskrivningsarbeten.

III. Institutets arkiv
Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med uppteckningar från Lur (131 lappar), Tjärnö (511 lappar) och Röra (120 lappar),
utförda av ERIK LARSSON. En ordlista från Röra, utarbetad av snickaren
KARL G. OLSSON, har förvärvats. Tre mindre ordsamlingar från Skaftö
har inlämnats av herr C. G. Bernhardsson. Han har också ställt två
handritade kartor över delar av Skaftö samt en över Metsund i Lycke till
förfogande för kopiering. Excerpering ur tryckt litteratur har utförts av
fröknarna INGER, 'KERSTIN och MONICA LARSSON (375 lappar). Från
folkmålsarkivet i Umeå har en frågelista överlämnats. Manuskript har
skänkts av fil. stud. Per-Sune Genen, fil. mag. Bengt Jonasson, fil. mag.
Sven-Magnus Orrsjö, fil. stud. Åsa Sahlquist och fil. mag. Jane Sundström.
Tolv tonband dialektprov ( = ca 6 timmars speltid) har inspelats under
året. Institutets samling av grammofonskivor har genom överspelning
från tonband ökats med 78 stycken och omfattar nu sammanlagt 896
skivor.
Trycksamlingen har „ökats med 115 volymer. Genom tillmötesgående
av Kgl. Krigsarkivet har ett antal äldre kartor rörande Bohuslän fotograferats och tillförts institutets samlingar.

/V. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan
Fil. lic. C. S. LINDSTAMS manuskript till OGB 12: 1 väntas under budgetåret 1964/65 kunna avlämnas till tryckning. Arbetet på OGB 7 (V.
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EKE1Tv=4, OGB 6 (A. JANZAN) och OGB 17 (G. DROUGGE) pågår. Dessutom har förarbeten till OGB 12: 2 påbörjats (D. P=1). ERIK LARSSON
fortsätter sitt arbete på den bohuslänska ordboken.
I samarbete med Svenska Ortnamnsarkivet i Uppsala har en djupundersökning av ortnamnsbeståndet i socknarna Angered och Bergum
påbörjats. Dessa socknar skall införlivas med Göteborgs stad.

Compte rendu
de PInstitut des recherches toponymiques et dialectologiques ä l'Universit6 de Gothernbourg pendant les anne:es d'exercise 1963-64. Par VERNER
EKVALL. 1. Organisation, budget et administration. 2. Employes et
conditions du travail. 3. Archives de l'Institut et accroissements des collections. 4. Travaux exdcutes par l'Institut. Publications.

15— 654212 Sv. Landsmål 1965

Årsberättelse 1963/64 för Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs universitet
Av C.-M. BERGSTRAND

Institutet är anslutet till professuren i allmän och jämförande etnografi
vid Göteborgs universitet.
Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under
respektive titlar för Göteborgs universitet i regleringsbrevet av den 6/6
1962.
Institutets insamlingsverksamhet under året har finansierats genom
medel ur det anslag, institutet år 1961 erhöll ur Anna Ahrenbergs fond.
Föreståndare för institutet är arkivarien fil. lie. CARL-MARTIN BERGSTRAND. Han är som arkivarie heltidsanställd.
Bland under arbetsåret verksamma upptecknare märks främst följande:
Herr CARL-GUSTAF BERNFIARDSSON har insänt 561 sidor, varav från
Skaftö 367 och från övriga socknar i Bohuslän 21 sidor samt från Släp i
Halland 141 sidor och från Lindome och Vallda i samma landskap 32 sidor.
Herr K. G. OLSSON har inlämnat 98 sidor från Röra socken i Bohuslän.
Fru SONJA HENNINGSSON har insänt 71 sidor från Gällared, Ullared,
Skrea m. fl. socknar i Halland.
Fru SIGNE BENJOUR har bidragit med 66 sidor från Bro, Fjällbacka
och Kville socknar i Bohuslän och fru Signe Karlsson, Lindome, med 66
sidor från Hovmanstorp i Småland.
Kyrkoherde IvAN MARKENDARL har överlämnat 48 sidor från Rännelanda, ör m. fl. socknar i Dalsland.
Institutets samlingar har under året ökats med 924 sidor och uppgår
nu till i runt tal 180 600 sidor. Härtill kommer den s. k. Liungmanssam'ingen med 5 436 sidor. Västsvenska folkrninnesföreningens samlingar,
vilkas vård jämväl handhas av institutets arkiv, uppgår till omkring
43 200 sidor.
Ur samlingarna har under året utlånats 7 487 sidor. Bland låntagarna
märkes Nordiska museets bibliotek, Svenskt visarkiv och Svenska ungdomsringen för bygdekultur, samtliga i Stockholm, Folklivsarkivet i
Lund, Stadsbiblioteket i Arvika, Stifts- och läroverksbiblioteket i Karlstad, Stiftsbiblioteket i Västerås, Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs universitet samt ett flertal forskare, som under
besök på arkivet eller genom lån och avskrifter utnyttjat uppteckningar i
arkivets ägo.
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Realkatalogen över institutets samlingar har förts fram t. o. m. nr.
6 180, den geografiska katalogen samt katalogen över upptecknarna
t. o. m. sista accessionsnumret 6 186.
Arkivarien har under året utgivit följande arbeten: »Gammalt från
Nordhalland», Del I (229 sidor. Säffle 1964). »Livet i Falbygden på 1700talet» (artikel i »Falbygden» 1963) samt »Alla tiders starke hallänning»
(artikel i »Krönika från Fagereds pastorat» 1963). Vidare har han redigerat
och till väsentlig del författat »Kin/larm-runa sockens historia» (526 sidor.
Borås 1963).

Compte rendu
des recherches dirieSes par l'Institut de Folklore å PUniversitö de Gothembourg pendant les annäes d'exercice 1963-64. Par C.-M. BERGSTRAND.
Direction, budget et employäs. Travaux execut6s par l'Institut. Publications.

