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Krets- och barfotagång. 
Av J. ETDESTAM. 

1 vissa delar av Götaland och Svealand har bland barnen 
funnits en sed att vid olika tillfällen under våren springa barfota 
eller tunt klädd ute på marken. Vanligast skedde detta på 
kvällen före vårfrudagen; i Bohuslän och i några trakter av Dals-
land ägde springningen rum på Gregoriusdagens morgon. Spora- 
diskt utövades samma bruk i påskveckan. En karta över sedens 
förekomst i vårt land har publicerats av Karin Danver i hennes 
arbete »Folktraditioner kring vårdagjämningen» (s. 245). 

Hilding Celander har i »Folkminnen och folktankar», årgång 
1944, offentliggjort en studie benämnd »Barfotasprin.gningen vid 
vårdagjämningstiden», vilken även utkommit som del VII i 
»Folkloristiska studier och samlingar utgivna av redaktionen för 
Folkminnen och folktankar», och det är denna senare utgåva, 
som avses, då härnedan hänvisningar göras till nämnda arbete. 

Celander riktar en skarp och väl motiverad kritik mot Karin 
Danvers behandling av ämnet och gör samtidigt själv ett försök 
att klarlägga sedens ursprungliga innebörd. Härvid framlägger 
och disponerar han materialet på ett mönstergillt sätt, även om 
en mera kritisk inställning gentemot vissa delar av detta material 
måhända hade bort få göra sig gällande. 

I samband med en undersökning av vissa circuraambulat °-
riska bruk har jag själv haft anledning att syssla med barfota-
springningen under våren. Att efter Celanders grundliga och för-
tjänstfulla utredning publicera ännu en undersökning över denna 
sed anser jag vara överflödigt. Då jag emellertid icke kan betrakta 
de resultat, till vilka Celander har kommit, såsom slutgiltiga, till-
låter jag mig att här komma med några randanteckningar till 
hans arbete. 

14-452403. Sv. landsmål. 
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Till en början återger jag några exempel ur primärmaterialet 
rörande barfotaspringningen: 

»Om 'våfferkvällen' så skulle en ut och springa trane. En skulle 
vara barfoten. Och så skulle en springa tre varv motsols omkring 
stugan. Det var för att inte tranan skulle komma åt en.» — DIs., 
Fröskog. Celander, s. 17. 

»Om vafferkål skulle di ut å springe tre gånger kring stuga. 
Då skulle di springa motsols. Di skulle inte få n8 ont i fötterna då. 
Di kalla dette för te å springe trana änne trandansen.» Vrm., Tveta. 
C., s. 18. 

»Vårfrudagsafton skulle de springa vissa varv omkring huset, så 
stördes de inte av trollen det året.» — Sm., Rydaholm. C., s. 20. 

»Den 12 mars skulle man springa barfoten tre gånger omkring 
stugan. Det skulle ske tidigt om morgonen. Man gick direkt ur bädden 
och ut. Det minsta möjliga på kroppen. Fick inte göra upp eld i spisen, 
förrän man sprungit. Det kallades för Gregori gång. Man ville härda 
sig på detta sätt. Och så ville de se, vem som var härdigast.» — Dis., 
Valbo-Ryr. C., s. 1. 

»Man skulle Gregoriusdagen 'springa Gregorius', d. v. s. löpa bar-
fotad över tre egendomar. Detta skedde för att under året ej bli orm-
skadad.» — Bh., Mo. C., s. 22. 

»På vafferkvällen skulle en ut och springa trana. Då skulle en 
vara barfoten, om det var snö och aldrig så kallt. Så skulle en springa 
kring dynghögarna flera varv. Det var för att inte tranan skulle hacka 
en i fötterna på sommaren.» — Dls., Skållerud. C., s. 26. 

»När de sprang dymxnel, så sprang de ut; bara de fick springa 
kring stugan, så var de fria. Det kunde vara snö och kallt, men de sprang 
ut barfota och i lintyget.» — Sdm., V. Vingåker. ULMA 11555, s. 800. 
1937. 

»Jag såg en dymmelonsdag på kvällen, sedan solen gått ned, en 
käring, som sprang naken omkring ladugården en gång. Det var för 
att bevara kreaturen (för vad vet ej sagesm.).» — Sdrn., Björkvik. 
ULMA 10042, s. 75. 1932. 

»Farfar gick upp tidigt på långfredags morgon och sprang ut 
naken. Han sprang kring stugan flera varv. Det var för att han inte 
skulle få någon sjukdom. När han hade sprungit så, skulle han in och 
ha långfredagsris.» — Dls., Skållerud. C., s. 36. 

»Dagarna i påskveckan [från och med tisdag t. o. m. annandag 
påsk] skulle man på morgonen, när man kom ur sängen, springa bar-
fota och i linnet ett varv omkring huset. Den som kom sist in, fick 
namnet av dagen,1  och den som kom sist på lördan skulle bjuda på ägg 
under helgen. — När vi var små, sprang vi så där.» — Vml., Munktorp. 
C., s. 37. 

1) Askfisen, skärkusen, långlaten, äggskäppan, påsklosken och 
annandagstosken. 
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»För att få tur med kreaturen och för att motarbeta att dessa 
'förgjordes' av någon 'illasinnad' person, så sprang husmodern tidigt 
på påskaftonens morgon i 'blotta linnet' motsols runt gödselhögen 3 
gånger under uttalande av en massa besvärjelseformer och utrop samt 
samma dags morgon även rÅnt stugan och i bara lintyget under utrop: 
'Kas ut råttor och mus ur mina hus och till dem så många som bryggar, 
bakar och lakar i dymmel.» Vg., Älgarås. VFK 194, s. 3 f. (i ULMA). 
1923. 

Från Norge äro två exempel på att man sprang barfota på 
Gregoriusdagens kväll kända. Båda beläggen härröra från gräns-
trakten mot Värmland (C., s. 41 f.). Celander betecknar — liksom 
Karin Dan.ver — »Gregoriusspringningen som en ursprungligen 
norsk form av seden» (s. 63). Någon anledning till ett dylikt an-
tagande föreligger dock knappast, så länge det icke kan visas 
att det verkligen har existerat en mera allmänt förekommande 
barfotaspringning på norskt område. De bägge kända beläggen 
bero utan tvivel på inflytande från Värmland. Det är helt natur-
ligt att bruket på den norska sidan om gränsen — liksom i Bohus-
län — kom att utövas på Gregoriusdagen, som i vissa avseenden 
har samma ställning i norsk tradition som vårfrudagen i svensk. 
Den norska Gregoriusspringningens tidfästning till kvällen, som 
Celander finner märklig (s. 42) — den svenska ägde ju rum på 
morgonen — får också sin förklaring, om den antages vara över-
flyttad från den i Värmland förekommande springningen på 
kvällen före vårfrudagen. 

Inom den svenska.  barfotaspringningen urskiljer Celander 
tre huvudtyper, nämligen: 

Typ 1. »Man sprang runt kring stugan (och ev. andra bygg-
nader på gården).» 

Typ Il. »Gregoriusspringuingen utsträckes mycket ofta till 
åkergärdena.» 

Typ Ill. »Att springa barfota kring eller på dynghögarna 
är mycket vanligt i Värmland, på vårfruafton, men förekommer 
också på andra håll och vid andra tider.» (C., s. 13.) 

Om frekvensen av dessa typer säger Celander att nr 1 är »den 
mest spridda i svenskt folkbruk» (s. 10) och att den är »nästan 
ensamrådande utanför de västsvenska landskapen» (s. 42). En 
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kartläggning, som jag företagit över springningens lokalisation i 
de västsvenska landskapen, bekräftar också att typ 1 här är den 
vanligaste. Från hela området föreligga uppgifter om att man 
sprang runt stugan (gården). Celan.derat typ II (springning över 
gärden) tillhör huvudsakligen Bohuslän. Typ III (springning om-
kring eller på dynghögen hemmavid eller dynghögar ute på gär-
dena) är känd i olika orter inom det västsvenska området. Fram-
för allt i västra Dalsland och i östra Bohuslän förekom det att 
man skulle springa till grannarna och eventuellt föra något före-
mål därifrån med sig hem. 

Med all önskvärd tydlighet framgår det att springningen runt 
stugan (gården) 'är den allmänna formen för detta bruk. Celander 
menar också att »vi här ha att göra med en huvudform av seden» 
(s. 42). Det är både logiskt och nödvändigt att vi med ledning 
av just denna form söka sedens ursprung. Spörsmålet blir alltså: 

vilken avsikt sprang man ursprungligen runt stugan (gården)? 
Svaret härpå kan — möjligen — ges, om vi jämföra detta speciella 
inringnings- eller kringgångsbruk med andra liknande seder, 
vilka äro mycket vanliga såväl i vårt land som i stora delar av 
den övriga världen. 

Celander begränsar sitt jämförelsematerial till ett nyisländskt 
exempel på springning kring gården. Detta belägg är hämtat ur 

Ärnasons »Islenzkar Djöösögur ok mfintSrri» (2, s. 572) och 
lyder i översättning (C., s. 5 f.): 

»Thorre är husbonden och G6a husmodern, deras barn är 
Einmcinuäur och Harpa [d. v. s. årets 3:dje och 4:de månader]. 
Därför var det böndernas skyldighet att välkomna Uagrba] Thorre 
och 'inbjuda honom i gården'. De skulle vara först på benen 
av allt folket i gården den morgonen som Thorre kom till gårds. 
De skulle gå ned [från sovrummet] och ut i bara skjortan, både 
barbenta och barfota, och ta på sig ena byxbenet och låta det 
andra släpa efter sig. Så skulle de gå till dörren, låsa upp, hoppa 
på ett ben kring hela gården och draga byxan på det andra efter 
sig, och bjuda Thorre välkommen i gården eller till husen. Sedan 
hade de att hålla ett gästabud för de andra bönderna i bygdelaget 
första dagen i Thorre. Detta kallades att tagna porra. På somliga 
ställen på norra Island kallas första dagen i Thorre än i dag 
'bondedagen', då har husmodern att förpläga sin man väl, och 
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ännu kallas den festen porrablöt [Thorreoffer]. — Husmödrarna 
hade att /agna Göu [hälsa Goa] på samma sätt som bönderna 
hälsade Thorre: de skulle vara först på benen av husfolket, och 
endast kläda på sig helt litet, första morgonen i Goa. Så skall de 
gå tre gånger omkring gården och bjuda Goa välkommen i gården, 
med dessa ord: 

Välkommen vare du, Goa min, och gå du in i gården! 
Var inte ute i vinden vårlånga dagen! 

Första dagen i Goa skulle också husmödrarna hålla gille för 
sina grannkvinnor. De unga männen hade att tagna Einmcinuåi, 
och de unga kvinnorna att tagna Hörpu på samma sätt som 
husbönderna och husmödrarna välkomnade Thorre och Goa. — 
'Det är knappast något tvivel (tillägger Jön, Amason) att denna 
sedvänja är kvarlevor av forntidens _porrablöt, Göublöt, Einmåna-
åarblöt och sumarmetlablöt, fastän det nu är litet kvar av detta 
välkomnande i större delen av landet!» 

Härtill anmärker Celander: »Det kan icke råda ringaste tvivel 
om att vi här — frånsett upprepningen vid olika tidpunkter och 
av olika personer — har att göra med en isländsk utformning 
av alldeles samma sed, som i Sverige är anknuten till märkes-
dagar vid vårdagjämningen enligt den äldre eller nyare folkliga 
kalendern, såsom Gregoriusspringning eller transpringning» (s. 6). 

Det är svårt att avgöra det nyisländska beläggets värde. 
Vi veta ingenting om denna springnings utbredning på Island. 
Celander lägger stor vikt vid den nyisländska uppgiften, då det 
är tydligt att vissa moment i det isländska bruket äro be-
släktade med den svenska barfotasprin,gningen. Man kan dock 
ifrågasätta om Celanders analys av det nyisländska belägget är 
riktig. Han betraktar nämligen det isländska hoppandet omkring 
gården och hälsandet av Thorre och Göa som en och samma 
sed. 1 själva verket torde det vara fråga om två sinsemellan 
skilda seder, som på Island ha kommit att utövas i anslutning 
till• varandra. 

Axel Olrik har tidigare i sammanställt det nyisländska bruket 
att fagna Thorre med en i en viss trakt av Danmark före- 

1) >At 'göre vejr' og at hilse nyårany», Fra dansk folkeminde-
samling 2, s. 14 if. Jfr Lid, N., Joleband, s. 216 if. 
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kommande sed att »göre vejr» eller »holde vejr». Detta senare 
tillgick på följande sätt: 

»Mwnd og koner i Lime har vejrdag. Når de holder kner, har de 
også lov til at lave vejr. Det går ned i östsiden af byen og op i vest, 
så gaden gjör skjellet. Den förste gård er Bundgården, og den sidste 
er da selvfolgelig den, der ligger lige overfor på den anden side af gaden. 
Konernes vejr er fra lste februar, og meendenes fra lste marts. Er 
det godt vejr, er der intet at bem.terke, men dersom det er dårligt og 
blfflsende vejr, kommer byens mwnd og koner forsvarligt indpakkede 
til den kone og mand, der har lavet vejret, og onsker dem svart til 
lykke med det deglige vejr. Så skal de jo traktere ovenpå. — — Lwrer 
Ilvejsel, Lime skole.» — E. T. Kristen,sen, Det jyske almueliv 4, s. 40. 

»Konernes vejr begyndte lste februar. Var det godt vejr en dag, 
kom konerne med deres solhatte på og priste sommer, hen til den kone, 
der havde vejr, og gjorde kende et beseg. Var det derimod dårligt 
vejr, kom de i store kapper og med en 2, 3 klwder om hovedet, ja, 
nogle havde 3 kapper om dem, kort sagt, alt det kkeder, det kunde 
få byndslet om dem. Når de så var komne ind og havde fået klwderne 
af, var der sådan oppakning af uderklwder i det hus, og i februar var 
der sådan kaffedrikken over hele byen. 

Mtendenes vejr begyndte lste raarts. Med dem var den samme 
skik. En gang, min fader havde vejr, kom Jakob herom i hans skjorte-
sumer. Var det ondt vejr, vilde de andre ma3nd have den pågjwldende 
trukket ud og bundet ved en vogn i gården eller sådan noget lignende. 
Mtendene blev også trakterede. — Kristen Rasmussen, Favsing.» 
Kristensen, a. a. s. 40. 

Olrik menar att bruket att »göre» eller »holde vejr» får sin 
»forklaring over hele linjen fra den gamle nymånedyrkelse; den 
er blöt til Thorri og til G6i» (Olrik, s. 19). Detta resultat accepte-
ras av Celander, som skriver: »Den isländska och den danska 
folkseden, sådana de framstår i Axel Olriks religionshistoriska 
utredning, kompletterar och belyser varandra ömsesidigt. Vad 
den isländska skildringen förbigår med tystnad — själva det 
praktiska syftet med seden att 'fagna' Thorre o. s. v. — det 
framträder i så mycket starkare belysning vid den motsvarande 
danska seden at göre vejr» (C., s. 9). 

Den danska seden att »göre» eller »holde vejr» avser i den 
sentida traditionen vädret innevarande dag. Det är icke fastslaget 
att detta bruk är en rest av ur sprunglig väderleksmagi. 
Först då detta har gjorts sannolikt, kan det möjligen nyttjas 
vid tolkningen av den isländska seden, men icke tidigare. F. n. 
veta vi ingenting om det danska brukets ålder eller form i äldre 
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tid. Februari månad har på flera håll en speciell anknytning till 
kvinnorna, och hela detta problem måste skärskådas i ett sam-
manhang. 

Olrik stöder sig bl. a. på några uppgifter om att man gick 
tunt klädd den dag, som man gjorde väder, och han sammanställer 
den tunna klädseln med den partiella nakenheten i det isländska 
bruket. Sommarklädsel skulle åstadkomma gott sommarväder. 
De danska exemplen äro dock få och i detta avseende skäligen 
intetsägande. Vidare framgår av primärmaterialet att man också 
kunde gå särdeles väl påpälsad ifrågavarande dag. Det kan icke 
utan vidare avgöras om det ligger allvar eller skämt bakom dessa 
uppträden. Under inga förhållanden är det fråga om nakenhet 
av samma slag som vid barfotaspringnin.gen. 

