












Sedesnaterialet f inns i lidor i arkivrurer (rurn 50g). SkSnesanlingarna
komer fiirst. sedan fiiljer Halland, Blekiage, smEland och 6land. rnom
varje landskap Hr materialet ordnat hllradevis, med hiiraderna uppstalldai boketaveordning. undantag dr Brekingeo som har tv& samlingarr.av vilka
den ena bestar av aockensaurl.ingar oeh den andra omfattar hel.a landskapet
ned materialet orduat alfabetiskt, och iiland, vars sma hiiradssamlingar har
ordnats tilt en enda Landakapssamling.

ridigare hade DAL enbart sockensamlingar, vilket icanske var bra fiir
som vil1e studera en viss sockendialekt ruen betydligt mindre bra ftir
eom vi1le ta reda pt ett viset ords frirekomst, uttar. eller betyderse
v&rt omrtde: det kunde te eri vecka att gfl igenom det" Ditrftir och fiir

den

den

i. he La

af,fifE samlingarna skyddskopierade fil"oades .hela materialet 1961 sockenvis
och ordnades sedau o!il tilL hsradssamlingar. Ar 1973 fitnrades dE nytill"-
lcomet material sockenvis oeh sattes in i haradseamliagarna. senare till-
komet osterial finns inpl"acerat sockenvis i anslutning till varje land*
skapseamling. Den son vill vare saker pE att f& med alr.t som titrhiir enviss socken far al}ts8 kontrolLera i s8vlil nytillkomtrer ofil"nat materiat
som i de bada filnserierna, Even om utbytet av studiet av den senasre
serien och av det rya materiaLet kan bli ganska magert: insamLandet sker
numra huvudsaktr'igen med hjElp av bandspeLare, och eedessamlingarna v4xerdsrftir tautigen langsamt. - Negativen tiL1 fiLmerna ilr deponerade pi riles-
arkivet i Stockholn.

rnom varje deleauling tir sedeslapparne gi^vetvis ords:,*de al"f,aberiskt, efter
den noruaLiserade form som finns Litnget upp pE varje rapp. Normalisering
innebllr att ordet ffr den form som det trar i rf.ksspr&ket el1er den foru
sam det ekulLe ha hafE cirr def, ttade exi.sfrerat i rikcspr&ker. Med*n det filrra
sl"aget av ord inte erbjuiler magre prcbrex* -:Ear: i<*n ju bara strE upp or<ieti fraga i t ex svensk* Ak*clemiens ordLista -, kan dei: senare *traget.rerk-
f igen stHl"l'a ti"i-l beky r, helsr sam m*n i::.te a3.1*id kan vara cEiker p.ivi,ket ur*prullg ordet har. Hfters*m &tskiI"Liga pers*fter umder &ren* lopphar sysslat med nortnaliserf-ngen* iir cee inte es, egeeeiornli,Bt* eet resuLfletr*tinte al.ttid har blivi.t det sansil{a" sef han i.b}.end inte sarir rnsjl"igt *.ee
beakta detra vid ar,faheti.eeringen, oeh diirfUr fi-r hEir en varning p& sinpl"atst den som viIl l*fe efter eft *rd som inte fitrns i ri.kesprske* bi$r
betiinka att ordet ka* f.innan ps. tvs e3tr-er Hnnrr fler plaesen i en vins
saurling' speeLell-t bilr dat heaktas att fLer* nlika 'nneirma}j.serin6svok&Ler,*
kan fdreko"nftA" Erfarenhetsmiiseigt har ciet vieat sig ar* vokai"erna g, frou oeh o iir s&irski}t 16nrska, viefare,biir det niinera$ att .bf.ndevoka3. _ eom


