Insänd litteratur
1/1 1965-31/5

1966

Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums fiir Völkerkunde
Dresden Bd 23. G. Guhr, Heirat und Verwandtschaftssystem bei den
Aranda in Zentralaustralien. Berlin 1963. - Acta Academiae Regiae
Gustavi Adolphi 43. J. Sahlgren, Valda ortnamnsstudier. Opuscula toponymica selecta. Upps. 1964. - Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. 14-15: 1/2. Budapest 1965-66. - Acta Philologica
Scandinavica. Bd 25: 3/4; 26: 4-27: 1/2. Kbh 1964-65. - Årbök hins
islenzka fornleifafgags 1964/65. Reykjavik 1965/66. - The Arnamagnwan
Institute. Bulletin 1964/65. Kbh 1965. - Arts et traditions populaires.
Ann& 12 (1964)-13: 2 (1965). Paris. - Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning. Vol. 20-21 (1964-65). Upps. 1964-65. - Bayerisches
Jahrbuch fiir Volkskunde 1964/65. Volkach vor Wiirzburg 1965. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd 86: 387: 1/2. nalle 1964-65. - Blekingeboken. Ärg. 43-44 (1965-66). Karlskrona 1965-66. - Bornholmske samlingen Udg. af Bornholms historiske
samfund. Bd 39 (Registerband A). Ronne 1965. - Bromma hembygdsförenings årsskrift. Ärg. 36 (1965). Lund 1965. - Budkavlen. Organ
för Brages sektion för folklivsforskning och Institutet för nordisk etnologi
vid Åbo akademi. Arg. 42 (1963). Åbo 1965. - Buclstikken. Årbog for
Dansk Folkemuseurn og Frilandsmuseet 1964. Kbh 1964. - By og bygd.
Norsk Folkemuseums årbok. Bd 17-18 (1963/64-64/65). Oslo 1964-66.
Bygd och natur. Ärg. 46 (1965); 47: 2 (1966). Malmö 1965-66. öasopis närodniho muzea oddil våd spoleCenskych. Ranik 133 (1964):
3-4 -134 (1965). Praha. - Castrenianurn. The centre of research into
Fin/fish and its related languages. Hin 1965. Forschungszentrum fik
Fennistik und Firmougristik. Hki 1965. - Dalarnas hembygdsbok. Utg.
av Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. 1964. Timmerhus.
Falun 1965. - Dansk Folkmindesamling. Kaa.s Nielsen, E., Det lille
folk. Gentofte 1965. Schmidt, A. F., Karen Toxveerds optegnelser fra
Syclfalster (ur: Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog 1964. Maribo).
Danske folkemaal. Udg. af Institut for dansk dialektforskning (Udvalg
for folkemaal) ved Poul Andersen. Aarg. 19 (1965): Tillwgshwfte 1. Danske studier. Udg. af Aa. Hansen og Erik Dal. Bd 60 (1965). Kbh 1965.
Deutsches Jahrbuch fik Volkskunde. Bd 10: 2-11. Jahrg. 1964-65.
Berlin. - Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Fr. R. Kreutzwaldi mm.
Kirjandusmuuseurn. H. Tampere, Eesti rahvalaule viisidega 4-5. Tallinn
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1964-65. - Ethnographica, se Orszågos Neprajzi Mözeum, Budapest. L'Ethnographie. Nouv. ser. No 57. Annåe 1963. Paris 1965. - Falbygden.
Utg. av Falbygdens hembygds- och fornminnesförening gen. E. Sandberg. 19-20. Falköping 1964-65. - Fataburen. Nordiska museets och
Skansens årsbok 1965. Sthm 1965. - FF Communications. Edited for
the Folklore Fellows. Vol. 82: 1. No 196. Aa. Kabell, Balder und die
Mistel. Hki 1965. - Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finnbygder.
1965. Säffle 1965. - Finnish-ugrische Forschungen. Bd 35: 3. Hki 1965.
- Finskt museum 70-72 (1963-65). Hfors 1964-65. - Folk-liv. Acta
ethnologica europaea. T. 28/29 (1964/65). Sthm 1965. - The Folklore
and Folk Music Archivist. Vol. 7: 3; 8: 1. Bloomington 1964-65. Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. 1964: 2/3-1966: 1.
Upps. 1964-66. - Forschungsinstitut fiir deutsche Sprache, Deutscher
Sprachatlas, Universität Marburg. Wissenschaftlicher Jahresbericht 196465. Marburg. - Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd. Årg. 10 (1964): 4-12 (1966): 1. Oslo. - Fra Ribe amt. Udg. af
Historisk Samfund for Ribe Amt. 1964-65. Bd 16: 1-2. Esbjerg. - Fram
daa, Frendar. 1965. Oslo 1966. - Fr65skaparrit. Annales Societatis
Scientiarum Fwoensis. 13. Bök. Törshavn 1964. - Från bergslag och
bondebygd. Örebro läns hembygdsförbunds årsbok. Ärg. 20 (1965).
(Meddelanden 31.) Örebro 1965. - Från Borås och de sju häraderna.
Ärg. 20-21 (1965-66). Borås 1965-66. - Från Gästrikland. Gästriklands
kulturhistoriska förenings meddelanden 1965. Gävle 1965. - Fynske
aarboger. Udg. af Historisk Samfund for Fyns Stift. 9: 1. Odense 1965.
- Färgelanda. Tidskrift för Dalslands folkhögskoleförening. Arg. 35-39
(1955-65). Uddevalla 1955-65. - Germanisches Nationalmuseum, Närnberg. Bilder aus deutscher Vergangenheit. Bibliothek ... zur deutschen
Kunst- und Kulturgeschichte hrsg. von L. Grote. Bd 23. A. Freiherr von
Reitzenstein, Der Waffenschmied. Miinchen 1964; Bd 24. Wulf Schadendorf, Das Jahrhundert der Eisenbahn. Miinchen 1965. - Glasnik Zemaljskog Muzeja u Sarajevu. Etnologija. Nova Serija. Sveska 19 (1964).
Sarajevo 1964. - Globen. Nyheter från Generalstabens litografiska
anstalt, Kartografiska institutet och Esselte map service. 1965-66: 1.
Sthm 1965-66. - Gotländskt arkiv. Meddelanden från Föreningen Gotlands fornvänner. 37 (1965). Visby 1965. - Göteborgs historiska museum.
Årstryck 1965. Berättelse för 1963-1964. Gbg 1965. - Hallands historia.
[1.] Från äldsta tid till freden i Brömsebro 1645. Halmstad 1954.2. Från
freden i Brömsebro till våra dagar. Halmstad 1959. - Hembygden. Utg.
av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 1965. Vänersborg
1965. - Hessische Blätter fur Volkskunde. Bd 56. Giessen 1965. Historisk samfund for Pmsto amt. Årbog 1963. Ny rxkke. Bd 6: 2. Historisk årbog for Thisted amt. Udg. af Historisk Samfund for Thy og
Hanherred. 1965. Kbh 1965. - Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse 1964/65. Lund 1965. - Håloygminne. Utgj.