Celander bygger vidare på Olriks teori och menar alt den 
danska seden = den isländska = den svenska, vilket axioma-
tiskt leder till att den svenska seden är lika med den danska, 
d. v. s. utgör väderleksmagi. »Har den svenska vårseden. också 
haft samma reella s y f te — att genom imitativ magi framkalla 
milt och varmt vårväder — som den isländska seden ursprung-
ligen ägt enligt Olriks tolkning?» frågar Celander (s. 10) och svarar 
(s. 46): »Den [Olriks tolkning] synes mig just klarlägga ett enkelt 
och osökt associativt sammanhang mellan medle t, att springa 
barfota och tunnklädd första dagen i en viss period, och det 
av Olrik (efter analogi med den danska folkseden) antagna 
sy f tet: att enligt den analogiska magiens metod framkalla 
milt och varmt väder under det nu inledda tidsavsnittet. Denna 
primitiva v äderlek sm a gi ter sig för mig som den sökta 
ursprungliga och för sedens utformning bestämmande driv-
kraften också vid den likartade svensk-norska barfotaspring-
ningen på vårens (eller sommarens) första dag.» 

Celander säger vidare om likheten mellan de svenska, danska 
och isländska bruken (s. 9 f.): »När vi nu övergår till den svenska 
folksed, som här har sammanställts med isländingarnas sätt att 
ritualenligt hälsa Thorre och närmast följande månader, så är 
det ju uppenbart att den svenska barfotasprin,gningen på vårens 
första dag i de stora dragen står vida närmare till isländingarn,as 
utformning av seden, än vad fallet är med den danska seden 
att 'göre vejr'. (Bortsett alltså från upprepningen och rollför-
delningen.) Det centrala och konstanta draget är själva b a r- 
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f o t aspringning en som inledning till ett visst tidsavsnitt, 
på Island en månad, i Sverige våren (och ev. sommaren).* 

Vi skola här studera de ifrågavarande sedernas komposi-
tion något mera ingående än som skett i Celanders arbete. 

Den svenska seden kan uppdelas i tvenne beståndsdelar, 
nämligen: 

Springningen, vanligen runt stugan (eller gården). 
Den partiella nakenheten (barfotatillståndet). 

Det danska bruket utmärkes av: 
Kvinnorna och männen sägas »göre» eller »holde vejr» 

var sin månad. 
Kalas hålles för de tillstädeskommande. 

Det isländska sedkomplexet innehåller följande: 
Männen och kvinnorna välkomna Thorre och Goa var 

sin månad. 
Hoppandet omkring gården. 
Den partiella nakenheten. 
Kalas hålles för grannarna. 

Likheten mellan de danska och nyisländska bruken gäller huvud-
sakligen tidpunkten samt eventuellt göra väder — välkomna Thorre 
och G6a. Likheten mellan svenskt och isländskt gäller endast 
sprin,gningen och nakenheten,. Vi kunna således ställa upp föl-
jande schema: 

Månadernas anknytning till olika kön: isländskt-danskt. 
Göra väder — hälsa Thorre o. s. v.: isländskt-danskt. 
Springa runt stugan eller gården: isländskt-svenskt. 
Partiell nakenhet: isländskt-svenskt. 

En blick på detta schema gör klart att de svenska och de 
danska bruken icke ha någonting gemensamt med varandra. 
Därmed faller också varje anledning att vid tolkningen av den 
svenska barfotaspringningen söka en utgångspunkt i det danska 
»göre vejr». 

Däremot är det givet att den svenska seden är besläktad 
med det isländska hoppan.det omkring gården, men icke med 
välkomnandet av Thorre och G6a. Vår närmaste uppgift blir 
alltså att försöka finna en förklaring till inringan.det av gården 
och den partiella nakenheten. Ur enbart de hittills anförda be-
läggen kan praktiskt taget ingenting utläsas. Den svenska all- 
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mogens förklaringar till barfotaspringningen äro oenhetliga och i 
allmänhet tydligt sekundära. 

En kanske icke uttömmande men för vårt förevarande behov 
dock fullt tillfredsställande lösning av inringningens problem 
framställer E. F. Knuchel i sin avhandling »Die Ilmwandlung in 
Kult, Magie und Rechtsbrauch» (1919). Han indelar dessa bruk i 
»zwei prinzipiell verschiedene Arten», nämligen »ein.erseits Be-
gehungen, denen der Gedanke einer 'Bindung' zu Grunde liegt, 
andererseits Bräuche, die das Ziehen eines 'Schutzkreises' (also 
eine 'Trennung') bezwecken. Auf diese beiden, Grundideen, kanu 
man fast alle Umwandlungsriten zuräckfähren, wenn man sie 
sorgfältig von den tberschichtungen der Folgezeit befreit» (s. 3). 

Skyddskretssyftet är det utan tvivel vanligaste vid inring-
ningen. Därvid kunde avsikten vara att stänga inne eller ute. 
Ibland är det svårt att avgöra vilketdera syftet som varit det 
gällande. 

Till jämförelse med de fiffigare anförda exemplen på inring-
ningen av stugan eller gårdsbyggnaderna skall jag här återge 
några uppteckningar om inringning av åkerjorden: 

»011e jönsa hade den seden att han gick runt åkern tre gånger 
motsols och tre gånger medsols, när han hade sått den.» — Vrm., Bro. 
IFGH 4682, s. 15. 1942. 

»Då de hade harvat färdigt ett stycke, så gjorde de ett par drag 
med harven runt åkern medsols, det skulle liksom bli ett stängsel 
för det onda.» — Vg., Iledared. IFGH 3187, s. 37. 1933. 

»Min far hade en sed, som hans far hade praktiserat. När han skulle 
börja göra vårn la han harven upp och ned på med tinnarna upp 
och hade en häst för och körde runt egendomen och sjungde psalmer. 
Det var för att det skulle bli välsignelse med grödan.» —1111., Lindome. 
IFGH 2766, s. 13. 1932. 

»Den, som sådde, skulle alltid ha julbröd. Han skulle sitta vid 
ena kanten av åkern och äta. Först skulle han emellertid gå runt åker-
fältet en gång, det minns jag en gammal gubbe i Barkhult, som gjorde, 
men det är nätt och jämnt att jag minns.» — Vg., Skallsjö. IFGH 
2485, s. 15. 1931. 

»Farfar och farmor bodde i Romelanda, men de var längre norr 
ifrån. De talade om att det förekommit att folk burit en kaka på en 
stake runt gärdet om våren för att få god skörd.» — VFF 2121, s. 12. 
1935. 

»I min tid har det varit vanligt här att när allt vårarbetet var 
undangjort, så kördes runt alla sådda åkerfält med två hästar och plog, 
men plogen släpades tom; en man höll i styret, men plogbillen gick 
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ovan jord. När man så kört runt alla åkrarna, sattes plogen fast i 
marken såsom vid vanlig plöjning, och där fick den stå, tills skörden 
var inbärgad.» — Bh., Morlanda. VFF 1317, s. 1. 1925. 

»Efter avslutad plöjning körde man ett varv runt åkern med plogen 
upplyftad. Den rörelse, som härigenom uppkom, skulle medföra att 
skörden blev ymnig.» — Bh., Spekeröd. VFF 1863, s. 45. 1930. 

Det råder ingen tvekan om att inringningen i de här anförda 
fallen var avsedd som skydd för åkerväxten, riktat inåt eller utåt. 
Analog med denna åtgärd är inringningen av stugan eller gårdens 
byggnader. Även här var avsikten att skydda. Som bekant ha 
en mängd skyddsåtgärder av olika slag anslutit sig just till vår-
högtiderna, framför allt påsken. Till raden av skyddsmetoder har 
inringningen knutit sig. Man drog en skyddskrets kring stugan 
eller gården. Bruket övergick, såsom ofta är fallet, i Sverige till 
att bli en barnlek. På Island synes samma sed ha an.slutit sig till 
hälsandet av Thorre och GUY 

Barfotatillståndet är, såsom även Celander menar (s. 53), 
att betrakta som partiell nakenhet. Nakenheten är emellertid i 
sig själv ingen »sed» utan ett moment i en sed. Man utverkar 
icke någonting av de högre makterna enbart genom att vara 
naken, utan nakenheten måste kombineras med en magisk hand-
ling; därigenom förstärkes verkan av denna handling. Man sopade 
golvet naken och baklänges; kvinnorna voro nakna, då de drogo 
dagg midsommarnatten, o. s. v. Närmast kan nakenheten jämföras 
med fastande, med utslaget hår m. m. Något fog för antagandet 
att den partiella nakenheten vid barfotaspringningen skulle vara 
»homeopatisk väderleksmagi, för att locka fram sol och värme» 

s. 54), anser jag icke föreligga. 
Nakenhet i samband med inringning är känd från olika 

håll. I ett åländskt domstolsprotokoll från år 1666 heter det om 
en trollkunnig kvinna att hon »liafwer lupit nakot omkring sin 
gårdh»,2  givetvis i magiskt syfte. Wuttke meddelar: »Um das 
Feld, a tif welchem Erbsen gesäet werden sonen, muss ein Frauen-
zimmer nackt gehen oder wenigstens ihr Hemd getragen werden, 

Se exempel på inringningsbruk i olika sammanhang hos Knuchel, 
a. a. 

Hansen, R., Bidrag till Finlands historia 2, s. 267. 
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dann wird die Saat nicht vom Mehltau befallen (Ostpr.).0 »Um 
Raupen fernzuhalten, muss eine nackte Frau das Feld uni-
schreiten», enligt en uppgift av Sartori.2  »Die serbischen Frauen 
laufen am Georgstag auf einem Stock reitend, n.ackt oder einen 
Quirl iiber der Schulter, um ihren Viehhof, damit ihnen niemand 
Milch stehle und sie nicht von der Hitze verderbe.»2  Redan 
Plinius berättar om liknande bruk i sin framställning om före-
byggande och avvärjande medel tagna från människor: Quocumque 
autem alio menstruo, si nudatae segetem, ambiant, urucas et ver-
miculos scarabaeosque ac noxia alia decidere. Metrodorus Scepsius 
in Cappadocia inventum prodit ob multitudinem cantharidum; ire 
ergo per media arva reiectis super clunis vestibus. Alibi servatur 
ut nudis pedibus eant, capillo cinctuque dissoluto.4  

Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Det framgår dock av 
dem, som här ha anförts, att inringningen eller kringgången i 
(partiellt) naket tillstånd har en vidsträckt spridning. 

i) Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart (1900), s. 420. 
Sitte und Brauch 2 (1911), s. 69 f. 
Deubner, L., i Archiv fr Religionswissenschaft 9, s. 452. 
XXVIII, 23 (Ed. J. Billig, 1855). 



Meddelanden och aktstycken. 

Från Dalmålsordboken. 

1. hälla f. : hässla f. 

betydelsen 'så stor knippa lin 1. hampa som man kan omfatta 
med handen' har SAOB dels hälla sbst.3, dels hössla sbst. Om det förra 
ordets etymologi uttalas: »möjl. bildat till hdlla v.1  (i så fall formellt 
samma ord som hälla sbst.3), jfr dock hässla sbst. samt halge». Samman-
ställningen med halge bör nog utan vidare avföras. Det uppländska 
halje avser, liksom det dalska ds ga f. (< halga) 'stor kärve av urtröskad 
råghalm' och står både sakligt och formellt så pass fjärran från hälla 
linknippe', att etymologiskt samband torde vara uteslutet. Men även 
samman ställningen med det sakligt närligganae, ur verbet hålla deri-
verade hälla 'kreatursfjätter etc.' erbjuder stora svårigheter. Detta ord 
har ju radikalt id (fsv. hälda), och detta id återfinnes genomgående 
i de dalska bygder (se Levander, Dalmålet II 3), som överhuvudtaget 
bevara dylikt d-ljud, alltså Älvdalen Våmhus västra Mora Orsa Rida, 
östra Mora Sollerön Venjan /talda, Ore hällda. Ordet för 'lin- 
knippa' däremot heter i Älvdalen — den enda bygd, där motsvarig-
heten till SAOB hälla sbst,3  förekommer — genomgående Nia, van-
ligast i sammansättningen Weil. För dalmålets del är det uteslutet, 
att detta bila skulle etymologiskt hänga samman med blida etc. eller 
överhuvudtaget med verbet 'hålla' (Ovan-Siljan bilda, 4' lida etc.), 
och detsamma synes böra gälla även »riksspråket». Däremot förefaller 
det metodiskt oundgåeligt att söka etymologiskt sammanföra de full-
ständigt synonyma hälla sbst.3  (Ovan-Siljan (Mia) och hässla sbst. 
(Ovan-Siljan b.1.2,1a d111a). Ett dylikt sammanförande är, vad 
dalmålet beträffar, helt naturligt, i det att de flesta bygderna, men 
i all synnerhet Ovan-Siljan, uppvisa en sporadisk, men dock ej alltför 
sällsynt övergång il > il (se Levander, Dalmålet 11 92), t. ex. gällkall 
> geillkall 'vallhjon', wa.21 > wall 'skummande bäck'. Om en dylik, 
fonetiskt synnerligen nära till hands liggande utveckling £1> il kan 
påvisas inom ett större nordsvenskt område, bör det ur norrländska 
dialekter (Hälsingland, Ångermanland) till »riksspråket» lånade hälla 
linknippa' utan vidare kunna betraktas som en sidoform till hässla. 
Att Dalmålsordboken överhuvudtaget upptar hälla och hässla 'lin-
knippa' som två skilda ord beror därpå, att en ytterst nära anslutning 
till SAOB anses ur uppslagssynpunkt lämplig. 
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2. Två svenska dialektord ilar adj. 

Om det sydsvenska färja v.4 'grisa' säger SAOB bl. a.: »jfr sv. 
dial. o. dan. i far, eng. in the farrow, om so: dräktig; av ett germ. 
farklan, av farha-, gris.» Den här gjorda sammanställningen mellan 
verbet färja 'grisa' och det utpräglat sydliga, såvitt det kan ses upp 
till Södra Möre belagda i far ilar 'dräktig (om sugga)' är givetvis 
absolut övertygande. Här skall endast, till undvikande av sammanbland-
ning, påpekas, att det finns ett nordligt, delvis synonymt adjektiv 
ilar, som av allt att döma har ett helt annat upphov. Hälsingland och 
Övre Dalarne ha nämligen att uppvisa -ett ilar iffir (Enånger ifdr, 
ULMA; Lenström, Ordbok öfver Helsing-Dialecten ilar; Rz 131 a ilar; 
Älvdalen Vårahus islår, pl. rfarir färeir; Mora Orsa får får; 
Nås ilar ULMA). I vissa dalabygder användes ilar endast om tacka, 
i andra bygder om tacka och get och i åter andra bygder om både 
tacka, get och sugga. I Hälsingland synes det användas endast om 
tacka och get. Ordet är sammansatt av i prep. och Kir n. (jfr i/å/ och 
ikalv). Att det långa a-ljudet i får i Ovan-Siljan ej utvecklats till 
å-ljud beror på tidig förkortning (se Levander, Dalmålet I 111); denna 
förkortning har också gett upphov till den plurala kortstavighets-
ändelsen -jr (jfr Dalmålet II 143 1.). Parallellismen med if& och ikalv 
uppvisar den luckan, att den senare sammansättningsleden i ilar be-
tecknar det fullvuxna djuret, men i de båda andra adjektiven ung-
djuret. Fullständig skulle parallellismen bli, om Lenströms ikor 'dräk-
tig (om ko)' kunde säkrare beläggas. 

3. illfänas v. dop. 