226

INSÄND LITTERATUR

av Hålogaland Historielag. Bd 11-12. Årg. 45 (1964): 4-47 (1966): 1.
Svorkmo. Karl Fjwrvoll, Korndyrkinga i Troms fylke i 1700-åra med
tillmyting til nyare tid (Sennien og Tromsen Fogderi). Bodo 1965.
Tilleggsbok til Håloygminne nr 3,1965. - Institute of Ethnology, Academia Sinica. Monographs no 3. Shun-Sheng Ling, Barkcloth, impressed
pottery, and the inventions of paper and printing. Nankang, Taipei 1963;
Monographs no 6. Yih-Yuan Li, The Atayal of Nan-ao. Nankang, Taipei
1964. Bulletin nr 17-19, 1964-65. Nankang, Taipei. - International
dictionary of regional European ethnology and folklore. Vol. 2. L. Bodker,
Folk literature (Gerrnanic). Kbh 1965. - Islandske håndskrifter og
dansk kultur. Udstilling på Statens Museum for Kunst. Det kgl.
Kbh 1965. - Journal de la Societe firmo-ougrienne 65-66. Hki
1964-65. - Journal of English and Germanic philology. Vol. 63: 3-64.
(1964-65). Menasha, Wisc., Urbana, III. - Julhälsning till församlingarna
i ärkestiftet. Arg. 51 (1965). Upps. 1965. - Järnten. Heimbygdas årsbok.
Arg. 58-59 (1964-65). Östersund 1964-65. - Kalender. Svenska folkskolans vänner. Arg. 80 (1965). Hfors 1965. - Kalevalaseuran vuosikirja
45-46 (1965-66). Porvoo 1965, Hki 1966. Seulaset. Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1965-1966: 1. Hki 1965-66. - Kalmar län. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård. Arg. 52-53 (1964-65). Kalmar, Oskarshamn.
- Kronobergsboken. Årsbok för Hylten-Cavalliusföreningen utg. av
Kronobergs läns musei- och hembygdsförbund. 1964-65. Hälsingborg
1964, Växjö 1965. - Kulturen 1964-65. Lund 1964-65. - Kustbon.
Organ för estlandssvenskarna i Sverige. Arg. 22: 1-2; 23: 1. Härnösand
1965-66. - Kvänumsbygden. Utg. av Kvänumstraktens hembygdskrets
gen. E. Sandberg. 1964-65. Falköping 1964-65. - Leuvense bijdragen.
Tijdschrift voor moderne filologie. Jaarg. 53 (1964): 4-55 (1966): 1. Leuven. - Man. A record of anthropological science. Vol. 64: art. 212-65.
Nov. 1964-1965. London. - Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. 38 (1965). Småländska kulturbilder. Jönköping 1965. Meddelanden från Svenskt visarkiv. 20. 0. Andersson, Tre finlandssvenska vissångerskor (ur: Budkavlen 42, Åbo 1963). Sthm 1965; 21.
J. Ling & Margareta Jersild, A method of cataloguing vocal folk music
(ur: Arv, vol. 21, 1965. Upps. 1965); 22. U. P. Olrog, Visorna från Nötö
(ur: Arv, vol. 21, 1965. Upps. 1965). - Memoires de la Societe finnoougrienne. 128. K. F. Karjalainen, Gramrnatikalische Aufzeichnungen
aus ostjakischen Mundarten. Hki 1964; 136. Samojedische Melodien hrsg.
von A. 0. Väisänen. Hki 1965; 137. P. Saukkonen, Itämerensuomalaisten
kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa. 1. Hki 1965. - Museum
Moraviae Brunense. Radostnå zeme. Sbnornik pro studium lidu Ostravskeho kraje. RoCnik 2-9 (1952-59). Opava 1952-59. Olomouckå a åternberskå keramika. Brno 1964. Die Bethlehemmalerei von Tfebi6 Tfebi
1965. - Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Arg.
52 (1964). Upps. 1965. - Neprajzi közlennenyek, se Orszågos Neprajzi
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Mözeum, Budapest. - Niederdeutsches Wort. Kleine Beiträge zur niederdeutschen Mundart- und Namenkunde hrsg. von W. Foerste. Bd 4
(1964). Mönster 1965. - Nordisk institut for folkedigtning. Studier nr 8.
L. Sirnonsuuri. ner die Klassifizierung der finnischen Sagentradition
(ur: Acta Ethnographica 13, 1964). Kbh 1965. 9. A. Taylor, The classics
of folklore (ur: Arv 20, 1964). Kbh 1965. - Nordiska Museet. Meddelanden
från kulturhistoriska undersökningen. Nr 90, 1965. (Stenc.) Bibliografiska
meddelanden från Nordiska museets bibliotek. Nr 1-8. 1964-1965.
(Stenc.). Kulturspeglingar. Studier tillägnade Sam Owen Jansson 19 mars
1966. Karlshamn 1966. - Norrbotten. Norrbottens läns hembygdsförenings årsbok 1966. Luleå 1965. - Norsk etnologisk gransking. [Emnelister.] 107. Stell av linplagg etter vask. Bygdöy 1965; 110. Arbeidsdeling
mellorn menn og kvinner. Bygdöy 1965. - Norsk follaninnelags skrifter.
93. Dagmar Blix, Draugen skreik. Tradisjon frå Lofoten. Oslo 1965; 94.
H. 0. Opedal, Eventyr ifrå Hardanger. Oslo 1965; 95. 0. Ribsskog,
Eventyrkongen og Romerike. Et tilskott til granskinga av P. Chr. Asbjornsen og samtia hans. Oslo 1966. - Det kg!. norske videru3kabers
selskab, Trondheim: Museet. Årbok 1964-65. Forhandlinger bd 37-38
(1964-65). 1965-66. Skrifter 1964-65. 1965-66. - Norveg. Tidsskrift for
folkelivsgransking. 11-12. Oslo 1964-65. - Nysvenska studier. Tidskrift
för svensk stil- och språkforskning. Arg. 44 (1964). Lund 1965. - Skrifter
utg. av Nämnden för svensk språkvård. 31. Profeten Jesaja. Ny övers.
med anmärkningar av Joh. Lindblom. Sthm 1965; 32. S. Ekbo & B. Loman, Vägledning till Svenska akademiens ordbok. Sthm 1965. Nämnden
för svensk språkvård. Årsberättelse för 1964-1965. Sthm 1965-66. Odense Bys Museer. Beretning 1963-64, 1964-65. - Orbis. Bulletin
international de Documentation linguistique. T. 13: 2-14, 1964-65.
Louvain. - Ordbok över svenska språket utg. av Svenska akademien.
H. 259/263. Samordna - segmentera. Lund 1965. - Orszågos Neprajzi
Mözeum, Budapest: Ethnographia. A magyar neprajzi tårsasåg fo1y6irata. Evf. 75: 3-76. 1964-65. Index ethnographicus 1962-63. Evf. 7-8.
Neprajzi közlemenyek. 8-9. 1963-64. etmutat6 fözetek a neprajzi adatgyöjteshez. 12. Hofer Tamås & Vegh Jözsef, A hagyomånyos paraszti
gazdålkodås ismeretanyaga es szekincse. 2. Aratits. 1964. Ethnographische
Sammlungen der Museen in Ullgarn. Ungarische Volkskunst aus zwei