Om illfänas 'ängslas, ivra, röra sig oroligt' säger SAOB: »av ett äldre 
illäghnas, eg.: vara illa till mods, av ett icke uppvisat fsv. ilfäghin; med 
formväxling som i (i)gän : gen: gin.» Förklaringen ansluter sig i huvud-
sak till F. Taram, Språk och Stil II 218, som dock efter konstruerandet 
av *ilfceghin tillägger: »Från detta adj. med åj kan verbet ha fått en 
nlyare variant yngre fsv. illfceina, vars cei kanske sedan kontrakterades 
ti I långt e ljud.» Vid bedömande av de nu citerade etymologierna bör 
hållas i sikte, att, såvitt känt är, den enda verkligen belagda fsv. 
formen av ordet är il/enas med betydelsen 'röra sig oroligt, fäkta med 
armar och ben'. En form med g är ej känd tidigare än 1660, alltså 
omkring 200 år senare än il/enas i Cod. Ups. C 20. De nysvenska for-
merna — utom ill/ägnas — äro, grovt betecknade, ill/enas, Ofinas, 
illfänas och illfännas. Dalmålet har dels i'llflinas (Bjursås) och i'llfeines 
(Lima), dels ett mot äldre kortstavighet pekande i' 11 flinta — i' llf j linas 
(Malung). Bibehållen är kortstavigheten i det östsvenska istlfias v. 
samt i adjektiven istlfina och islifino 'okynnig, elak' (Wessman ill-
fänas, illftinad, illfänog). Ovisst är, om Vendells isllfanas 'ana, misstänka' 
hör hit. Om allt det nu anförda sammanhålles, synes det uppenbart, 
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att man åtminstone bör vid sidan av det ej belagda -fäghnas räkna 
med ett -tinas som fsv. senare sammansättningsled i illfänas. Ur detta 
-finas har i sammanhang med förlängning av det korta i-ljudet ut-
vecklats dels ett -fenas, dels ett -fänas (om utvecklingen i > speciellt 
i dalmålsord av denna typ, se Levander, Dalmålet I 136 f.). Det ligger 
nära till hands att sammanställa detta *-finas med Älvdalen frnet v. 
'famla, fingra' och Våmhus frnift! adj. 'ängslig, nervös'. Att återfinna 
dessa ords ev. germanska och utomgermaska släktingar blir forn-
språksetymologernas sak. 

4. imma f. 

Dalmålets former av det feminina substantivet imma 'ånga etc.' 
äro: ismmba (Mora), lijma (Ore), r ma (Rättvik Bjursås Gagnef) och 
ismma (Väster-Dalarne). Mora-formen är ett äldre imba, och alla de 
östliga formerna (Ore—Gagnef) återgå på ett äldre ima. Om den 
västerdalska formen har det ena eller det andra av dessa tänkbara 
upphov torde vara omöjligt att avgöra. Både b-formen med kort 
i-ljud och den b-lösa formen med långt i-ljud (tecknat ij eller ih) åter-
finnas i SAOB:s samling av former till ordet imma, r. 1. f. Etymologiskt 
säges om dessa former endast: »formerna im(m)e o. imma äro utvidg-
ningar av im.» Här hade kanske varit skäl att något genomskinligare 
betona att vii hithörande ord ha att göra dels med ett imb-, dels med 
ett im-, vilka i yngre nysvenska givetvis sammanfallit. 

Lars Levander. 

Frän den estlandssvenska undersökningen. 

En samling Russwurm-manuskript i ULMA. 

Av en då 75-årig svenska i Hapsal erhöll jag under Estlands-
resan 1931 upplysning om att en son till CARL RUSSWIIRM, Eibofolkes 
namnkunnige författare, ännu levde i Reval och att han skulle inneha 
åtskilliga manuskript av faderns hand. Sonens namn var JOHANNES 
RIISSWURM, till yrket civilingenjör. 

Den adress jag fått visade sig oriktig men den rätta adressen 
erhölls följande sommar genom tyska kulturförvaltningen i Reval, 
där man f. ö. på väggen bland många andra framstående tyskar i Est-
land hade ett mycket vackert fotografi av den patriarkaliskt vithårige 
och vitskäggige gamle Russwurm. Efter åtskilliga misslyckade försök 
att finna ingenjör Russwurm kom jag slutligen genom en rikssvensk i 
Reval, köpmannen Axel Holmquist, i förbindelse med honom. Visser-
ligen hade ingenjör Russwurm redan packat för att flytta till sina barn 
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i Berlin, men han ville gärna packa upp vad han hade av faderns hand 
samt tala om vad han inte hade. 

Efter några dagar satt jag hos ingenjör Johannes. Russwurm — 
en vänlig herre på 77 år — med faderns exemplar av Eibofolke i handen. 

Att före familjens avresa hinna med en avskrift av anteckningarna 
i boken var inte att tänka på: det var för mycket. Det skulle f. ö. inte 
gå att tolka handstilen i största hast utan att besvära den gamle ingen-
jören i hans brådska. Carl Russwurm skriver nämligen på gammaldags 
vis en mikroskopisk handstil, visserligen klar och redig men krävande 
för ögonen och läslig alltigenom först då man blir van. Som väntas kan, 
brukar han tysk stil för tysk text, latinsk för t. ex. svenska och estniska. 
Den tyska stilen innehåller dessutom en del personliga förkortningar, 
av vilka jag fick en del förklarade för mig: 0.4 'zusammen', ds 'derselbe', 

'fiber , 'unter', • I 'vor', • 'nach' jämte diverse förenklingar av 
ändelser o. likn. 

Jag sökte därför bilda mig en uppfattning om marginalanteck-
ningarnas innehåll. De anteckningar och brev, på vilka jag genomgående 
bygger detta meddelande, omnämna följande. De flesta av Russwurms 
notiser voro av historisk art, exempelvis hänvisningar till tryckta källor 
eller smärre partier avskrivna ur handlingar, som i Eibofolkes text 
endast äro refererade. En del av dessa handlingar — kanske dock täm-
ligen få — kunna nu vara oanträffbara. Egentliga tillägg i form av 
n y a iakttagelser fann jag knappast i del I, där de flesta kantanteck-
ningarna funnos, medan en del — tämligen fåtaliga — tillägg i andra 
delen innehöll° kompletterande notiser om folklivet. Källorna till dessa 
notiser — om de härrörde endast från litteraturläsning eller även från 
nya besök hos svenskarna — lät sig inte i hast utfinna. 

Ingenjör Russwurm ville inte göra sig av med boken av hänsyn 
till sina barns eventuella önskemål; han hade inget emot en framtida 
avskrift, men själv skulle han inte ha tid därtill, ej heller det nödiga 
intresset. Allt som allt förelåg här knappast någon brådskande uppgift, 
och ovisst vore, om större resultat vore att påräkna. I övrigt hade 
Johannes Russwurm kvar endast en del kuriositeter som varit i faderns 
ägo. 

Denna märkliga frånvaro av dokument hade emellertid sin natur-
liga och dessvärre ganska trista förklaring. Johannes Russuwrm hade 
vid förra världskrigets utbrott varit bosatt i S:t Petersburg men hade 
omkring 1916 måst lämna staden utan att kunna medföra mer än en 
obetydlig del av sina tillhörigheter. Han hade då till en baron TAUBE 
möjligen baron ALEXANDER VON TAUBE, överlämnat flera lådor med 
anteckningar av fadern, bl. a. hans dagböcker alltifrån 1828 och framåt 
genom livet. (Carl Russwurm var född 1812 och dog år 1883.) Baron 
Taube hade varit »Gehilfe des Kultusministers>> i Petersburg, möjligen 
också själv kultusminister, men hade sedermera flyttat till Berlin. 

Den av ingenjör Russwurm givna ledtråden togs upp omedelbart, 
under medverkan av rektor GIDEON DANELL — SOM samma sommar i 
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dialektären,den besökte Nuckö-området och var inkvarterad hos familjen 
VON TAUBE på Rickholtz. Familjens medlemmar där deltog° välvilligt, 
särskilt sonen 'ARvi-D, som samtidigt befann sig i Berlin. Man antog 
på Rickholtz att den ifrågavarande baron Taube i S:t Petersburg vore 
MicuAti. VON TAUBE, och denne söktes nu brevledes i Berlin och Miin-
chen samt 1 Paris. Där påträffades han slutligen men visade sig ha varit 
»vormaliger ordinarie Professor des Völkerrechts an der Universität 
S:t Petersburg», och han kände ingenting om de russwurmska papperen. 
Johannes Russwurm — nu i Berlin-Weissensee — meddelade ungefär 
samtidigt, att denne Taube hade det inte varit, som fått faderns 
papper. 

Efterforskningarna upphörde. Den ifrågasatte baron Alexander 
von Taube lyckades vi aldrig få reda på. Jag tog för givet, att jag aldrig 
mer skulle få se gamle Russwurms karakteristiska miniatyrhandstil. 

Men om också Carl Russwurms dagböcker alltjämt äro försvunna 
och väl nu mindre än någonsin kunna förmodas vara åtkomliga annat 
än genom tillfälligheter, så hade jag dock misstagit mig i min sist an- 
tydda förmodan. 

På hösten 1943 överlämnades till Landsmåls- och Folk-rniunes-
arkivet i Uppsala genom intendenten dr GÖSTA BERG, Stockholm, en 
tämligen heterogen samling manuskript, härstammande från professor 
CARL SÄVE (gotl., 1812-1876). Nr 13 i denna samling är ett häfte med 
estlan,dssvenska ord från Nuckö, Ormsö, Dagö, Runö och Vippal. 
Den mikroskopiska men klara handstilen väckte omedelbart mitt 
minne av Russwurms, och även innehållet talade ju för att det måste 
vara han som skrivit häftet. Hur den hamnat hos Carl Säve var inte 
bekant, men det är icke okänt, att denne, liksom brodern, P. A. Säve i 
Visby, gjort ej så obetydliga uppteckningar efter estlan,dssvenska 
sagesmän. 

Den 19-27 nov. 1854 upptecknade P. A. SÄVE i Visby 85 tät- 
skrivna oktavsidor med nucköord efter utsago av MATS MATSSON 
PLANMAN från Sutleps by i Nuckö socken. 

Den 24 maj-3 juni 1855 upptecknade CARL SÄVE i Stockholm 
en samling ord (100 tätskrivna oktavsidor) efter fyra skeppsbrutna 
vippalsvenskar, främst CARL PALMKRON. 

Mellan den 5 och 10 april 1857 upptecknade P. A. Säve i Visby 
50 oktavsidor efter MATS KRISTJANSSON SENBERG från Spitham. 
Namnet är väl att enligt Danells förslag tolka som SCHÖNBERG, 
uttalat — såsom ö i regel i estl-sv. — med e samt s- el -ljud. 

Mellan den 30 juni och 3 juli 1857 upptecknade P. A. Säve i Visby 
ett par sidor holmbosvenska efter några bönder från Odensholm, främst 
ANDERS KRISTJANSSON ERKERS, född 1815, »i 6:te led härstammande 
från Erik (i) Sandhamn, (den) förste svenske bebyggaren» — troligen 
efter pesten 1710 — enligt följande för Säve uppgivna släktledning: 
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Erik — Mickel — Ambros — Anders — Kristjan, f. 1783 och 1857 ännu 
i livet — Anders. 

Dessa uppteckningar — nu i universitetsbiblioteket i Uppsala — 
avskrevos och skickades efter Carl Säves död (1876) till professor A. 0. 
FREITDENTIIAL i Helsingfors; enligt notis av P. A. Säve sändes avskrif-
ten av hans original den 30 nov. 1878. Se förordet till Freudenthal-
Vendells estlandssvenska ordbok 1886. 

I november 1943 överlämnade bibliotekskonsulenten GRETA 
LINDER i Stockholm till ULMA genom rektor GIDEON DANELL en kar-
tong, innehållande en samling handskrivna häften, som hon funnit 
bland faderns, framlidne lektor Nus LINDERS, papper. Det hade visat 
sig vara Carl Russwurras förarbeten till Eibofolke! 

Danell ägnade samlingen en första granskning och fann — som 
han y Ltdar i brev — att det mesta var »väl tillgodogjort för boken». 
Undantag finner han en del språkliga anteckningar utgöra, vilka 
Russwurm »märkligt nog inte synes ha utnyttjat så fullständigt» för 
grammatiköversikten och ordlistan i Eibofolke. 

Till detta Russwurm-manuskript hör det 
häfte av Russwurms hand som samma år hade 
kommit till ULMA bland papperen som till-
hört Carl Säv e. Både yttre och inre skäl, som här förbigås, 
göra detta uppenbart. 

Hur dessa manuskript hamnat i Sverige vore av intresse att veta; 
vi skulle då säkerligen få ny belysning av förbindelserna mellan den 
tyske folklivsforskaren och dåtida svenska språkmän eller personer som 
intresserade sig för den estlandssvenska stammen, dess dåvarande be-
lägenhet och historia. Material till en konturteckning av Carl Russ-
wurms förbindelser med Sverige finns flerstädes; andra och brådskande 
uppgifter inom det estlandssvenska forskningsområdet ta emellertid 
för närvarande tiden i anspråk. Här skall endast ges några notiser om 
de manuskript som nu åter kommit i dagen. 

För en riktig bedömning av handskriften bör man givetvis ha en 
ordentlig uppfattning av de etnografiska delarnas ålder i förhållande till 
Eibofolke 1855. Stickprov som jag gjort bekräfta Danens mening att 
det är fråga om förarbeten som väl tillgodogjorts. Ändringar av språk-
formen förekomma ofta; stundom kan man förmoda att en detalj i 
manuskriptet brutits ut för att placeras i nytt sammanhang. En uppgift 
om att kronan beviljat runöborna rätt att ta virke i kronans skog på 
Rune, till en reparation av gamla träkyrkan år 1850 är exempelvis i ms 
placerad under Wald (§ 53) men i Eib återfinnes den i § 64 Kirche. 

På somliga ställen i det nästan mosaikartade manuskriptet ser 
man hur texten i Eibofolke tar gestalt genom tillägg, strykningar och 
tillägg av källhänvisningar. Det vidlyftiga arbetet måste ju dragit 
avsevärd tid: Russwurm talar i förordet till Eibofolke s. VIII, om ett 
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verk, »das aus vielen hundert einzelnen, unter sehr verschiedenen Um-
ständen und aus gans verschiedenen Quellen im Verlauf von beinahe 
10 Jahren gesammelten Notizen erwachsen, ist». — 1 ett häfte med ru-
briken »Natiirliche Verhältnisse» har jag stött på en daterande uppgift; 
på tal om svenskarnas antal vid bokens utgivande (Eib § 49) om-
nämner häftet i ett tillägg »Die noch nicht beendete Revision von 1850». 
Då Eibofolke som senaste uppgift anför siffror från 1 jan. 1852, kan väl 
denna notis härstamma från senare delen av 1850 eller från 1851. Vissa 
anteckningar i samma häfte äro emellertid avgjort tidigare. När man 
tittat en smula på skilda ställen — att läsa rätt igenom skulle ta en 
tid som inte nu står till förfogande — finner man småningom lösningen 
på det förvirrande intryck häftet ger. De partier av historiskt 
innehåll, som här finnas om naturliga förhållanden, äro efteråt skrivna. 
Häftet har ursprungligen varit upplagt som ett slags »häftat kortsy-
stem»: det äldsta är rubrikern a, ex. A 1. Wasser, Steigen und 
Fallen (struket). Meerbusen, Häfen, Vorgebirge, Berge (med tillägget:) 
Riffe, Inseln, osv. Åtskilliga av dessa rubriker återfinnas ej i Eib. På 
sidan 46 — mitt inuti en med Eib icke helt konform text till § 63 — 
finner man, strukna, orden Marder, Wiesel, Iltis, Fischotter, Dachs. 
Dessa höra till en överrubrik på s. 42, nämligen Raubthiere. 

Russwurm hade ont om papper. Han begagnade äldre arbetshäften 
som inte blivit fyllda, och hans handstil, som alltid var fin, minskade 
alltmer, ju mindre fläck han hade att pressa in en notis på. 

De icke-språkliga häftena, som vi nu först betrakta, äro inbördes 
åtskilligt olika. Partiet Kleiclung gör intryck av att stå på ett mindre 
framskridet stadium av bearbetning. På s. 26, 27, 32 samt 49 och de 
därpå följande sista sidorna finner man paragrafnummer utsatta, 
stämmande med Eib samt med en textformulering som åtminstone 
i stort sett överensstämmer med den tryckta texten. Men dessförinnan 
och dessemellan finner man notiser om dräktskick i annan disposition 
än i Eib och med notiserna tydligen successivt korsade med blyerts vid 
omarbetning. Vissa notiser äro icke korsade. 

samma häfte — liksom flerstädes — finnas sparsamma, mycket 
korta strönotiser, ofta av språkligt innehåll, skrivna med blyerts och 
tysk stil av någon annan än Russwurm. Det är ovisst vem denna 
handstil härrör ifrån, men den är inte den enda i samlingen. Tvärtom. 
Ett häfte i mindre kvart är otvivelaktigt egenhändiga Anmerkungen 
zum topographisch-historischen Theile>> av A. J. SJÖGREN (1794-1855), 
medlem av kejserliga vetenskapsakademien i S:t Petersburg. Sjögren, 
som gjort många och viktiga språk- och folklivsundersökningar, sär-
skilt angående finsk-ugriska stammar i Ryssland, och som även gjort 
uppteckningar på Runö, var genom sin finlandssvenska börd och sin 
erfarenhet ett synbarligen livligt uppskattat stöd för Russwurm som 
icke var grundligare utbildad som språkman. Flera gånger hänvisas 
från Eibofolke till Sjögren, och i förordet omnämnes han med värme: 
»Vor allen gebiihrt dem fiir die Wissenschaft und för seine Freunde 
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leider so friih abgerufenen, Herrn Akademiker SJÖGREN der lebhafteste 
Dank.» 

sina här påträffade »Anmerkungen» har Sjögren, efter vad det 
vill synas, för a ndr a gången sammanfattat kritiska iakttagelser, 
som tydligen gjorts vid läsning av det slutliga manuskriptet till Eibo-
folke. I kritiken av första delen gör han hänvisning till sidnummer, och 
dessa stiga så högt som till 1192; endast mera sällan nämner han ett 
paragrafnummer, men då träffar man alltid rätt i Eibofolke. Noterna 
till andra delen hänvisa till paragraferna i det tryckta arbetet, varför 
det är lättare att iaktta resultatet av dem i Russwurms bok. 