Jahrhunderten. Ein Fährer för Ausstellungsbesucher. A Neprajzi Mözeum
1962. evi tårgygyiljtese. Die Sammeltätigkeit des Ethnographischen
Museums 1962 (ur: a Neprajzi Ertesitö 45). 1963. - Ortnamnen i Skaraborgs län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ortnamnskommissionen.
D. 5. Kinne härad. Territoriella namn. Av I. Lundahl. Upps. 1965; D. 16.
Åse härad. Territoriella namn. Av I. Lundahl. Upps. 1965. - Ortnamnen
i Västernorrlands län. På offentligt uppdrag utg. av Kungl. Ortnamnskommissionen. D. 2. Ångermanlands mellersta domsagas tingslag. Territoriella namn. Av T. Bucht. Upps. 1965. - Polar record. A journal of
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Arctic and Antarctic exploration and research. Issued by the Scott Polar
Research Institute, Cambridge. Vol. 12-13. No 79-82. 1965-66. - Polskie
towarzystwo ludoznawcze. Oskar Kolberg, Dziela wszystkie. T. 36.
Wolytr; T. 39. Pomorze; T. 43. glask; T. 53. Litwa; T. 64. Korespondencja
Oskara Kolberga. CzO6 1 (1837-1876). Wroclaw 1964-66. - Proverbium,
se Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. - Pålsgården. Ockelbo hembygdsförening. Årg. 25 (1965). Ockelbo 1965. - Recorded sound. The journal
of the British Institute of Recorded Sound. No 17-20. 1965. London and
Exeter. - Revista de etnografie i folclor. T. 9: 4/5-11: 2. Bucure0i
1964-66. - Riksdagsbiblioteket. Årsbibliografi över Sveriges offentliga
publikationer 1964. Upps. 1965. Förteckning över Riksdagsbibliotekets
nyförvärv år 1964-65. Sthm 1965-66. - Saga och sed. Kungl. Gustav
Adolfs akademiens årsbok. 1962-63. Upps. 1963-65. - Samiske samlingen Bd 8. Siri Lavik Dikkanen, Sirma. Residence and work organization in a Lappish-speaking community. Oslo 1965. - Samlingar och
studier till svenska kyrkans historia. 38. Smedmästaren K. J. Nilssons
minnen från 1800-talets kyrkliga folkliv. Sthm 1966. - Sanastaja.
Aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. No 87-90. Vaasa 196466. - Sankt Eriks årsbok 1964-65. Sthm 1964-65. - Scandinavian studies. Vol. 37-38: 1. 1965-66. - Schweizerisches Archiv firr Volkskunde.
Jahrg. 60: 3/4-61. Basel 1964-65. - Scottish studies. Vol. 8: 2-10: 1
(1964-66). Edinburgh. - Scripta Ethnologica. Turun yliopiston kansatieteen laitoksen julkaisuja. 19. V. Anttila, Lohenpyynti Sumisaaren
karsinapadossa. Turku 1965; 20. I. Talve & j. Eenilä, Lisiä kansanomaiseen tekniikkaan. Turku 1965; 21. J. Eenilä, Uitto ja uittotyöläiset Paimionjoen vesistössä. Turku 1965; 22. I. Talve, Gratulationstavlor i Åbo
stads historiska museum. Turku 1966; 23. Tuuli Åkerman, Satakuntalaisen
ruokatalouden muutturnisesta 1900-luvulla. Turku 1966. - Selskab for
nordisk filologi. Årsberetning for 1963-1964. Kbh 1965. - Skrifter frå
Norsk stadnamnarkiv. 3. P. Hovda, Norske elvenamn. Eit tillegg til
0. Rygh «Norske elvenavne». Oslo 1966. - Skrifter från Folklivsarkivet
i Lund utg. genom Sällskapet Folkkultur. 7. V. Åkerman, Minnen och
anteckningar från Gärdslövs och örmarps pastorat. Lund 1964. - Stencilerade skrifter från Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet (Folklivsarkivet). 1. Sofia Danielson, Nordiska vävnader i halvflossa. Lund 1964. - Skrifter utg. av Vetenskapliga biblioteket i Umeå.
6. E. Marklund, övre Norrland i litteraturen. En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län. Utg. av G. Engström. Umeå 1963. Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund 15. S. Benson, Siidschwedischer Sprachatlas 1. Lund 1965. - Slavia occidentalis. T. 25. Poznari
1965. - Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology,
Washington. Bulletin 191. Anthropological papers. Nrs 68-74. 1964;
Bulletin 192. Frederica de Laguna /m. fl./, Archeology of the Yakutat
Bay area, Alaska. 1964; Bulletin 193. J. Ladd, Archeological investigations
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in the Parita and Santa Maria zones of Panama. 1964; Bulletin 194.
A. W. Bowers, Hidatsa social and ceremonial organization. 1965; Bulletin
195. J. H. Howard, The Ponca tribe. 1965. Smithsonian contributions
to anthropology. Vol. 1. Betty J. Meggers, C. Evans & E. Estrada, Early
formative period of costal Ecuador: The Vaklivia and Machalilla phases.
Washington 1965. - Sprog og kultur. Udg. af Institut for jysk sprogog kulturforskning. Bd 24: 3/4. Aarhus 1965. - Stednavneudvalget,
Kobenhavn. Navnestudier. Nr 3. Marknavnestudier. 1964; Eva Villarsen
Meldgaard, Sydvestjysk navneskik gennem 300 år. 1965. Fortegnelse
over stednavne i Hjorring amt. 1966. - Ströms hembygdsförenings årspublikation 1964-65. Strömsboken av L. Trangius. D. 2: 2: 21-22. Strömsund 1964-66. - Studio, ethnographica Upsaliensia. 21. Lapponica.
Lund 1964; 22. Berta Millroth, Lyuba. Traclitional religion of the Sukurna.
Upps. 1965; 23. H. von Sicard, rjgano dze Cikaraajga. Karangamärchen.
Lund 1965; 24. L. Sundström, The trade of Guinea. Lund 1965; 25. E.
Bylin, Ba,sakata. Le peuple du pays de l'entre-fleuves Lukenie-Kasai.
Lund 1966. - Studia Islandica. islenzk frEeöi. 23. B. Guöfinnson, Um
islenzkan framburö. Mållfrkur 2. Reykjavik 1964. - Studier i modern
språkvetenskap. Utg. i samverkan med Nyfilologiska sällskapet i Stockholm. Ny serie. Vol. 2. Sthm 1964. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Proverbiurn. Bulletin d'informations sur les recherches par(Smiologiques.
1-4,1965-66. Hki. Suomi 111: 1. R. E. Nirvi, Sanoja ja käyttäytymistä.
Sanahistoriallisia tutkimuksia II. Hki 1964; 111: 2. A. Vilkuna, Kalannimistä kulttuurintutkimuksen lähteenä. Hki 1965; 112: 1. Kansallisten