Anmärkningarna — i vilka »Herr Russwurm» omtalas i tredje per-
son — röra i regel språkliga eller kanske snarare lärdomshistoriska detal-
jer med rätt långa argument för eller emot tidigare auktorers teser. 
Litteraturhänvisningar från detta häfte införas ibland i Eib utan att 
Sjögrens påpekande nämnes; ibland tycker man sig förstå att smärre 
strykningar ägt rum, t. ex. av äventyrliga hypoteser. Ibland åter för-
svarar sig Russwurm och det är av intresse för oss därför, att det då 
som ofast gäller uppgifter om estlandssvenska dialektformer. 

»Solite man», frågar Sjögren till § 299, »wirklich 'rus kimp' sprechen 
anstatt riisknipp?>> — Jo, svarar Russwurm i marginalen: >wiiskimp ist 
richtig». 

Sjögren: »§ 404. 2 scheint raik nicht hierher zu gehören, wenn 
es nicht etwa ein Schreibfehler fiir reyk ist.» — Russwurm, i kanten: 
>>reik Wo. raik N». I Eib finner man inte exemplet raik, reik i § 404, 
men däremot uppgiften: »Wo ö aus ey stamint, bleibt ej oder ai>> samt en 
hänvisning till § 408, där raik, reik är med. Russwurm har alldeles 
rätt utom i fråga om ortsuppgiften: Dagö m. fl. orter ha räik, Ormsö 
åter raik. Nuckö har övergång av a» till cet i ord som hcei-lavo 'hö-
lada', hoist 'öst', Ormsö endast förkortningar som hat-vå 1 'höäng', 
haut 'öst'. 

Någon gång är Sjögren litet för normaliserande, såsom då han 
om brudens »gods» på Runö säger: »§ 275. Nennt man die Mitgift wirk-
lich gåås (mit g e d. e hnt em å). Ekman hat plausibler goss.» 
»Plausibler>> kanske, med utgångspunkt från »riksspråkligt» uttal, men 
oriktigt: 'gods' heter på Runö go med öppet »europeiskt» Q. —  Russ-
wurm tiger i marginalen; i Eib finner vi »die Mitgift der Brant, die in 
Runö gås [ej som vanligt med cirkumflex, utmärkande längd], gos, 
goss — — — genuint wird». Sjögrens auktoritet, förenad med Ekmans 
(Beskrifning af Runö i Liffland, Tavastehus 1849, s. 85) tycks ha gjort 
verkan, även om inte Russwurm helt släpper sin välgrundade form med 
å, som nu endast saknar den längdmarkering det färdiga manuskriptet 
synbarligen en gång haft. 

Det kan tyckas att jag uppehåller mig för länge vid dessa detaljer. 
Jag har emellertid skäl därtill. Som man märker skriver Sjögren »galts 
(mit g e de hn t em å)», vilket skulle vara den form som Eibofolkes 
manuskript vid hans granskning innehållit. 1 Eibofolke nyttjas, som 



214 MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN. 

man lätt kan se, aldrig dubbelteckning som vokallängdsmärke. Om 
man sammanställer Sjögrens-autografens bruk därav — åtskilliga 
exempel finnas — samt stavningsförhållandena i de nedan behandlade 
språkliga häftena av Russwurms hand, så tycker man sig spåra ett 
sammanhang som kan bidraga till att inbördes datera de häften som 
ingå i ULMA:s manuskript. Man bör därvid erinra sig, att A. 3. Sjögren 
dog i januari 1855 och att Eibofolke — enligt Russwurms egna uppgifter 
— den 6 december 1855 var färdigtryckt »bis auf das Register». 

Bland övriga häften i ULMA:s manuskript skiljer sig efter hand 
ännu ett från de övriga, nämligen ett som bär titeln »Hochzeitsgebräuche 
der Schweden auf Dagö». 

Dispositionen i Eibofolke är en annan än denna monografiska titel 
antyder. 1 boken finna vi rubrikerna 1. Vorbereitung, 2. Ansprache, 
3. Verlobung osv., samtliga med uppgifter om mera allmänt förekom-
mande bruk, ibland — tyvärr inte alltid — med lokaluppgift för enskilda 
notiser. Sist kommer avd. 8: Weitere Feier, som författaren delar upp 
ortvis: Nuckö, Ormö, Rågö osv. 

På första sidan av det ifrågavarande häftet är det särskilt två saker 
som faller i ögonen. Den f ör sta är en kantanteckning: »Inland 1849. 
N. 2. Sp. 25.* På sista sidan läses Russwurms namn — icke skrivet av 
honom själv — samt av samma hand: »abzudrucken» med ett därunder 
ställt N. samt möjligen av tredje hand: »Ist dem Einsender auf dessen 
Wunsch nach gemachtem Gebrauch zu retradiren. — Reinthal.» — 
Uppsatsen har alltså 6 år före Eibofolkes utgivande varit tryckt i den 
aktade tidskriften Inl an d, som Russwurm ofta skrev för och som han 
ofta citerar. Tillägget »abzudrucken/N.» kan kanske vara utgivarens 
notis till sättaren att censor librorum i Riga C. E. Napiersky givit 
tryckningstillstånd. Denne var censor mellan 1829 och 1849 samt åter-
igen från 1851 och till sin död 1864, om jag rätt förstår uppgiften i All-
gemeine deutsche Biographie. 

Den an dr a påfallande egenheten med häftets första sida är 
att där finnas saklig a rättelser, bl. a. uppgiften att svenskarna »auf 
der Spitze Ristirkinn  a [ortnamnet tillagt av den främmande handen, 
där Russwurm lämnat en lucka] unter Wichterpal» kalla sig »Wicpall-
svenskar», en begriplig hybridform mellan det tyskformade ortnamnet 
och det dialektala vippaksvensker. — Även längre fram finnas sakrättel-
ser av samma hand. De kunna dock t. ex. vara efteråt insända av 
Russwurm och införda av boktryckaren, ty häftet är skrivet redan 
före 183 7, efter vad innehållet i en not visar. Uppsatsen kan 
väl sägas vara ett av de tidigare sammanfattande alstren utav Russ-
wurms intresse för Estands svenskar. Säkert kan den i flera avseenden 
visa sig vara daterande. 

Innehållet är vida mer omfattande än vad rubriken antyder. 
Bröllopsskildringen innehåller notiser från många andra orter än 
Dagö. Därtill kommer, att de 11 första sidorna (av inalles 30) handla om 
estlandssvenskarna i allmänhet, särskilt om dagösvenskarna och inte 
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minst om utvandringen 1781 till Sydryssland. Namnet GammaLsvenskby-
tycks Russwurm ännu inte känna. Hans källor äro inte helt tillförlitliga, 
då han uppger att dagöbornas avkomlingar bebo fyra små kolonier; 
i själva verket bodde det svenskar i en by — den ursprungliga — medan 
de tre yngre byarna i volosten, dvs, den världsliga kommunen, voro • 
bebodda av tyskar. Volosten hette Gammalsvenskby (Altschwedendorf 
eller Staroschvedskaja) liksom svenskarna by, men Russwurm talar 
om svenskarna »bei Berislaw», den närmaste staden vid Dnjepr. 

Dessa delar av ms utgöra alltså icke direkta förarbeten till själva 
textutformningen i Eibofolke. Häften åter, som peka rakt fram mot 
Eibofolke, kännas lättast igen på en tydlig romersk siffra i övre högra 
hörnet. I sen tid ha häftena i godtycklig ordning försetts med blyerts-
numrering från 1 till 23, arabiska siffror. Redan en överblick av de 
förefintliga romerska siffrorna visar, att samlingen, sådan vi nu ha den, 
är ett fragment. Här finnas följande nummer med romerska siffror: 

XI: Wohnort und Zahl der Bew[ohner] = sentida blyerts-nr 15. 
A, B: historiska urkunder = blyerts 8, 9. 
Natiirliche Verhältnisse = blyerts 5. 

Namen. Kleidung = blyerts 23. 
Kirchliche Verhältnisse = blyerts 10. 

Sprachproben = blyerts 11. 
Alter [der Holzkalender] = blyerts 13. 

Lebensweise = blyerts 14. 
Nachträge = blyerts 17. 

Sprache = blyerts 21. 
Rechtliche Verhältnisse = blyerts 20. 

XXXII Friihere Zfige der Skandin[aver] nach Ehstland = bly. 19. 
%XXIII: Grammatisches = blyerts 16. 
XXXIV: [utan rubrik: ordförteckning med dialektala uppslagsord] 

=blyerts 4. 
L: Character = blyerts 18. 

Man ville väl förmoda att denna nummerordning antydde en äldre 
disposition, avvikande från den som råder i Eibofolke. En sådan för-
modan vore troligen oriktig. Att numren satts av Russwurm lider 
intet tvivel — han använder dem flerstädes i häftena — men det före-
faller som om de vore sekundärt tillkomna. Detta i sin tur sammanhänger 
därmed, att innehållet i häftena endast delvis, stundom mycket litet 
sammanhänger med rubriken på utsidan. Häften, som inte var full-
skriva och som inte längre behövdes för sitt ursprungliga ändamål, 
brukade Russ wurm — som vi nyss sett — begagna som ny kladd utan 
att stryka den ursprungliga sparsamma texten. 

Några strödda notiser om dessa häften får här vara nog. — I nr XI 
finna vi tämligen definitiva texter till delar av § 71-93, 27-28, 94-97. 
Häftet har från början varit planlagt för insamling av uppgifter om 
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»Wohnort und Zahl der Bewohner». På', s. 13 har Danell observerat 
anteckningen »Odinsholm. 1/, 42. 2/8  42. 22/ 43», vilket kunde innebära 
t. ex. en hänvisning till äldre dagboksanteckningar. Notisen, som ej 
har något samband med övrig text på sidan, tillhör det ursprungliga 
materialet i häftet, och den kan, eventuellt bli daterande i skilda sam-
manhang. 

De båda häftena med urkunder, XIII A och B, innehålla näppeligen 
några handlingar som inte avtryckts i Eibofolke; smånotiser finns det 
gott om, men även dessa kunna ju finnas i Eib, fast annorstädes än 
i partiet »Urkunden». 

Nr XIV »Natiirliche Verhältnisse» har ovan vidrörts. — Nr XIX 
»Kirchliche Verhältnisse» är starkt konceptmässig; somliga bitar är 
strukna, andra inte. I hur hög grad det icke strukna är med i Eibofolke 
kan man inte i hast avgöra. Stickprov ha visat att en del notiser place-
rats under »Religiosität>>, Eib II: 158. — Nr XXI har den pronominala 
rubriken »§ 342.5. Alter derselben>>, nämligen »der Holzkalender». 
Paragrafnumret stämmer med Eib men är efteråt tillskrivet; underav-
delningens 5:a är tydligt ändrad från en 3:a. Texten — fyra sidor tät 
kvarto — är emellertid inte densamma som Eibofolkes 19 rader, men 
materialet kan mer än väl vara inarbetat i boken. Detsamma eller något 
liknande gäller om övriga paragrafer i häftet; deras titlar, ordning 
och antal stämmer med Eib ända till slut, dvs till avd XI, § 351. Inne-
hållet är däremot rätt olikartat. Bl. a. ser man hur Russwurm söker 
förklaring till de symboliska figurerna på träkalendrarna vid helgon-
dagar genom jämförelser med 1328 års runkalender. Språkligt ger ms 
mera av t. ex. belägg för helgdagarnas inhemska namn än Eib § 349, 
350. — Nr XXVII »Lebensweise» börjar med § 201, dvs andra delens 
begynnelse, och slutar med § 307; däremellan finnas texter till en 
mängd strödda paragrafer. Texten till § 201 exempelvis är vida utför-
ligare än i Eibofolke. — Innehållet i nr XX VIII »Nachträge>> är inarbetat 
ide fall jag kontrollerat. På s. 7 finner man t. ex. en rad notiser om kapell-
byggnader, nu placerade i första delen, den topografisk-historiska. 
Dock finner jag t. ex. inte i Eib under Hienhof 1: 83, en i detta häfte 
efteråt inskriven notis s. 7: »Ferner lag friiher bei dem Gute Hienhof 
oder Genzschenshof eine Kapelle, die man, Gengskes Kapelle nannte.» 
Formen har intresse bl. a. genom frånvaron av n framför genitivändel-
sen. Vad det här föreliggande familj enamnet Gent sc hein beträffar, 
är det även på annat håll iakttaget i förbindelse med dagösvenskarnas 
historia; se förf:s uppsats »En sägen från Gammalsvenskby i historisk 
belysning», Folkminnen och Folktankar 1932. — Notisen i Eib om 
Odinsholms kapell (I: 135) är torftigare än i häftet. Som källa anföres 
här »Carlbl», tydligen = G. earlbloms och II. R. P auc k er s 
matrikel över det esti. prästerskapet, Reval 1849 (Eib II: 369). ---
Häftet XXXII börjar med Eib § 36.2, men textstyckena påträffas 
här tämligen huller om buller, ehuru lydelsen flerstädes har Eibofolkes 
slutgiltiga form och ehuru paragrafsiffrorna ibland — visst icke alltid 
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— äro samtidiga med texten. På ett ställe (s. 30) fångades min blick 
av en namnförteckning som strax föreföll bekant: det är också en upp-
räkning av svenska kyrkobönder i Reigi. Många av dem har jag hört 
talas om under åren 1923 34 i samband med undersökningar bland 
deras avkomlingar. Här nämnes »Kleinters Andrus Thorn» (dvs Thören) 
och »Andrus Bäckmann», den senare farfar åt den syskonskara vid 
Mickas Kristjanp, som längst bevarade svenskan i hemmet — Krist-
jan, vars namn kom att leva kvar i ställets namn, var sonen till Anders. 
Sist i raden står: »In Pihla ein Ehste Peter Pielberg». Han var svärfar 
till en svenska med namnet Ann, född 1834 i Svenskbyn. Hon var 89 
år, när jag sökte upp henne i augusti 1923, och hon kunde då inte mycket 
tala. Men Lisa Bäckman i Svenskbyn berättade, att hon hade varit som 
en mor för svenskarna i Reigi: hon och den 14 år yngre Kläinters Johan, 
ingift hos den nyss omtalade Anders Thören, voro de sista som på svens-
ka kunde läsa för dem ett stycke ur evangeliet, som de eljes brukade 
läsa på estniska. 

Betecknande för svenskans starka ställning fordom i Svenskbyn 
på Dagö är, att Peters estniskspråkiga dotter, som omkr. 1860 var gift 
i denna by med en svensk man, lärde sig tala dagösvenska. Tre av 
barnen i detta äktenskap ha varit goda sagesmän för mig, fast de nu 
aldrig mera talade svenska i hemmet. 

Högsta numret, L, har kapitlet »VIII. Character», börjande med 
§ 317. Dess text är på kontrollerade punkter tämligen lik Eibofolkes, 
men senare delen av häftet innehåller en lång lista på v er b med flexi-
onsuppgifter ur runösvenskan, inledd av en förteckning: »Unbekannte 
Wörter auf Runö» (s. 43). 

Utan romersk siffra är ett annat häfte »Nachträge*, innehållande 
bl. a. en rad notiser från Runö, märkta Sj. (tydligen efter A. J. Sjö-
grens anteckningar). Det är inte otänkbart, att dylika anteckningar 
ha högre värde än motsvarande text i Eib, där ofta lokalangivningen 
uteblir. Texten är särskilt svårläst i detta parti: den vittnar om bråds-
kande iver vid avskrivning. Häftets senare partier äro med visshet 
yngre än Eibofolkes utgivning; på s. 57 citeras »Russ. Almanach 1856». 
Tidigare finnas stycken som ingå i Eib. 