tieteiden kehittämisohjelma 1966-80. Hki 1965. Tietolipas. 32. E. A.
Saarinnaa, Selityksiä Aleksis Kiven teoksiin. Hki 1964; 35. S. Haltsonen,
Aleksis Kivi 1860-1960. Bibliografinen opas Kiven maailmaan. Hki 1964;
36. S. Haltsonen, Entistä inkeriä. Hki 1965; 37. Kolmas kielivartio.
Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita. Hki 1965; 38. V. Nissilä, Paikannimistömme huolto ja suojelu. Hki 1965; 39. A. Mägi, Viron kirjallisuuden
historia. Hki 1965; 41. Toini-Inkeri Kaukonen, Suomen kansanomaiset
nauhat. Kansatieteellinen tutkimus. Hki 1965. Kansantieto. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kysely- ja tiedotuslehti. 19,
1965. Forssa 1965. - Suomen kielen nauhoitearkiston toirninta v. 196465. Hki. - Suomen museo 71-72. (1964-65). Hki 1964-65. - Svensk
exegetisk årsbok. På uppdrag av Uppsala exegetiska sällskap utg. 30
(1965). Lund 1966. - Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i
Finland. 403: 2. Samlade skrifter av J. L. Runeberg under red. av 0.
Ahlbäck och G. Tideström. D. 13: 1. Kommentar till psalmer av S.
Belfrage. H. 2. Lund 1964; 409. Historiska och litteraturhistoriska studier
40. Hfors 1965; 410. J. Wrede, Sången om Aniara. Studier i Harry
Martinsons tankevärld. Hfors 1965; 411. Ehrnrooth, Casimir Ehrnrooth.
Trogen tvenne tsarer och en furste Alexander. Hfors 1965; 412. Släktbok.
Ny följd. Utg. av Ingegerd Lund6n Cronström. 2: 1/2. Hfors 1965; 413.
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Historiska och litteraturhistoriska studier 41. Hfors 1966. Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse för år 1964-1965. Hfors 1965-66.
- Svenska turistföreningens årsskrift 1965. [Hälsingland.] Sthm 1965;
1966. [Gotland.] Sthm 1966. Tidning Turist. Årg. 33-34: 4 (1965-66).
Sthm 1965-66. - Svenskbygden. Tidskrift för finlandssvenskt kulturliv.
Ärg. 44-45: 1. 1965-66. Jakobstad. - Svio-Estonica. Studier utg. av
Svensk-estniska samfundet. Vol. 16-17. N. f. 7-8. Lund 1962-64. A Szemt6 Kovåes Jänos Muzeum 6vkönyve 1963-64. Oroshåza 1965. Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygds- och museiförbunds årsbok.
Årg. 33-34 (1964-65). Nyköping 1964-65. - Tromso museum. Årsberetning 1964. Tromso 1965. Tromso museums skrifter. Vol. 4: 2. R. Paine,
Coast Lapp society 2. A study of economie development and social values.
Tromso 1965; Vol. 12. K. Odner, Komsakulturen i Nesseby og SorVaranger. Tromso 1966. Ottar. Populwre småskrifter fra Tromso museum.
Nr 42-45 (1964 nr 4-1965 nr 3). Tromso 1964-65. - Udvalg for folkemaals publikationer. Ser. A nr 21: 2-3. M. B. Ottsen, Hostrup-dansk. 2.
Ordbog. Bd 2-3. H-Sg. Kbh 1964-65. Ser. B nr 6. J. C. Urne, AgerDyrkningens Behandling paa Bornholm. Kbh 1964. - Universitetet i
Bergen. Årbok. Humanistisk serie. 1964. Bergen 1965. Årsmelding 1963/
64-1964/65. Bergen 1964-65. - Kungl. Universitetets i Uppsala redogörelse för det akademiska året 1959-1960 avgiven av universitetets rektor.
Upps. 1964. - Universitetsnytt. Utg. av universitetskanslersämbetet.
Årg. 1 (1965): 1, 5-6; 2 (1966): 1. - Uppland. Årsbok för medlemmarna
i Upplands fornrninnesförening. 1964-65. Upps. 1965-66. - Uppsala
universitetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret 1963-64. Upps.
1965. - Varbergs museum. Årsbok. Årg. 16 (1965). Varberg 1965. Welsh folk museum. Gwerin. A half-yearly journal of folk life. Vol. 3: 6
(1962). Denbigh. Folk life. Journal of the Society for folk life studies.
Vol. 1-3 (1963-65). Denbigh, Margate. Jenkins, J. G., The Esgair Moel
woollen mill. Cardiff 1965. - Vendsysselske aarboger. Udg. af Historisk
Samfund for Hjorring Amt. 1965. Hjorring 1965. - Western folklore.
Issued by the California Folklore Society. Vol. 24 (1965)-25 (1966): 1.
Berkeley and Los Angeles. - Vetenskaps-societeten i Lund. Årsbok
1965. Lund 1965. - The Viking Society for Northern Research, London.
K. Camsron, Scandinavian settlement in the territory of the Five Boroughs: the place-name evidenee. Nottinghain 1965. P. G. Foote, On
the Saga of the Faroe Islanders 1965. - Vänersborgs söners gilles årsskrift. Tidskrift för Vänersborgs museum. Ärg. 34 (1965). Vänersborg
1965. - Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands fornminnesoch museiförening. Årg. 63 (1965). Upps. 1965. - Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. Årg. 46 (1965) Umeå 1965. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. D. 6: 5 (1965). Skara 1965.
- Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 21(1933); 23-24 (193536); 26-28/29 (1938-1941); 31/32-45 (1943-1964). Västerås, Örebro. -
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Västra Göinge hembygdsförenings skriftserie 13-14 (1965-66). Hässleholm 1965-66. - Zweiter Internationaler Dialektologenkongress. Marburg an der Lahn, 5.-10. September 1965. U. o. Vorgesehene Vorträge.
17. o. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fik
deutsche Spra,che und Literatur. Berichte äber dialektologische Forschungen in der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin 1965. Zeitschrift fur Mundartforschung. Jahrg. 32: 2. Regionale Dialektologie der
deutschen Sprache. Wiesbaden 1965. - Ångermanland. Utg. av Ångermanlands hembygdsförbund. 9. ornsköldsvik 1964. - Aarboger for
nordisk oldlryndighet og historie udg. af Det kgl. nordiske oldskriftselskab
1963-65. Kbh 1965-66. - Århus stifts årboger. Udg. af Historisk samfund for Århus stift. Bd 57. Århus 1964. - övre Norrlands historia. Utg.
av Norrbottens och Västerbottens läns landsting. D. 2. Tiden 1600-1721.
Umeå 1965.