Härmed är vi inne på de s p r å klig a p ar tier n a av manu-
skriptsamlingen. Icke så, som om språkliga uppgifter skulle saknas i de 
förut berörda häftena, men de återstående äro helt eller till stor del 
fyllda av sammanhängande språkanteckningar. De utgöras av inte 
mindre än nio häften, av vilka följande fem bära romerska siffror 
och alltså omedelbart kunna bestämmas som förarbeten till Eibofolke. 

XVIII: Namen (s. 2-25 i häftet, som f. ö. behandlar Kleidung) 
= sentida blyertsnummer 23. 

XX: Sprachproben (mest rim och ramsor samt smärre prosastycken, 
till större delen översättningar från riksspråkstext men även några 
ordspråk o. likn.) = blyerts 11. 



218 MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN. 

XXX: Sprache (konceptmässig »frågelista», avsedd att belysa ord-
förrådets härkomst samt konsonantiska och vokaliska ljudförhållanden) 
= blyerts 21. 

Grammatisches (ett likartat »inregistreringshäfte» med 
kategorier ur formläran som titlar överst på sidorna; endast delvis 
ifyllt) = blyerts 16. 

utan titel, en diger ordsamling i ungefärlig bokstavs-
ordning från a till y, 72 paginerade sidor jämte efteråt inhäftade blad, 
lika många men med mycket sparsammare text = blyerts 4. 

De fyra första av dessa häften komma här icke närmare att behand-
las, ehuru de givetvis ha betydande intresse och kunna få ännu större, 
då man får tid att genomarbeta dem. Här skall endast göras några 
iakttagelser i nr XXXIV, ordförteckningen. Den begagnar en stavning 
som bl. a. karakteriseras av dubbelskrivning för långa vokaler; den 
innehåller anteckningar från olika tidpunkter; vid enskilda ord inne-
håller den talrika hänvisningar till paragrafer i Eib, vilka hänvisningar 
i samtliga fall som jag hittills fått ögonen på äro yngre än de äldsta 
glosorna i häftet; och slutligen: i flera av dessa häften har en driven tysk 
handstil med blyerts infört ströddo, anteckningar som vittna om en 
språkhistorisk skolning som Russwurm saknade. Sjögrens stil är det 
inte; han använder f. ö. latinsk skrift. På några ställen (ex. s. 48 a: 
»e[stn] roup) har Russwurm med bläck infört en dylik blyertsglosa, 
utan att utplåna blyertsskriften men också utan att ange medhjälpa-
rens namn. Därefter antecknar han bl. a. ett belägg från Vippal: »röug 
Haufen von Erbsen etc auf Gesten». [Kursiven i den tyska texten här 
betecknar upplösta förkortningar.] — Samma karakteristiska handstil 
återvänder flerstädes it. ex. nr  XVIII, XX, XXX, XXXII, ev. XIV: 16. 
Den förekommer även i häftet med blyertsnumret 6, som nu närmast 
behandlas. Möjligen är det samma hand, som med bläck gjort de 
förut omtalade sakändringarna på första sidan av häftet om »Hoch-
zeitsgebräuche>>. 

Häftet nr 6 (arabisk siffra, blyerts), som saknar beteckning med 
romerska siffror, är även ganska omfångsrikt; det börjar med ett tomt 
blad och slutar med s. 94. Det innehåller en oavbruten ordlista, upp-
ställd i kolumner sålunda: D -= deutsch, Sto. = schwedisch, N. 
Nuckö, Wo. = Ormsö, D. -= Dagö, Ru. = Runö, Harr(ien) el (fr. o. m. 
sid. 40:) Wi = Vippal. — Harrien är tyskarnas gamla provinsnamn på 
landet kring Reval, dit även Vippal och Korkis hörde. Det är naturligt-
vis ett i sin mån daterande faktum, att Russwurm här lägger sig till 
med att begagna det tydligare uttrycket Wi. För övrigt dateras häftet 
i en relativ kronologi genom dubbelteckning av lång vokal, men någon 
enstaka gång cirkumflex: ex. fjppen, en något korrupt form av vippal-
svenskans ord för det fornsvenska kiipon, samt den likaledes något 
»uppsnyggade» formen Dg-ei, bredvid Da-eie och Dae (s. 40). Märklig 
är dispositionen av glosorna. 1 första kolumnen, den tyska, har Russ-
wurm ställt upp glosor i realgrupper, börjande med I. Glieder. Mensch, 
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Glied, Kopf osv., II. Hausthiere, III. Wild, IV. Vögel, V. Kaltbliitisch, 
VI. Insecten, etc., VII. Pflanzen, — först allmännare begrepp och sedan 
växtnamn i ungefärlig bokstavsföljd efter tyskan, VIII. Andere Natur-
gegenstände, IX. Gesinde, X. Hausgeräth, XI. Ackergeräthschaft etc. 
— På s. 57 börjar utan särskild rubrik en del fisketermer: Netz, Wade, 
Strömlingsnetz osv., varefter på s. 58 följer, i första kolumnen, följande 
ord utan några belägg i dialektkolumnerna: »Boot — 265. Flinte — 
263. Wagen 264. Schlitten 269. Miihle — 259. — XII. Kleidung. 258. 
weiblich 260. XIII. Lebensraittel. 267. 268. XIV. Menschlische Ver-
hältnisse. 261. 272. 273. 275. XV. Verwandtschaft. 276-78. XVI. 
Zeiten. — Härefter fortsätter ordlistan som förut. 

Vart hänvisa dessa siffror? — I ett fall — 258 och 260 — stämmer 
numret med motsvarande paragraf i Eibofolke; de övriga synas inte 
ha någonting med det tryckta verkets disposition att göra. Märkligt 
är ju att stycket »Schlitten» (269) skulle stå skilt från »Wagen» (264) 
av bl. a. »Boot>> och »Lebensmittel>>. Till våra häften med romerska 
siffror hänvisa inte de romerska rubriksiffrorna här i häftet: exempelvis 
innehåller nr XIII Urkunder, nr XIV Naturförållanden. — Frågan 
står tills vidare obesvarad. 

En annan egenhet i häftet nr 6 (blyerts) bör nämnas. Från s. 1 
till s. 44 har Russwurm själv — visserligen sporadiskt — fyllt i andra 
kolumnen med svenska riksspråkets motsvarighet till den tyska glosan. 
På sid. 45 fylles denna kolumn av en otränad skrivare, som kallar 
'Backofen' för Bakung, som -- rimligt nog — går bet på 'Ofenkrticke' 
för 'glödraka', och som återger »Brennholz 1 Stäck» med Wetred. Allt 
utseende talar för att denne skrivare är svensk; men antingen känner 
han ingenting av estlandssvensk dialekt, då han inte kan tolka Ofen-
kracke, fast där bredvid står: grdlok, grdlak m. m., eller också har 
han fyllt i sin kolumn i förväg, fast bläck o. d. peka i motsatt riktning. 
Föga van att skriva svenska är han; han stavar järn med g, och då han 
första gången av flera (s. 47) skriver iv i slutljud, blir han rättad: 
SUP) för Skf 'slev'. Småningom blir hans översättningar allt glesare 
ju mer sällsynta detaljer det gäller, men vid namnen på månader och 
dagar samt i avd. Eigenschaftswörter; dvs, adjektiv, tar han ny sats. 
Dock stryker han sin egen glosa Bred för 'breit', och går förbi bl. a. 
'bunt' och 'dumm'. Något tecken på att han skulle ha varit tysk, finner 
jag inte; ordet Frälicht för 'fröhlich' (s. 68) står alltför ensamt. Med s. 
72 lämnar han kolumnen, sedan hans handstil blivit mer och mer ut-
ledsen. Han efterträddes av en handstil, som inte saknar någonting 
i prydlighet och självsäkert behag men som återger 'was' med wa, 
'woher' med tomt ifrån, 'warum' med waföre, 'bemerken' med bemerka, 
och som stavar beuja, när han översätter 'biegen', bräta 'brechen', 
brägga 'brauen'. Orden 'sova', 'lova' och 'trolla' stavas alla med å, 
och 'sich erinnern' återges med komma ihåga. Skulle icke detta kunna 
vara skrivet av en baltisk-tysk präst i en estlandssvensk församling? 
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Som nyss antyddes på tal om adjektiv, fortsättes de sakliga, kate-
gorierna i häftets disposition av de grammatiska grupperna adjektiv, 
adverb och partiklar, samt verb. Ordförrådet blir alltså ganska mång-
sidigt belyst. 

Till denna ordfrågelista i saklig och grammatisk uppställning 
ansluter sig det likaledes onumrerade häftet ur Carl Säves kvarlåtenskap 
(32 sidor, därav 10 tomma) men här är uppställningen helt alfabetisk, 
utgående från tyska uppslagsord. Texten är uppställd i kolumner 
liksom det förut behandlade, och samma orter äro upptagna här. I 
sista kolumnen Bemerkungen finnas även i detta häfte åtskilliga helt 
korta blyertstillägg — dock av annan hand; de ge upplysningar om 
rikssvenska, estniska och finska samt en eller annan enklare uppgift 
om finlanssvenska, såsom på s. 1 vid 'auch': »in Finnl. må (Abkiirzung 
von med)» eller s. 10 vid »Mädchene »Finni. piga, piia». Även i översätt-
ningskolumnen har denne skrivare flitigt bidragit med glosor som osökt 
ansluta sig till de anförda dialektorden, vilka han tydligen förstått. 
Skrivaren använder latinska bokstäver för tysk skrift. Handstilens 
allmänna utseende, skrivarens maner att skriva lilla k med en bistapel 
som skjuter högre upp än den stapel som eljes tecknas högst, samt hans 
stavning av piia 'flicka' med två i, gör att jag — ju längre jag ser på de 
korta orden — allt mindre tvivlar på att skrivaren är A. J. Sjögren. 
— Även i detta häfte tecknar Russwurm lång vokal genom dubbel-
skrivning. 

Återstår så två oktavhäften: i den Linderska samlingen nr 1 
och nr 2. 

Det första består av själva den häftade 28-siffiga oktavvolymen 
— fullskriven — samt ett likaledes fullskrivet löst omslag, som vi tills 
vidare lämna å sido. Russwurm har ställt upp en lista av tyska ord i 
kolumn på vänstra hälften av bladet. Liksom det stora 4:o-häftet nr 6 
är denna frågelista först sakligt, sedan grammatiskt grupperad, bör-
jande med Hans, Gesinde, Gut och slutande med verb: en sida infiniti-
ver, en sida tempora och personer, och sist två sidor pronomina med 
böjningsformer. Överst på s . 1 har Russwurm — rimligtvis före listans 
nyttjande — givit en vägledning för stavning av egendomliga ljud: 
»lh aspirirt [ = /j moullirt [= breit, ähnlich r [= k], l'h breit 
aspirirt [ev. = 2 i slutljud?], f scharf [= s med någon grad av längd]; 
s weich [= i], sh' wie das engl: th [tydligen = ,s].» — Man bör vid dessa 
anvisningar för ljudbeteckningen jämföra Eib II 297 f. Det bitecken 
som här liksom i Eib tryckes med apostrof rh— skrives av 
Russwurm i häftet nr 1 o. a. med - mitt över 1. Tydligen har bok-
tryckaren tillrått apostrof. Efter tryckningen nyttjar Russwurm 
apostrofen även iskrif t. Riktigt klar på de skilda ljuden har Russ-
wurm inte varit; man är hågad att på den store samlaren tillämpa några 
ord som av Setälä skrivits i Nordisk familj eboks andra upplaga om A. J. 
Sjögren. »S. saknade öra för finare ljudnyanser, men har stora för-
tjänster som den förste samlaren af språkmaterial på flera obekanta 
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områden. Hans historiska arbeten äro tunglästa, men värdefulla för 
materialets rikedom.» 

Alltnog: detta oktavhäfte hade Russwurm inte ordnat för eget 
bruk. Det är ifyllt på Nuckö enligt Russwurms påteckning och dialekt-
formernas vittnesböid. Anvisningarna för stavsättet har sagesmannen 
inte följt; han skriver t. ex. Gide/te för pale 'gärdslet'. — Substantiven 
uppges på de första sidorna i bestämd form, på de följande i obestämd. 
Russwurm kunde år 1855 vid Eibofolkes utgivande ännu tate m e d 
bestämdhet skilja mellan dessa former; en meddelare till honom, 
lik den vi nu betrakta, har ju heller inte givit honom någon ledning. 
Meddelaren i detta häfte har f. ö. troligen inte varit i stånd därtill. 
Att han var tysk syns av några ord med driven fraktur på s. 10 vid 
ordet 'Gedächtniss : »Minne (Ich glaube sie haben keins)», och vid 
'Einbildungskraft': »(fehlt auch ganz)». Försmädligheten i tilläggen 
visar ju, att Russwur ms korrespondent inte heller var bondbarn. 
Något bättre än Russwurm synes han ha kunnat urskilja kortstavighet, 
som han tecknar genom dubbla konsonanter med gemensam båge. 
Ex.: Ferie fceke fah] för 'Fohlen', Fuflan[= faun] för 'Hengst', 
Hekko[= hceko hako] för 'Kinn', m. fl. Stundom glömmer han bågen. 
eller märker han inte kortstavigheten, såsom i Akkorbår 'åkerbär, 
[med kort å och k], Mulle-Borkar [= m,okeborkar] 'Wolke', egen& 
molnklumpar, fmokka [= smoka] för 'schmecken'. 

Ganska eget är det att se hur det går, när han skall fråga ut kon-
struktioner som 'der grosse Gott', 'des guten Freundes', 'dem hohen 
Himmel': resultatet blir ibland riksspråk som den store Gud, ibland en 
korsning mellan dialekt och »riksspråk»: dett goda wennes (där 'vän' 
råkat bli neutrum), resp den hauan himmol. Plur. gen. 'des strengen 
Richters', dat. 'den kähnen Feinden' ger ett bekymrat eller förargat: 
»weiss nicht». 

Därbredvid stå dialektalt riktiga uppgifter till fraser som 'das 
kleine Kind': he lilch båne [he hl, bone], die lahmen Pferde: tom Wii'net 
[onet < *o-nyt], där dock torn 'de' (rätteligen tei, mask. plur.) kanske 
bör utgå. 

Att detta häfte inte varit använt för Eibofolke synes åtminstone 
rimligt, då en så typisk glosa som detta onet »o-nyt» = 'halt, ofärdig' 
(DANELL Nuckömålet 104) icke återfinnes i Eibofolkes ordlista. Dock 
kan ju ordet finnas annorstädes, enär glossaret alls ej är fullständigt. 

Det lilla häftet ger, liksom ett par av de ovan behandlade, en 
inblick i de utfrågnings- och insamlingsmetoder som Russwurm kunde 
vara hänvisad till. Kanske är det erfarenheten av de bristande böj-
ningsformerna som förmår forskaren att direkt efterfråga substantivens 
fyra former på en annan frågelista om blott 4 sidor, nu omslag till 
den förut omtalade. Där har Russwurm överst skrivit: »1. Ange, '2. das 
Auge, 3. Augen, 4. die Augen.» — Men det hjälper inte: han får av subst. 
endast höra en enda form, vanligen den bestämda; då han överst bland 
verben frågat efter »gehen, ich gehe, ich ging, gegangen», får han svaret: 
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»ja gar, ja gik — gaere» [den sista formen möjligen ett missförstått gare 
'går det'], men av de följande verben uppges blott infinitiv eller imper-
fektum. Materialet på denna lilla lista har synbarligen insamlats i 
Vipp a I, att döma dels av ordformerna, dels av ett litet Wi vid det 
översta »Ange». Man får inte låta förvilla sig av att Russwurm själv 
skrivit Nuckö överst till höger; denna tydligt efteråt gjorda påteckning 
gäller de nucköord, som han med blyerts skrivit på samma blad, delvis 
parallellt.eFormer, med insamlarens handstil, som inte höra hemma 
på Nuckö äro t. ex. geide [gegte] 'geten' — Russwurm tillägger på 
nuckösvenska: am n gait, gaitre laup —; vidare sierta [slarta el. sia] 
'hjärtat' — Russwurm: herta [hota hata]; steen [sten] 'stjärna' — 
Russwurm: en stjaan. Materialet är inte inarbetat i Eibofolkes glossa-
rium. 

Det nu återstående oktavhäftet innehåller runöord. Det är vida 
innehållsrikare än de föregående ordlistorna, och det är helt skrivet 
av Russwurms hand. Det omfattar 64 sidor med ytterst täta rader och 
ytterst fin stil. Som tur är har Russwurm tillverkat den lilla volymen. 
av relativt tomma bitar ur sina skolpojkars uppsats- och välskrivnings-
böcker — bl. a. för Hugo Russwurm — samt ett och annat brev o. dyl. 
Med hjälp härav kan vi datera insamlingsarbetet till i varje fall efter 
år 1855: ett brev från »DagoKertell» bär datum den 10 maj detta år. 
I Eibofolke ha vi således intet av detta material. 

Frågan är, h ur Russwurm samlat detta betydande ordförråd. 
Häftet är iordningställt ungefär , som flera av dem vi förut sett: på 
förhand har Russwurm utplacerat bokstäver ur alfabetet; jag anför 
strödda ex.: a, ä (kommer i bokstavsordningen hos Russwurm närmast 
ad), ag, be, bl, e, 1, fj, fr, gå osv. 

Har nu Russwurm själv fyllt detta registersystem under utfråg-
ning med runöbor? Var och en som deltagit i en vidlyftigare ordut-
frågning kommer att tvivla på en sådan förmodan. Man kan bara 
tänka sig, vilket ideligt bläddrande fram och tillbaka, alltmedan runö-
orden faller som pärlor från sagesmannens läppar, oåtkomligt för en 
upptecknare, om han skall hinna skriva upp dem i bokstavsordning! 
Tvärsäkert: häftet har tillkommit vid skrivbordet. Handstilens finhet 
och jämnhet bekräftar denna uppfattning. 

En ledtråd när vi söka efter Russwurms primärmaterial ha vi 
kanske på första sidan av häftet. Längst upp i vänstra hörnet står 
det Runö och därinunder Sjögren. Tills klarhet eventuellt kan vinnas 
på andra vägar tror jag man måste antaga att häftet utgör en excerpe-
ring i »häftat kortsystem» av Sjögrens runöanteckningar, kanske 
snarast hans >>hinterlassene Collectaneen», varom Eibofolke talar 
(II: 303), eljes även excerpter ur Sjögrens tryckta arbeten. Vid detta 
förmodade excerperingsarbete har Russwurm emellertid tillämpat sin 
egen stavning i Eibofolke med cirkumflex för vokallängd. I häftet XX 
Sprachproben har jag hittat en liten anteckning i marginalen på s. 39 
till en därbredvid anförd visa — f. ö. en mekanisk »översättning» till 
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dagösven.ska av en äkta folklig gotlandsvisa: >>Änglu sj ungar singar]: 
Kattu ha jär mitt söiskänä ban, Ha haddä goä dagar.»: »Nach der alten 
Orthographie.» Denna gamla ortografi i den »dagösvenska» texten 
visar skrivningar som djuur 'djur', fluuer 'flyger', baaks 'tillbaka'. 
En sagesman i Kärdla vid namn »Greifs» har fått göra översättningen, 
men varifrån har Russwurm fått den gotländska texten? 

I den förut omnämnda autografen av Sjögren visar sig denne 
alltjämt begagna dubbelskrivning, medan han granskar ett nästan 
definitivt manuskript till Eibofolke. Kanske vi en vacker dag hitta 
något som visar, att Russwurm lagt sig till med cirk-umflexen just 
inför tryckningen eller i detta sista manuskript till Eibofolke, ett manu-
skript sålunda, varav vi inte äga något i ULMA:s samling. — Kanske 
förefaller det då överraskande, att våra bevarade häften med romerska 
siffror, vilka otvivelaktigt tillhöra förarbetena, icke äro mer fullständigt 
utnyttjade; de innehålla ett ofantligt mycket större språkligt material 
än Eibofolkes glossarium. 

Man kan då först lägga märke till att inte heller språkmaterialet 
i själva boken är infört i ordlistan: strödda i Eibofolkes text finnas 
massor av glosor som saknas i glossariet — de ha på sistone blivit ex-
cerperade av rektor Danell. Ännu lättare är det att se hurusom ordför-
rådet i det grammatiska försöket i Eibofolke, paragraferna 401-409, 
saknas i ordlistan, dvs § 410. Russwurm har säkert före utgivandet 
av Eibofolke till fullo insett, att det språkliga materialet skulle kräva 
ännu mycket arbete, och han har rimligtvis inte velat låta hindra sig 
därav, då han utgav sitt i högre grad genomarbetade etnografisk-
historiska verk. 

Mot bakgrunden av antingen dubbelskrivningens eller cirkumflex-
ens förekomst synes det säveska häftet böra betraktas som äldre än 
Eibofolkes utgivning, efter som det använder dubbla vokaler. 1 samma 
riktning pekar det ju att A. J. Sjögren tycks vara den som gjort de 
språkliga blyertsnotiserna däri: Sjögren avled 1856 och hade då länge 
varit sjuklig. 

Ännu ett uppslag till ny stavning dyker upp i det lilla runöhäftet, 
med skrivningar som ormbunkka 'Farnkraut'; golkki, tillagt efter ett 
förut inskrivet golke 'fertig'; I jeirkanttot '4 eck[ig]'; partte — tycks vara 
ordet pate, i uttryck som nan pate bd 'några ord'; blankka 'blank 
machen' liksom blancka — pl. -o 'Plätke, 'Brett'; fack -e 'Leute'. — 
Utan fördubbling stå emellertid t. ex. hjär p, halk, mark -e 'skålpund -et' 
m. fl. — En sådan stavning begagnas ju för att uttrycka en egenhet i 
finskan och en del finlandssvenska, förekommande på mycket små om-
råden även bland estlandssvenska mål: då kort vokal följes av tonande 
kondonant + tonlös konsonant, så har den senare större längd än 
den förra. Anträffas nu dylik stavning i ett häfte, vars innehåll kan 
förmodas härstamma från en forskare på finsk-ugriskt språkområde, 
så blir stavningen ett indicium på riktigheten av gissningen. 
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Ett ofrånkomlig bevis för att häftet nr 2 är en avskrift efter annan 
persons handstil finns på s. 27. I en avdelning som börjar med orden 
kd 'Kuh' och kuälc16 'Abend' står ordet kudse. Oversättningen är ändrad 
från 'Qäutschung, sw. qwäsa' (med frågetecken ovanför) till 'Stäubchen 
sw. grand'. Förklaringen till ingreppet ligger synbarligen i det efter 
den oriktiga översättningen följande exemplet: kedise er e mitt ougo, 
vilket skalle betyda 'det är ett smutsgrand i mitt öga'. Allt är i sin 
ordning, utom att ordet heter knas, bestämd form knase, ett ord som 
mycket riktigt finns i Eibofolke — dock ifrån Nuckö. — Sjögrens 
handstil är typiskt e nr ikt a d; han skriver genomgående n som u; 
så gör inte Russwurm i latinsk stil. Sjögren — om det nu är han — 
tycks själv en gång ha läst fel vid skrivbordet och gjort sammanställ-
ningen med 'kväsa', men så har han upptäckt misstaget, troligen i 
samband med anteckningen av exemplet; Russwurm kan ju inte gärna 
ha hört uttalet knas och låtit ordet stå kvar under ku-. Frasen med 
den riktiga översättningen har Russwurm rimligtvis funnit något 
längre fram i förlagan, varvid han än en gång läst ku- samt placerat 
exemplet på kudse. 

Ett hithörande fall finna vi kanske på s. 34: »nampia, nanpia?, 
uamptict? Marienkäfer>>. — Jungfru Marie nyckelpiga, om vilken Herman 
Geijer och Landsmålsarkivet så ivrigt samlade uppgifter på sin tid, 
framträder här med ett namn som väl är enastående, om det inte 
möjligen får läsas som 'vallpiga'. Så skall hon ha hetat på Dagö en-
ligt Eibofolkes ordlista: gds-wall-pika, Jesu el Guds vallflicka, ett namn 
som jag dock aldrig fått höra av de sista dagösvenskarna. För mig 
uppgavs namnet vira »viran».1  I Eibofolke II: 327 uppges runönamnet 
vara nickelpia — ett tydligt lånord, då 'nyckel' på Runö heter ltkok 
och 'pigan' heterptka. Själv har jag nu antecknat miltal-pta, växlande 
med nikal-pta, vilket av sagesmännen uppges vara »riktig runska>>, 
medan formerna skvallra om att namnets innebörd inte är förstådd. 
Runös äldste, född före Eibofolkes tryckning, säger mtkal-pta, 
likaså flera andra åldringar. VENDELL, som besökte Runö 1879, har 
i >>Runömålet» s. 119 namnet nikte1pg-a-o, vars k för 1 rimligtvis 

. är en av Vendells vanliga normaliseringar. En saklig förväxling 
har gjorts, när gulsme, ib. s. 96, översättes dels med 'guldsmed', 
dels med 'insekten coccinella'. »Gullsmeden>> är nämligen, efter upp-
gift av en pigg 85-åring, en helt guldglänsande insekt utan prickar, 
svartbrun undertill, en tum lång ungefär. Han kan »sjunga» om 
natten, och han »lever i jorden*. Någon bekräftelse står inte att få 
vare sig på de underliga namnen i Russwurms runöhäfte eller på 
det förmodade namnet »vallpia». Formen pia, utan g eller k, ger en 
anledning att fråga sig, om ordet har finlandssvensk härkomst: ett 
ord ur Sjögrens egen fatabur? 

1) Denna sommar, 1945, uppger min förnämsta meddelare av gam-
malsvenskbymål, att nyckelpigan hette for-mtsa »får »lisan». Henne fick 
man inte skada: he var geses kuda 'det var Jesu ko'. 
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Det säveska häftet samt de stora ordförteckningarna i häftena 
4 (-=, XXXIV) och 6 ha alla ung e f är samma uppgifter angående 
'Marienkäfer' som Eibofolke. Det säveska, häftet tillägger dock — med 
annat blä c k —i kolumnen Harrien, ett namn som vi känna från 
Vippal och Rågöarna, nämligen misfumas-kydda (mtsmajkuda). 

Denna iakttagelse ger oss inte rätt att anse det säveska häftet vara 
yngst av de tre här nämnda, som anföra former från flera håll. Att det 
stora häftet XXXIV är äldst, dvs b ö rj a ts först, det tvivlar inte jag 
på; för detta antagande talar dess ungefärligt alfabetiska uppställning 
med dialektala uppslagsord; därtill är häftet nött och försett med 
genomgående interfoliering samt har behövt skyddsomslag. De båda 
andra — med t y s k a uppslagsord [det mindre, säveska, i alfabetisk 
ordning, det större, nr 6, i saklig gruppering] — ha rimligtvis inte 
kunnat ställas upp, innan h. XXXIV var någorlunda färdigt, annat 
än möjligen som tomma ramar, ett slags frågelistor. De äro häftade av 
olika pappersslag men ha väl tillkommit t ä mlig en samtidigt. Säve-
häftet är väl yngst, eftersom det genomgående har rubriken Wichter-
pal s. 1, Wicht s. 2, resp Wi, s. 3 ff., medan nr 6 ändrar sig från 
kolumnrubriken Harrien, förbi en sida utan rubrik i denna kolumn, 
till Wi. Marginalkolumnen längst till höger är i nr 6 utan rubrik men 
kallas i säveska häftet Bemerk[ungen]. Även detta kan ju tala för att 
nr 6 upplagts först av dessa båda. Därmed är emellertid inte sagt att 
nr 6 även avslut a ts först. I princip är samtliga registreringshäften 
oavslutade: tillägg ha uppenbarligen gjorts vid skilda tillfällen. 

Man kan fråga sig hur pass betydande fyndet av de russwurmska 
papperen är. —I sakligt avseende kunna de etnografiska delarna 
visa sig vara styckevis överlägsna Eibofolke; däremot saknas i glos-
häftena fylligare sakupplysningar: översättningarna äro kortfattade. 
Sakuppgifter har Russwurm nog infört i sina dagböcker, där det 
språkliga inslaget väl inte varit mera påfallande än i regel i Eibo-
folkes text. Russwurm gjorde ibland systematiserande sammanfatt-
ningar; icke alltid kommer primärnotiserna därvid helt till sin rätt. 
Tittar man exempelvis på Eib § 43 om härstamningssägnerna, måste 
man vara tacksam för att Russwurm inte nöjt sig med den tämligen 
meningslösa sammanfattningen (s. 40), utan att han lagt huvudvikten 
vid enskilda sägner. Men gärna hade man velat se primäruppteckningen 
åm en tradition inom familjen Thören (»Tårn>>) angående dess härstam-
ning från Finland. Nu står det bara en liten bisats allra sist. Något av 
samma tradition har visserligen ungefär 75 år senare blivit antecknat 
på Dagö, men Russwurm bör ha haft tillfälle att höra en fylligare ver-
sion än den som nu stod till buds. 

I spr å kligt avseende får man nog inte spänna förhoppningarna 
på Russwurm-manuskripten allt f ör högt, även om fynd kunna vara 
att vänta. Manuskripten synas ge vid handen, att Russwurm hållit sina 
språkliga anteckningar kanske alltför skilda från det etnografiska, 
/ilen då häftena en gång bli excerperade tiden är allt för bråd just 
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nu — kunna dessa snart hundraåriga anteckningar måhända ge åt-
skilliga eljes oåtkomliga upplysningar om ordförekomster och sprid-
ningsförhållanden. 

Vi ha sett exempel i fråga om Coccinellas namn. Alltför ofta lämnar 
oss Eibofolke i sticket, när det gäller ortsupplysningar om enskilda 
glosor eller sakförhållanden. Att vid våra uppteckningar och studier 
hålla isär de estlandssvenska målen liksom realtraditionerna från skilda 
trakter är nödvändigt, nu mer än någonsin. Russwurms handskrivna 
anteckningar synas härvid mången gång kunna bli oss till hjälp. 

Sådana de nu föreligga, är häftena fulla av obesvarade frågor. 
I vilket inbördes förhållande stå de till varandra? Försök att ge spridda 
svar ha här gjorts, men mycket återstår. Vad kunna de ytterligare visa 
om källorna till Eibofolke och om det långa arbetet på denna bok? 
Hur mycket ha andra samlat åt Russwurm? Varifrån fick han skrivna 
primäruppgifter utom från Sjögren? Hur pass positiv var Sjögrens 
insats som granskare? Vilka andra språkmän hjälpte till? Hur långt 
har Russwurm själv kunnat kritiskt behandla språkmaterialet? Då 
Eibofolke utgavs förmådde han, som redan sagts, int e m e d full 
klar het skilja mellan obstämda former och bestämda av substantiv 
och adjektiv. Lika osäker var han, när det gällde att skilja en imperfekt-
form från en infinitiv. Kortstavigheten i ord med en kort konsonant 
mellan stamvokal och ändelse märker han ibland, dessemellan icke. 
Naturligtvis träffar han många gånger rätt, men i stort sett vittna 
häftena om samma bristfälligheter. Ibland antecknas i oktavhäftet 
från Runö (nr 2) av Russwurm — eller av Sjögren? — ett dum] art[ieulo] 
vid substantiv i bestämd form; ex. »ars (c. art. arsen) Schiffsspiegel». 
Detta arsen är efteråt ändrat — och detta är väl Russwurms för-
tjänst — till ars'n, en stavning som klart återger uttalet med vokal-
synkope. Man får bara inte vänta, att Russwurm metodiskt arbetat sig 
igenom artikelsynkopens många, även inom estlandssvenskan varie-
rande skiftningar, vilka med visshet ha dialektgeografiskt intresse. — 
En eller annan gång innehåller häfte 2 ettp r ä t. vid en imperfektform 
(Eibofolke nyttjar ordet imp er f.). — Skrivaren är på sin vakt mot 
rikssvenska språkformer, men stundom följer en sådan med ändå, 
såsom i notisen »äte (= ate) nicht oder änte (mit Nachdruck)». En form 
som änt vore t ä nk b ar även på Runö — den förnekas dock nu ener-
giskt av runöbor — men en form som änte strider alltför uppenbart 
mot den i estlandssvenskan mycket regelrätta apokopen efter lång 
stavelse, och det är inte rimligt att den funnits på Russwurms tid. Men 
skulle man inte kunna tänka sig att erfarenheter ur finlands-
svenskan spelat en roll: där är apokopen flerstädes — inte minst i 
Nyland — beroende av den tillfälliga tryckstyrkan. (Jfr även en just 
utkommen studie av Olav Ahlbäck över apokopen i fin1.-sv.; Studier i 
nord, fil.; bd 31-32, Hfors 1945.) Det k a n vara nylänniugen Sjö-
gren som gjort notisen. 