ALMQVIST, B., Norrön niddiktning. Traditionshistoriska studier i versmagi. 1. Nid mot furstar. Sthm 1965. (Nordiska texter och undersökningar
21.) - AMBROSIANI, B., Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria. Upps. 1964. Akad. avh. - ANDERS
Drös bygger vid Vänern. En översikt beträffande Byggnadsfirman
Anders Diös AB byggenskap, som utförts genom kontoret i Karlstad
åren 1945-1965. Med inledande geografisk-historisk orientering om stad
och bygd i Vänerområdet. Upps. 1965. Anders Diös 75 år. Gävle 1966. ANDERSEN, P., Om det final° r i Dansk (ur: Danske studier bd 60,1965.
Kbh 1965). - ANDERSSON, Tu., Svenska häradsnamn. Lund 1965.
(Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning 14.) - BENGTSSON, S. & BERNDTSON, S., I Skaraborgsbygd. Skövde 1965. - BERGSTRAND, C.-M., Livet i Mark på 1800-talet. D. 1. Gbg 1965. - DENS.,
Gammalt från Ale härad. Folkminnen från Ale härad i Västergötland
samlade och utg. Gbg 1965. - BJÖRKLUND, S., Hard och Skrepp. Några
tecken på tidiga gårdsnamn i övre Dalarna (ur: Persormamnsstudier 1964
tillägnade minnet av I. Modeer, 1904-1960. Sthm 1965). - BROBERG, R.,
Från utskog till bygd. En översikt av hemmanens och socknens tillkomst till ostmarks sockens 200-årsjubileum utg. av ostmarks kommun.
Säffle 1965. - DENS., Synpunkter och fakta rörande den finska bosättningen under 1600-talet (ur: Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Värml.
län, D. 4. Uddevalla 1965). - BRYNNEL, G., Stock, stocken, Stockholm.
Ett ortnamnselement i ny belysning. U. o. 1965. - BUCHT, T., Könsa
(ur: Ortnamnssällsk:s i Uppsala årsskr. 1965). - COLLTNDER, B., Hur
ofta bör vi byta Bibel? (ur: Västerås stiftsbok 1965). - DAHLSTEDT, H.,
Minnen och människor från Vilhelmina (ur: Västerbotten 1965). Umeå
1965. - DAHLSTEDT, K.-H., On the causes of the splitting into dialects
(ur: Studie. ethnographica Upsaliensia 21). Lund 1964. - DENS., N
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Jöss Göttne å n Pell Nässjö. En säregen ångermanländsk personnamnstyp (ur: Ångermanland 9, 1964. Örnsköldsvik 1964). - DENS., A GuljeSagg å n Eljas Langsel. Hypokorismer och binamn efter hemvist i Anundsjömålet (ur: Personnamnsstudier 1964 tillägnade minnet av I. Mod&r,
1904-1960. Sthm 1965). - DANIELSSON, B., John Hart's works on
English orthography and pronunciation. 1551, 1569, 1570. Part 2. Phonology. Sthm 1963. (Stockholm studies in English 11.) - DuNks R.,
Lig-avledningar till substantiv i nusvenskan. Upps. 1966. Akad. avh.
(Skr. utg. av Inst. för Nord. språk vid Uppsala univ. 14). - EDLING, N. &
PELLIJEFF, G., östra härads i Njudung dombok 1602-1605 jämte inledning, förklaringar och register utg. Sthm 1965. (Acta West ana 1.) EDSTRÖM, G., Ett urval bibliografier över svensk folklivsforskning. Upps.
1965. (Stenc.) - EINAusndaTm, ÖLAFIA, Studier i kronologisk metode i
tidlig islandsk historieskrivning. Lund 1964. Akad. avh. (Bibliotheca
historica Lundensis 13.) - EJDESTAM, J., HEDIN, N. & NYGREN, E.,
Bilder ur lanthandelns historia sammanställda. Utg. av Aktiebolaget
Hakon Swenson till dess 25-årsjubileum. 2 uppl. Västerås 1965. ELMEVIK, L., Rabbal och ring. Två ord för kittelhängare (ur: Nysv.
studier 44, 1964). - DENS., Hok och Hoken (ur: Ortnamnssällsk:s i
Uppsala årsskr. 1965). - DENS., Sjunde och Skönnebol (ur: Personnamnsstudier 1964 tillägn. minnet av I. Modiåer, 1904-1960. Sthm 1965). ERIKSSON, M., Bibliografi. Manne Erikssons författarskap 1920-1964 (ur:
Ordet. Sthm 1965). - ERIKSSON, 0. H., Något om cornuti hos släktet
Eupithecia Curt. (Lep.) (ur: Opuscula Entomologica 30, 1965).- EWALD,
G., Till minnet av vällingklockan (ur: Elfsborgs Läns Tidning). Alingsås
1965. - FJELLSTRÖM, PHEBE, Skolmästare och kolonisatör. Fiskesjöbosättning och ärjemarkshushållning i Pite lappmark (ur: Norrbotten 1964/
65. Luleå 1964). - DENS., Angelica archangelica in the diet of the
Lapps and the Nordic peoples (ur: Studia etnographica Upsaliensia 21.
Lund 1964). - DENS., Lapskt silver. Ett genmäle (ur: Folk-liv. T. 28/29.
1964/65. Sthm 1965). - DENS., Xapellet på Alkavare. En 200-årig
kyrkobyggnad i Sarekområdet (ur: Norrbotten 1966). Luleå 1965. FORSEN, RAILI, Die Langmilch (pitkäpiimä) (ur: Meijeritieteellinen aikakauskirja 26: 1, 1966). Hki 1966. - FRIES, S., Mansnamnet Loki och
ortnamnen Löckerum och Lokrume (ur: Personnamnsstudier 1964 tillägnade minnet av I. Mod(Ser, 1904-1960. Sthm 1965). - DENS., Den
nya Biörn-dansen (ur: Nysvenska studier årg. 44, 1964). Lund 1965. FRYKENSTEDT, H., Studier i Carl August Ehrensvärds författarskap.
Sthm 1965. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in
history of literature 7.) - HASSELBRINK, G., Alternative analyses of the
phonemic system in central South-Lappish. Bloomington, lind. 1965.
(Indiana University Publications. Uralic and Altaic series, vol. 49.) HAUGE, H.-E., Levande begravd eller bränd i nordisk folkmedicin. En
studie i offer och magi. Sthm 1965. (Acta Universitatis Stockholmiensis.
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Stockholm studies in comparative religion 6.) - HEDBLOM, F., Swedish
speech and popular tradition in America. A report from the Uppsala tape
recording expedition 1964 (ur: The Swedish pioneer historical quarterly.
July, 1965). - HIRSCH, F., Der Sonnwendbogen. Eine himmelskundliche
Entdeckung auf Rägen und ihre Beglaubigung durch Kinderspiele, Sagen,
Märchen und Schattenzeichen der Urschrift Alteuropas. Lahr/Schwarzwald 1965. - HOLM, G., Om personnamn i nordnorrländska ortnamn (ur:
Personnamnsstudier 1964, tillägn. minnet av I. Modeer, 1904-1960. Sthm
1965). - DENS m. fl., Ett handskriftsfynd på Dylta bruk (ur: Vetenskaps-societetens i Lund årsbok 1965). - DENS., Nöfnin, sem enda å
-staöir (ur: Lingua Islandica - Islenzk tunga 6, 1965). - INGEns, I.,
Namnskicket i en skånsk lanthandlares kassabok (ur: Personnamnsstudier 1964 tillägnade minnet av I. Modeer, 1904-1960. Sthm 1965). DENS., Danska ortnamn i skånsk uttalstradition (ur: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1965. Lund 1965). - IsAxssoN, 0., Beskrifning
om Pitheå författad av Pehr Leijonmarck 1776. Inledning av Olov Isaksson
(ur: Norrbotten 1964-65. Luleå 1964). - JACOBSON, S., Adverbial positions in English. Sthm 1964. Akad. avh. - JANSSON, B. F., Vibystenen.
Ett östgötskt runstensfynd (ur: Fornvännen 1965). - JOHANSSON, E.,
Die Deutschordenschronik des Nicolaus von Jeroschin. Eine sprachliche
Untersuchung mit komparativer Analyse der Wortbildung. Ein Beitrag
zur Erforschung der Ordenssprache und ihrer Rolle in der Entwicklung
der nhd. Scluiftsprache. Lund 1964. (Lunder germanistische Forschungen
36.) - JOHNSSON, B., Åkerns omfattning vid 1600-talets mitt enligt de
geometriska jordeböckerna. Kulturgeografiska metodstudier tillämpade
på Västmanlands län. Sthm 1965. Akad. avh. - JÄNES, H., Geschichte
der estnischen. Literatur. Sthm 1965. Akad. avh. (Acta Universitatis
Stockhohniensis. Stockholm studies in history of literature 8.) - KLINGBERG, G., Svensk barn- och ungdomslitteratur 1591-1839. En pedagogikhistorisk och bibliografisk översikt. Sthm 1964. Akad. avh. - LAGER,
BIRGITTA, Stockholmskt 1500-tal. Social- och befolkningshistoriska studier. Sthm 1964. - LARSSON, L.-0., Det medeltida Värend. Studier i
det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt. Lund
1964. Akad. avh. (Bibliotheca historica Lundensis 12.) - LESKINEN, H.,
Luoteis-Laatokan murteiden äännehistoria. 1. Konsonantit. Hki 1963.
Akad. avh. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 275.) Lindqvist, N. t, Rapport sur les Archives d'Upsal de dialectologie et du
folklore suedois (ur: Communications et rapports du Premier congrås
international de dialectologie generale. P. 4. Louvain 1965). - LING, J.,
Levin Christian Wiedes vissamling. En studie i 1800-talets folkliga vissång. Upps. 1965. (Studia Musicologica Upsaliensia 8.) - LINNEnurELm,
J. C., Resa från Stockholm till Gefle. Med förord av W. Ehn. Upps. 1965.
- LJUNGGREN, K. G., Paul Diderichsen t (ur: ANF 80: 1-4, 1965).
Lund 1965. LJUNGGREN, K. G., BENSON, S. & LOMAN, B., Litteratur-
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krönika 1964 (ur: ANF 80: 1-4, 1965). Lund 1965. - LUNDMAN, B.,
Anmerkungen zu einigen Schriften von C. D. Darlington und L. F. Brosnahan (ur: Studia Linguistica. Revue de linguistique generale et comparee). Lund 1965. - DENS., Kort översikt av Sveriges etnogeografi.
Upps. 1966. (Stene.) - LUNDQVIST, G., Henrik Vilhelm Munthe. Minnesteckning. Sthm 1965. (Levnadsteckningar över K. Svenska Vetenskapsakademiens ledamöter 164.) - LÖNNROTH, L., European sources of
Icelandic saga-writing. An essay based on previous studies. Sthm 1965.
Akad. avh. - MAGNUSSON, Bo, Om pluraländelserna -ar ,•••, -er hos feminina vokalstammar. Uppe. 1965. (Skr. utg. av Inst. för nord. språk vid
Upps. univ. 13.) - MARFNUS, A., Folklore et soeiologie (ur: Bulletin de
la Sociåte royale Beige d'Anthropologie et de Prehistoire. T. 74, 1963).
Bruxelles 1963. - MOBERG, L., Fale och Falebro (ur: Personnamnsstudier
1964 tillägn. minnet av I. Modeer, 1904-1960. Sthm 1965). - NITSCHE,
G., Die Namen der Libelle. Beiheft 3 zu Wörterbueh der deutschen Tiernamen, ling. von W. Wissmarm. Berlin 1965. - NORDHAGEN, R., Trandberg, Berg og Eik. Tre interessante gårdnavn nr Gjevik i Vardal herred
(ur: Mål og Minne 1964). - NORDEIAGEN, R., Botaniske studier over
bringebwr og andre folkelige Rubus-navn i Norden. Oslo 1965. (Avh. utg.
av Det Norske Videnskaps-akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klassa. N.S.
No. 6.) - NORDIN-GRIP, ImsErt, Mellösa i Sörmland. Folkminnen. Utg.
av Maj Eriksson. Katrineholm 1964. - NYBERG, T., Birgittinische Klostergrändungen des Mittelalters. Lund 1965. (Bibliotheca historica Lundensis 15.) - NYMAN, A., Bondsaxar (ur: Fataburen 1964). Sthm 1964.
- NYMAN, ÅSA, Färöiska sagoberättare (ur: Fr6öskaparrit, Annal.
soeiet. scient. Fwroensis, 13. bök). Törshavn 1964. - DENS., /Rec. av/
Ragnar Bjersby, Traditionsbärare på Gotland under 1800-talets mitt.
En undersökning rörande P. A. Säves sagesmän. Akad. avh. Upps. 1964.
(Skr. utg. genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser.
B: 11.) (ur: Arv, vol. 21, 1965.) - OLDBERG, R., Poesi som ordspråk och
ordspråk som poesi (särtr.). - OLEszczure, A., Piekni ludowe z podlasia.
Wroclaw 1965. (Archiwum etnograficzne nr 28.) - OTTERBJÖRK, R.,