Man frågar sig också: har Russwurm själv efterkontrollerat de 
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språkformer han registrerar? Hur skall man betrakta växelformer? Ofta 
finner man i parallella häften (t. ex. nr  4, 6, säveska häftet och runö-
häftet) former, av vilka den ena är avgjort bättre. Se vi då ett resultat 
av omprövningar, eller är det fråga om former som vid skrivbordet 
utan vidare inregistrerats ur skilda primärkällor? Vi ha funnit, att 
Russwurm hade åtskilliga sådana utom sina egna anteckningar, t. ex. 
Sjögren och ortsmeddelare av den typ vi träffat i oktavhäftet nr 1 
(tysk ståndsperson på Nuckö) eller i omslaget till samma häfte (vippal-
ord, samlade av annan tyskspråkig skrivvan person). 

Och själva manuskriptsamlingen, sådan den nu befinner sig: är det 
en ren tillfällighet att just dessa häften äro sammanförda och anträf-
fade i Sverige? Har Russwurm — eller någon annan — gjort ett avsikt-
ligt urval? I så fall: efter vilka synpunkter? De rena språkhäftenas stora 
antal — ungefär hälften av det hela i sidantal — samt språkuppteck-
ningarnas ofullbordade tillstånd ger oss rätt att hysa den förmodan 
att här har funnits någon, snarast Russwurm själv, som planerat en 
fortsättning på det språkliga arbetet. Har Russwurm velat få 
svenska språkvetenskapsmän att granska materialet för hans egen 
räkning, eller har han — inför andra stora arbeten som fyllde senare 
delen av hans liv — helt velat anförtro de mest koncentrerade delarna 
av sitt språkliga råmaterial åt den svenska språkvetenskapen? 

Därmed må vara hur som helst. Vår tid, som återfunnit papperen, 
har att — när omständigheterna det medgiver — handla som om 
Russwurm hade avsett något dylikt. 

Nils Tiberg. 

Är det Bodorffs öländska ordbok som kommit till rätta? 

I mitt arbete Ölands folkmål del I (Göteborgs Högskolas årsskr. 
1925, I; tryckt 1926) yttrar jag i kapitlet Källorna för kännedomen om 
öländskan på s. 24 följande: »[Den lexikaliska avdelningen av J. V. Bo-
DORFFS Bidrag till kännedomen om Folkspråket på Öland 1875] är ett 
synnerligen värdefullt bidrag till öländsk lexikografi. — Med tanke på 
vad i denna avdelning ges, är det stor skada, att B. icke fick publicera 
den or dbok över öliindskan, som han i inledningen säger sig ha färdig 
t. o. m. bokstaven S och som han då — i maj 1875 — hoppas få färdig 
till hösten. Skadan vore reparabel, om manuskriptet funnes i behåll; 
men trots efterforskningar har det ej varit möjligt att uppspåra det. 
Ingen Vet något om det.» 

Mina efterforskningar var i själva verket så grundliga som möjligt; 
jag hörde mig för hos Bodorffs efterlämnade maka och barn (som jag 
förut personligen kände) och — efter vad jag vill minnas — hos rekto- 

16-452403. Sv. landsmål. 
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rama för båda de läroverk där B. tjänstgjorde, nämligen Beskowska 
skolan i Stockholm och (härpå är jag mindre säker) Högre allmänna 
läroverket i Uppsala. 

Vid genomläsningen nu på senhösten 1944 av den maskinskrivna 
årsberättelsen för arbetsåret 1942-43 från Landsmålsarkivet i Lund 
fann jag två för mig som ölandsforskare överraskande uppgifter: På s. 
3 finner jag, att »fröken Gun Norrman har — — skrivit ut på sedeslappar 
en av Smålands och Ölands landsmålsförening sammanställd ordbok 
över folkmålet på Öland, förvarad i Uppsala landsmålsarkiv»; och på 
s. 4 nämnes »en ordbok över allmogemålet på Öland, upprättad på 
1870-talet av östra Smålands och Ölands landsmålsförening i Uppsala». 

Det föreföll mig uteslutet, att denna ordbok intet skulle ha att 
skaffa med den förkomna Bodorffska. Redan innan jag begärde att 
få disponera den för undersökning, måste jag ställa mig frågan hur 
den kunnat undgå mig. Jag trodde mig vid utarbetandet av del 
ha fått kännedom om allt öländskt material i Uppsala landsmålsarkiv 
(jfr där s. 25 ff.). Svaret på frågan kom i form av en anteckning i den 
sedan med ordboken sända förteckningen över de öländska ms, sig-
nerade med acc.-nr 93 jämte subnummer, som tillhört vederbörande 
landsmålsförening. Där upplystes, att ordboken anträffats bland prof. 
Lundells papper 1940. 

Mitt studium av det ifrågavarande ordboksmaterialet måste alltså 
först gå ut på att få klarhet om huruvida det verkligen är Bodorffs 
ordbok som nu återbördats till sin rätta förvaringsplats. Jag tillkänna-
ger här genast det uppseendeväckande resultatet: Det jag nu fått under 
ögonen, är icke Bodorffs ordbok; ja det tycks i själva verket intet ha med 
denna att skalla. — Jag ska framlägga min bevisföring i skilda moment. 
Därvid har jag kunnat dra nytta av några vänliga upplysningar av 
dr HERBERT GUSTAVSON, givna i samband med ytterligare undersök-
ning av manuskripten från hans sida. Jag betecknar dem med ett G. 

Den nu framskaffade ordboken är fördelad på acc.-nr 
93: 31 och 93: 32. Det förra är en renskrift (nedan kallad R), det senare 
ett koncept (nedan kallat K). R sträcker sig över bokstäverna A—G, 
K—M, 0, medan K omfattar A—G och K-0, dock med många ord 
här och var antecknade även utanför dessa bokstäver, i stor utsträck-
ning i samband med systematiska uppteckningar efter »ämneskretsar», 
folkminnen o. d. Enligt förteckningen (vars exakthet jag dock är osäker 
på) omfattar R 157 s. folio, varav 71 tomma, K 158 s., huvudsakligen 
folio, varav 8 tomma. B (hädanefter = B:s ordbok) skulle ju däremot 
omfatta A—S. 

B. hade detta sistnämnda parti färdigt i maj 1875. De tidigaste 
data som anträffats i K är enligt G. »Höstterminen 1874» (s. 2) och 13 
april 1877 (på bokstaven G). 1 R finns inga tidsuppgifter. Emellertid 
framgår det av landsmålsföreningens protokollsbok (Acc.-nr 93: 12), 
att t. o. m. det allra tidigaste partiet i R är åtskilligt ä ldr e än dessa 
data. Att uppgiften i protokollet av 29 nov. 1873, att uppteckningen 
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av abc — afton, som då företeddes »i häftet omsorgsfullt‘nedskriven», 
avser r enskr if t e n, torde nämligen vara säkert; protokollet av 
31 okt. 1874 upplyser sedan, att orden alm — dn likaledes införts, 
»varmed den för den första samlingen bestämda delen av första häftet, 
som innehölle 5 ark, nu vore fullskriven.» Själv hade jag antagit, att 
dessa uppgifter avsåg lösa primäranteckningars införande i ko n-
c ept et .1  Men G. påpekar nu, att R:s första lägg (»häfte») just utgör 
fem ark. — Senare data i K är exempelvis i april 1879 (vid början av 
bokstaven K) och 3 april 1887 (alldeles i slutet av ordboken, som ju 
slutar med 0), och däremellan åtminstone tre från 1883, fyra från 
1884, tre från 1885, ett från 1886 och ett från mars 1887. 

Alltså hopbringas de första materialsamlingarna t. o. m. 0 för 
den tilltänkta ordboken under tiden h. t. 1873-1887. Men B var tryck-
färdig t. o. m. S i maj 1875. 

Protokollsboken sträcker sig över tiden från 7 maj 1873, då 
föreningen stiftades, till 22 april 1886, då beslut fattades att den 
under namn av »Kalmar landskapsavdelning» skulle »ingå i>> den ny-
bildade »Uppsala landsmålsförening». Av protokollet för 2 oktober 1873 
ses att man genast satte igång med det lexikaliska uppteckningsarbetet. 
Sedan kan man följa detta i protokollen intill 6 mars 1886, då man på 
grundvalen av Rietz' ordbok var kommen t. o. m. nakke. Därefter 
kan nog uppteckningen ha fortsatts åtminstone av enskilda medlem-
mar inom landskapsavdelningen, ty det sista datum i K är den 3 
april 1887. Det kanske kan visa sig att Lundell, som ju haft åtminstone 
K och R hemma i sin bostad, gjort senare tillägg. 1 K träffas hans 
hand ofta, men alls icke i R. 

Längre än till hösten 1873 kan vi i varje fall knappt föra till-
baka det målmedvetna, på flera händer fördelade, uppteckningsarbetet. 
Men kan man nu inte tänka sig, att B tillkommit just under tiden 
maj 1873—maj 1875, och då hunnit bli tryckfärdig t. o. m. S? I så 
fall skulle B. genast ha satt i gång på egen hand, och arbetat med en 
väldig fart, helt eller väsentligen oberoende av föreningens verksamhet. 
Dock var han från början på det närmaste bunden till denna. Det 
var han som sammankallat intresserade »kalmariter» till det konstitue-
rande sammanträdet, och inskrevs som medlemmen nr 1; han fungerade 
då som ordförande, och valdes därtill på det följande sammanträdet, 
14 maj. Han har också egenhändigt skrivit och undertecknat dessa två 
protokoll. Men så försvinner han ur annalerna; 23 sept. valdes C. 
Ahlstedt till ordförande. Detta på grund av B:s »förestående avflytt-
ning till Stockholm». Den enda gång denne sedan nämnes i protokollen, 
är 21 sept. 1875, när han hade skänkt föreningen ett ex. av sin avhand-
ling. 

Det var till Beskowska skolan i Stockholm som han knöts 
som lärare. Han stannade där t. o. m. vårterminen 1887; sedan åter- 

1) Detta avses väl däremot med arbetsordningens av 2 okt. 1873 
stadgande om »uppteckning, i »foliohäften». 
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vände han tt Uppsala som adjunkt vid Högre allm. läroverket. Inte 
underligt att han inte nämnes i den ovan anlitade protokollsboken. 
Denna anger fr. o. m. 11 oktober 1876 de vid sammanträdena när-
varande; men inte ens som tillfällig gäst har B. alltså deltagit. Att han 
vid återkomsten från Stockholm överhuvud visat något aktivt intresse 
för sitt gamla mål, därom känner jag intet vittnesbörd. 

Efter detta kan det vara på tiden att noggrannare besvara 
den ovan redan anteciperande besvarade frågan: K a n Bodorff över-
huvud ha haft något som helst att skaffa med uppteckningsarbetet i 
Uppsala? Redan nu torde härpå kunna svaras: nej. Men det borde 
dock vara tänkbart, att han under sin första uppsalatid, intill hösten 
1873, röjt sitt då högeligen aktiva intresse för dialektuppteckning 
genom någon anteckning i K:s allra äldsta parti. Och eftersom både 
K och R visa flera händer (R dock bara två), och åtminstone R borde 
ha kunnat lånas ned till Stockholm till föreningens stiftare, vore det 
väl inte omöjligt att hans hand också där kunde konstateras. Det är 
alltså inte helt ur vägen att anställa en jämförelse mellan B:s handstil 
och handstilarna i K och R. 

Detta var också helt naturligt min allra första åtgärd, så snart 
jag fick det återbördade materialet i min hand, och ännu inte hade 
kommit till insikt om att det inte kunde vara B:s verk. Material till 
jämförelse erhöll jag genast utan svårighet i »klassliggarna» i Beskowska 
skolans arkiv (jag befann mig under julferien i Stockholm). B:s an-
teckningar där visar i själva verket en piktur som före en mycket 
ingående jämförelse tedde sig så överensstämmande med den ena av 
händerna i R, en hand som också möter i några små tillägg med bläck 
i K, att identiteten föreföll sannolik. Jag åsyftar den hand som i R 
sätter in ett stycke in på D (vid Das-). Båda de jämförda stilarna 
är föga originella, delvis nästan förskriftE mässiga, ytterligt lättlästa. 
De jämförda skolanteckningarna är från början av 1880-talet (fram till 
1887). Sedan gjorde jag bekantskap med de båda protokollen från 
1873 (se ovan). Och efter att nu ha jämfört bokstav efter bokstav, 
både inom de stora och de små bokstäverna, kan jag våga påstå, att 
B:s hand ingenstädes träffas varken i K eller R. Avgörande olikheter 
torde främst vara: F, G, c; många bokstäver är förunderligt lika. Vilka 
händer som i själva verket möter i K och R, må andra i detalj under-
söka; jag tror mig kunna identifiera åtminstone Zetterqvists (jfr I, 
18, 20) och, med full säkerhet, men bara i K, Lundells. i Det är att 
märka, att de båda manuskripten alls icke (särskilt inte i tilläggen i 
R:s marginal) bara gäller Öland, utan också ger rikligt med uppgifter 
om fastiandsmålen, en sak som icke nämnes i den ovan nämnda för-
teckningen, där som acc.-nr 93: 28, 29 särskilda ordböcker över dessa 
senare mål omnämnes. Det är alltså inte fråga om en spec. öländsk 
ordbok. 

5 G., som haft mer jämförelsematerial, upplyser att de båda händerna 
i R är Z:s och, fr. o. m. Das-  (jfr ovan), dr Albin Hildebrands. 
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Att B., kantorssonen från Högby, börjat sina öländska dialekt-
uppteckningar f ör e landsmålsföreningens stiftande, är otvivelaktigt. 
Det sakligt grupperade, fylliga ordmaterialet i avhandlingen (s. 42 ff.) 
är ett urval därur. Det spänner naturligtvis över alfabetets alla bok-
stäver, också över dem efter S. Det är märkligt att inte R (efter våren 
1875) tillgodogjort sig detta material ens på de bokstäver den omfattar. 
Någon närmare beröring mellan B. och hans gamla kamrater inom 
föreningen måtte inte ha förekommit, utom åtminstone under en tid 
beträffande A. Almblad, som varmt avtackas i avhandlingen (s. 2); 
jfr strax nedan. Och B. själv måtte mycket snart ha tappat intresset 
för hela saken. Hans ordbok fullbordades aldrig, ja han tycks inte ens 
ha sörjt för att ms bevarades åt eftervärlden. Om orsaken därtill kan 
jag inte ens framställa gissningar. Vid den tid då han umgicks i mitt 
föräldrahem (jfr 1, 24 n. 3), nämligen åtminstone åren 1890-91 (enl. 
mina samtida dagboksanteckningar), alltså under sin senare uppsala-
tid, var han vid god vigör. Men han avled redan 1892 (han saknas 
nämligen i statskalendern för 1893). 

Bodorff var född 1842. Säkerligen har han tillbragt sina somrar 
också som student hemma i klockarbostället på norra Öland. Huruvida 
intresset för dialektuppteckningar uppstått spontant, vet vi intet 
om. Annars är det säkert, att han gjort bekantskap med sin sju 
år äldre »landsmans» Nils Linders öländska uppteckningar från 
1871-1873 (se 1, 27) och inte bara med hans doktorsavhandling 
»Om allmogemålet i Södre Möre härad» (1867); han visar sig ju vara 
förtrogen med L:s planer på behandling också av ölandsmålen (se B:s 
avhandling s. 2). Han har också fått begagna Almblads ordsamlingar, 
varmed säkerligen åsyftas de varav utdrag tryckts i tidningen Kalmar 
i januari och februari 1873 (se I, 20). Om uppteckning av Zetterqvist 
vittnar en text i B:s avhandling; men den är kanske inte tillkommen 
före föreningens stiftande (jfr I, 20). Knappast hat B. fått den genom Z. 
själv; denne avtackas inte, och näppeligen hade den då fått framläggas 
i så fördärvad form som skett (se 1, 20). Och så har han själv gjort vid-
lyftiga ordsamlingar, som hunnit så långt även i fråga om ordnandet 
som vi fått besked om i hans egen, för förevarande utredning grund-
läggande uppgift. 

Med det sagda är tydligen inte alla intressanta problem rörande 
K eller R lösta. Men då materialet i dessa dessförutan kan tillförsikt-
ligt begagnas, har jag nöjt mig med att söka besvara den för mig 
särskilt viktiga frågan som formuleras i överskriften ovan. 