Personnamn i muntlig tradition. En preliminär redogörelse (ur: K. Vetenskapssamhällets i Upps. årsbok 8, 1964). - PAMP, B., Studier i Bjäre
härads bebyggelsenamn. Lund 1965. - DENS., Traderingen i skrift under
svensk tid av Bjäre härads jordeboksnamn (ur: Sydsv. ortnamnssällsk:s
årsskr. 1965. Lund 1965). - PAULSEN, RAGNHILD, Gamle ordtam, reggler
og uttrykk som de ble uttalt på Netterey omkring 1900 (ur: Vestfoldminne 1965). - PELLIJEFF, G., Ur Norrbottens äldsta mantalslängder
(ur: Personnamnsstudier 1964 tillägn. minnet av I. Modeer, 1904-1960.
Sthm 1965). - PELLIJEFF, G. & HEDBLOM, F., Ett medeltida gästrikebrev på avvägar (ur: Från Gästrikland 1965). Gävle 1965. - PIHLSTRÖM,
C., Värmländska järnvägshistorier. Karlstad 1965. - PLEIJEL, II., Die
Erforsehung des religiösen Volkslebens in Schweden. 2. Aufl. Lund 1964.
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(Opuscula Instituti hist.-ecel. Lundensis 3.) - REHNBERG, M., Ljusen på
gravarna och andra ljusseder. Nya traditioner under 1900-talet. Sthm
1965. Akad. avh. (Nordiska Museets handlingar 61.) - ROCK.ENBACH,
K., Das Brauchtum des Osterfeuers (i: Schleswig-Holstein. Monatshefte
för Heimat und Volkstum. Jahrg. 27: 4, April 1965). - DENS., Neue Wege
volkskundlicher Dokumentation (ur: Tiroler Heimatblätter, Jahrg. 40,
1965. Innsbruck 1965). - RONGE, H., Några medeltida former av namnet Johan (ur: Personnamnsstudier 1964 tillägn. minnet av I. Mod&r,
1904-1960. Sthm 1965). - SELLING, G., Öppet brev till professor Sigfrid
Svensson samt repliker (ur: Rig 1965). - SIGURD, B., Phonotaetic structures in Swedish. Lund 1965. - SJÖBECK, M., Några markhistoriska
miljöundersökningar i Skåne (ur: Skånes Natur 52, 1965). Malmö 1965.
- SJÖDIN, Å., Nordisk antropologisk bibliografi 1926-1955. Sthm 1965.
(Ymer 84, 1964: suppl.) - SKÖLD, T., Wörterverzeichnis zu Die Kriterien
der urnordischen Lehnwörter im Lappisehen I. Upps. 1964. (Stenc.) STEENSBERG, A., A Bronze Age ard type from Hama in Syria intended
for rope traction (ur: Berytus XV, 1964). Kbh. - DENS., Hvad er kultur?
(ur: Politikens Kronik 29.11.1965). - STOLT, BIRGIT, Die Sprachmischung in Luthers Tischreden. Studien zurn Problem der Zweisprachigkeit.
Sthm 1964. (Stockholmer germanistische Forschungen 4.) - STÅEL, H.,
Gränga. En avhandling om namnets uppkomst och utveckling (ur:
»Grängea Grangärde Hembygdsföreningars årsskrift, 1963). Örebro. SVENNUNG, J., De nordiska folknamnen hos Jordanes (ur: Fornvännen
1964: 2-3). Upps. 1964. - DENS., Jordanes' Scandia-kapitel (ur: Fornvännen 1965: 1). Sthm 1965. - SVENSSON, J., Jordbruk och depression
1870-1900. En kritik av statistikens utvecklingsbild. Malmö 1965. (Skrifter utg. av Ekonom.-hist. fören. Vol. 6.) - SÖDERWALL, K. F., Ordbok
över svenska medeltids-språket. Supplement. H. 29-30 av K. G. Ljunggren. Lund 1964-65. (Saml. utg. av Sv. fornskr.-sällsk. H. 236, 238). THUNBERG, G., Uplandsbanken 1865-1965. Upps. 1965. - TIBERG, N.,
Levande namn i estlandssvenska folkmål (ur: Personnamnsstuclier 1964
tillägnade minnet av I. Mod6er 1904-1960, Sthm 1965). - TILLHAGEN,
C.-H., /Ree. av/ Märchen, Mythos, Dichtung. Festschrift zum 90. Geburtstag Friedrich von der Leyens am 19. August 1963, hrsg. v. H. Kuhn
und K. Schier (ur: Zeitschrift fur Volkskunde, 3-4, 1964. Stuttgart).
Miinchen 1963. - DENS., Folklore archives in Sweden (ur: Journal of
the Folklore Institute, Vol. 1: 1/2. The Hague). - DENS., Zigenarna i
Sverige. Sthm. 1965. (Natur och kultur. Ny ser.) - TOIVONEN, ANNALEENA, Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen siirtolaisuus 1867-1930.
Hki 1963. Akad. avh. (Historiallisia tutkimuksia 66.) - TOLLENAERE, F.
DE, Automationen i språkvetenskapen, i synnerhet inom lexikologien (ur:
Nysv. studier, årg. 43 (1963). Lund 1964). - DENS., Un dictionnaire
historique de la langue allemande : le trdsor des fröres Grimm (ur: Cahiers
de lexicologie, 1965: 1. Paris). - WAHLBERG, E., Finska ortnamn i norra
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Sverige. Förberedande studier med introduktion till utforskningen av
ortnamnen i Torne älvdal med angränsande områden. Luleå 1963. Akad.
avh. (Tornedalica 2.) - WESTBERG, H., Iggesunds bruk (ur: Hälsingerunor 1964/65. Malung 1965). - WESTERHULT, Bo, Kronofogde, häradsskrivare, länsman. Den svenska fögderiförvaltningen 1810-1917. Lund
1965. Akad. avh. (Lund political studies 4.) - WIDMARK, Gu3r, Alver
och Olver (ur: Personnamnsstudier 1964 tillägn. minnet av I. Modeer,
1904-1960. Sthm 1965). - WIKMAN, K. Ros. V., Carl von Linnes
samling av småländska vidskepelser 1741 (ur: Svenska Linmö-Sällskapets
årsskrift, årg. 47, 1964). Upps. 1965. - WILLKE, INGEBORG, ABC-Biicher
in Schweden. Ihre Entwicklung bis Ende des 19. Jahrhunderts und ihre
Beziehung zu Deutschland. Sthm 1965. Akad. avh. — WÄRNERYD, Bo,
Innovation, inflytande och information. En sociologisk undersökning av
konsumentbeteende. Sthm 1965. Akad. avh. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in sociology 3.) - ÅKERBERG, C., Ljusterö.
Om bygd och folk från stenålder till nutid. Norrtälje 1965. - ÖSTERGREN, 0., Nusvensk ordbok. H. 106-112. /Tygavdelning-ute./ Sthm 1964-

65.
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