Sammanfattning: 
(känningen J. V. BODORPT, f. 1842, fick åtminstone som student 

i Uppsala intresse för uppteckning av sin hembygds mål. Nils Linders 
avhandling och, efter 1871, öländska ordsamlingar, har kanske väckt 
honom, i varje fall stimulerat honom till att på allvar tai tu med saken. 
Han tog våren 1873 initiativ till bildandet av ()dra Smålands och 
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Ölands landsmålsförening. Redan då hade åtminstone ytterligare en 
person, studenten A. Almblad, verkställt en del uppteckningar. Av 
dessa fick B. dra nytta för sin avhandling; men framför allt kunde han 
bygga på omfattande egna samlingar, som redan ordnats till en mycket 
långt hunnen ordbok, som sannolikt skulle vara »färdig» till hösten. 

Av denna ordbok har sedan, trots ivrigt sökande, inte anträffats 
något spår. Det som nu, 1940, kommit i dagen, och som åstadkommits 
genom och tillhört landsmålsföreningen, har nämligen intet att skaffa 
med B:s verk. Bodorff lämnade Uppsala redan med hösten 1873. Den 
enda påvisbara form av förbindelse mellan honom och uppsalaföreningen 
därefter är det som under mom. 8 sägs om förhållandet till Almblad. 
Han tycks alldeles ha upphört att syssla med ämnet. När han hösten 
1887 återbördades till Uppsala, tycks föreningen själv, i och med dess 
uppgående i den större föreningen, ha upphört med nedteckning av 
öländska ord, åtminstone som en gemensam uppgift. R bör väl åtmin-
stone delvis ha tillkommit efter 1886; men B. har inte lagt någon hand 
därvid. Han gick bort 1892. 

Hjalmar Lindroth. 

Västvärmländsk tro och sed rörande död och begravning. 

Huvudsyftet med föreliggande uppsats är, som titeln anger, att 
redogöra för gammal tro och sed i samband med död och begravning. 
Vidare avser den att visa, att tron på de dödas närvaro i egenskap av 
»andar», »gastar» och 'spöken alltjämt lever kvar i våra bygder. Av prak-
tiska och naturliga skäl har jag härvid begränsat mig till västra Värm-
land och anför endast undantagsvis och i kompletterande syfte uppteck-
ningar från andra delar av landskapet. Framställningen bygger näm-
ligen på av mig insamlat material från västra delen av landskapet. Till 
detta har fogats åtskilliga uppgifter, hämtade ur VFA:s och IFGH:si 
folkminnessamlingar samt även något tryckt material. Detta sist-
nämnda material har valts så, att framställningen kompletterar Louise 
Hagbergs arbete När döden gästar, vad landskapet Värmland beträffar. 
Två av de fyra här nedan angivna böckerna har inte utnyttjats av 
Louise Hagberg, och ur de två övriga har jag nästan uteslutande anfört 
andra exempel än de i hennes arbete förekommande. J. V. Palmqvists 
Rester av primitiv religion bland Värmlands finnbefolkning (Karlstad 

1) VFA = Västsvenska folkminnesarkivet, Göteborg. IFGH = 
Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola. ULMA = 
Landsmåls- och folkminnesarkivet, Uppsala. 
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1924) samt Karl A. Östlinds Omkring Töck och ()sten (Göteborg 1930) 
ägde Hagberg sålunda kännedom om. Nytt material erbjuder däremot 
Glava socken i forntid och nutid (Arvika 1936) liksom även Edvard 
Olsson—David Arill, Värmländska folkminnen (Karlstad 1932). 

Döden sänder förebud, det är en föreställning, som är spridd över 
hela Värmland. Rester av tron, att varje människa ägde sin »vård», 
går igen i talet om att särskilt syndiga personer mistade sin skugga samt 
i talet om att man blev »feg». »Jag hörde farfar, mor å far å flera till 
säga: Han ä så full i ont, så dä skugger inte tå'n. Den som hade gjort 
mycket ont fick inte ha skuggan kvar» (Älgå, VFA' 3182: 31). »Troll-
Mates» i Glasnäs, Älgå, västra Värmlands mest beryktade trollkarl, 
död 1836 (närmare om honom, se min uppsats En värmländsk troll-
karl i FmoFt hft. 4-1944), påstods ha tagit livet av en gränsridare 
eller tulluppsyningsman och dessutom försvurit sig till den onde, så 
han hade ingen skugga. Både han och flera till, t. ex. »Grev-011e», 
>>Trompi'en», »Kullern», ansågs ha »svilre bort själa si», så de gick »mä 
tomme skröve>> (Älgå, A. E.)2  

»Vissa förändringar hos en person, hans sätt att vara eller handla, 
skulle betyda att han är fe g. Om en annars snål visar sig givmild, 
en lat arbetsam — »han är nog snart feg»; någon blev ej igenkänd — 
»han är feg» (östlind a. a. 115). När »vården» lämnade en person, gick 
bort från honom, blev han »feg». Uttrycken »han har gått bort», »han 
geck mä i våras» erinrar om denna tro. 

När någon låg på sitt yttersta, tog man tydor. »När M. F. låg på 
sitt yttersta (i febr. 1943), så plockade hon ivrigt sönder sängkläderna 
i filler (trasor). Dä säjer di allt än i dag, att dä ä ett säkert tecken te, att 
di ska dö» ( Älgå A. E.). Samma uppgift lämnas i en uppteckning i VFA 
(3134: 54). Var den sjuke påstridig och ville byta sängplats, var det ett 
säkert märke på samma sak (Köla, Edv. Olsson a. a. 40), likaså om han 
talade om att flytta (VFA 3134: 54), eller talade om vita kläder (VFA 
ib.). 

Om man påträffade olika slags föremål liggande i kors, tog man 
tydor därav och gör så än i dag. »Om två trän ramlade i kors, när man 
kastade en vedbörda i golvet, skulle man snart få spörja lik» (Glava s:n 
81, Älgå A. E.). Pinnar, stickor o. d., som man fann ligga i kors, till-
troddes samma betydelse. Vid iordningställandet av ovannämnda M. F:s 
begravning sopade dottern golvet och fann då tvenne pappersband 
ligga i kors under kistan. Hon upphörde med sopningen och yttrade 
allvarligt: »Ä nej, se här, här tyder dä allt på flere dössfall>> (Älgå 
A. E.). »Det var så farligt, om en kom å gick på vägen eller annorstädes, 

Samtliga här citerade uppteckningar från VFA gäller Ålgå 
socken. 

I det följande användes detta signum om egna uppteckningar, 
vilka framdeles komma att vara tillgängliga i ULMA. 
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OM två strå låg i kors, för det betydde att en var nära graven* (VFA 
3182: 32). Var det fråga om sädesstrån, blev tydorna något mer inveck-
lade. »Om man fann ett rågstrå med två ax, troddes att någon i den 
familjen snart skulle dö, den yngste eller äldste», berättar Edv. Olsson 
från Köla. »Om det var råg bara i ena axet, blev det begravning» (a. a. 
37). »Om ett par kniver, gaffler eller skier råke te lägge sä i körs, så 
spådde dä lik» ( Älgå A. E.). Ytterligare nåja tydor från kökets värld. 
Brann sotet på kastruller eller tegelstenar i spiseln, spådde det dödsfall 
(Köla, Edv. Olsson a. a. 40, Älgå A. E.). »Om kakan vid stekning föll 
av brödspaden i golvet och vände undersidan upp, så kunde man vara 
säker på att någon skulle dö snart» (Älgå A. E.), likaså om brödkakan 
vände sig i bakugnen vid uttagandet (»Köla m. fl. socknar», Edv. Ols-
son a. a. 40). 

Vissa drömmar betydde också dödsfall. »Att drömma om vita 
kläder betyder lik», och »Att drömma om blommor betyder lik», heter 
det från Algå (VFA 3199: 48). Samme sagesman uppger, att om man 
drömmer, att någon som lever, är död, »så spörs det lik» (VFA ib.). 
Liknande betydelse hade det att drömma om blacka hästar (»Köla 
m. fl. socknar», Edv. Olsson a. a. 40). 

Endast från Älgå har jag upptecknat följande tydor. »Om di satt 
flere i ett sällskap å nö'en bynte på å tette på hännera, å di allihop 
tette på d'öm å tale öm hännera, så spådde dä lik.» »Öm en litten onge 
for å lekte över gölve å kröp på alle fyre å tette unner sä å bakåt unner 
sä, så skulle nö'en snart dö.» 

»Om en fågel flög in genom ett öppet fönster, troddes det ock 
båda dödsfall. Den döendes ande skulle snart fara samma väg» (»Köla 
m. fl. socknar», Edv. Olsson a. a. 40). »För några år sedan dog en fyra-
årig gosse. Senat en timma förr än gossen dog kom en liten grå fågel 
inflygande i rummet, fågeln gjorde tre svängar över sängen där gossen 
låg, å alla tre gångerna gjorde han tre kvittrande över gossen. Sådant 
varsel anses som mycket gott och den dödes själ kommer med det-
samma till 'himlen» (Köla, IFGH 766: 43). »Om små barn 'blinnade sig' 
spörjs snart någon död. Om myrten växte frodigt fick man snart ta av 
den till begravningskransar» (»Köla m. fl. socknar», Edv. Olsson a. a. 40). 

Vissa personer »va i syne», de såg sådant, som andra inte kunde 
iakttaga. »Min morfar såg allti liktåg i förväg, när nö'en skulle te å dö» 
(Älgå A. E.). Från Sillerud anför Edv. Olsson: Andrias P. mötte 'e 
likfal' i Sillerud. Strax efter dog en grannkvinna. Likföljet efter henne 
var precis, som det Andrias hade mött. Han kände igen alla personerna, 
och lika gick de i leden» (a. a. 42). »Ola på Elgtorp va så i syne stött, 
så hån kunne allri gå mett i vägen, utta han mötte likfärder å tocke. 
Han förutsa allti dössfall. Han lytte gå på ene vägkanten, för han 
mötte likfala varenda gång inna nö'en dog» (Älgå A. E.). »När gamla 
fru 0. R. på harrgårn låg sjuk, så såg träggårsmästern L. på harrgårn 
e likkiste komme över marka, jämt såpass högt söm när di bär'a i bår-
kläe, men inte e människe syntes. över den döe's ansekte la di allti 
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en vit duk, å den såg han fladdre för vinndrage. Kista 'bars' ut frå 
harrgårn å nerigömmen allen å åt körka te. Tre måner efter dog fru R.» 
(Älgå A. E.). »Det var en som alltid såg likfärd före dödsfall. En gång 
såg han en likfärd där han sjelf var med, men han gick barhuvad och 
hade ej hatt på huvudet, oaktat han var ägare till en flosshått (storm-
hatt?, A. E.), som han alltid brukade ha vid begravning. När det snart 
därefter blev begravning innom hemmanet kom en person och lånade 
flosshatten av honom, ty han skulle äntligen ha hög hatt ty han skulle 
vara med och bära liket, och så fick han igen sin syn (det han hade 
sett i syne), han blev förutan hatt vid likfärden» (IFGH 765: 14, Brun- 
skog). 

Ibland blev det till en plåga för den, som var i syne, att inte få 
vara i fred för synerna. »En gumma kom in till ett folk och sa till bar-
nen, som voro ensamma: »Å låt mej bli här ett par timmar på högste 
da'n, dä ä så kust(ert) då, ja ser så mö'e.' — 'Dä ä väl på högste natta dä 
ä kust(ert)', sa barnen. 'Nej, jag ser likfärder och pysslingar, så 1 lär 
allt låta mej bli här' (VFA 1612: 4). En del gamla personer i Älgå har 
sagt mig, att middagstimmen, »högste da'n», var den farligaste på hela 
dygnet, men detta gällde endast under högsommaren. Det var då, som 
t. ex. ormslån, kopparormen, var som allra giftigast. 

Ett annat förebud till någons död var detta: »När någon köpt en 
krans för begravning och utan att tänka därpå lägger den på en säng, 
trodde man fordom (ber. f. 1850), att sängens ägare först skulle dö inom 
familjen» (1FGH 766: 44, Köla). Ordet »fordom» får här tagas med 
reservation. Bruket att köpa kransar kan ej vara äldre än från 1880- 
talet i västra Värmland. 

Vid kyrkobesök lade de gamle noga märke till om någon nös eller 
hostade eller på annat sätt störde tystnaden, medan prästen bad för 
en sjuk, ty i så fall skulle denne inte gå igenom (Älgå A. E., Glava s:n 
81). Förbön för sjuka förekom i äldre tid. Det till tiden senaste exemplet 
härpå har jag anträffat i ett sockenstämmoprotokoll för den 11/5-1834 
(Ålgå kyrkoarkiv K I Nr 3). 

Deltagarna i en begravning försummade heller inte att ta tydor. 
Ringde kyrkklockorna med en sjungande ton, hade man att snart 
vänta lik igen (VFA 3134: 42). »Om folk kom i skock på kyrkvägen så 
hade det ingen god betydelse. De brukade allt att säga då, att nu får 
vi allt snart lik vid kyrkan» (VFA 3134: 52). Den som vände sig om i 
begravningståget skulle själv föras till kyrkogården nästa gång (Älgå 
A. E.). 

I Värmland liksom nästan överallt i vårt land ansågs vissa djur och 
fåglar spå dödsfall. Om hästen har vi redan ordat i samband med dröm-
mar. Om hästen »suckade» i stallet, när man kom ut på morgonen och 
skulle företaga en,körtur, kunde man vänta lik i gården, och om hästen 
hängde med huvudet, då man hämtat doktorn eller prästen till en sjuk-
bädd, betydde det samma sak (Älgå A. E.). Även av hundens bete-
ende tog man tydor. »En har inte tyckt, att det varit riktigt som det 
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skulle Vara, om hunden skällde mycket på natten. Han väntade att 
någon skulle dö då. Om han lade sig å sörjde, så betydde det detsamma» 
(VFA 3134: 51). »På ett ställe hade de en hund, som om natten gick 
på alla ställen där någon snart skulle dö, hunden ställde sig utanför 
stora gången, och tjöt ängsligt en lång stund» (IFGH 765: 14, Brun-
skog). »Tjuter en hund upp mot ett hus tre nätter å rad, varslar detta 
om snart dödsfall därstädes» (Köla, IFGH 766: 45). Dog en svart katt, 
hade familjen att vänta lik (Köla, Edv. Olsson a. a. 37). Katten be-
traktas ännu på sina håll med en viss fruktan, i synnerhet gäller detta 
svarta katter. Tron att onda väsen uppträder i katthamn lever kvar 
i västra Värmland. Den hör till de djur, som av befolkningen kallas 
»helig», och många personer kan aldrig förmå sig att döda en katt. 

övrigt betraktas hunden som ett lyckodjur, medan katten anses 
medföra olycka, utom i vissa fall, vars relaterande dock skulle föra oss 
från ämnet. Det sistnämnda gäller även om ekorren. Förutom att 
ekorrmöte betyder otur, spår även detta djur dödsfall. »När ekorren 
knäpper toppskotten på granarna å strör nere på vägen, så kommer 
snart någon att dö i närheten. Sådant märkte de på granar som stod i 
närheten av boningshuset eller sådana som stod intill vägen» (VFA 
3134: 42). 

Tuppen hör också till de djur, som gav tydor. Gol tuppen nattetid, 
hade man att vänta dödsbud. Då skulle man gå och känna på hans ben: 
var de kalla så hade någon drunknat (VFA 3134: 1). Enligt Edv. Ols-
son skulle tuppen i detta fall ha vit färg (a. a. 37). En svart tupp kunde 
ange den drunknades position: »När de sökte efter liket av någon som 
drunknat, och de hade en svart tupp med i båten, och kom över det 
ställe i sjön, der den som drunknat låg, så gol tuppen (alldeles säkert)» 
(IFGH 721: 4, Skillingmark). 

Till de fåglar, som folktron sysselsatt sig med och som man på 
olika sätt tog dödstydor av, hör skatan, korpen, kattuglan, tjädern, 
orren, storlommen m. fl. Då jag i annat sammanhang skildrat folktron 
om dessa och andra fåglar (Västvärmländsk Hembygd 1943, utg. Edv. 
Rönnfors, Årjäng), skall här endast nämnas några exempel. 

Det går illa för den, som ofredar skatan. Hur levande respekten 
är för denna »heliga» fågel än i dag, framgår av en uppteckning från 
1943. »Ja råke te skj ute e skate på väg te skogen, men dä skulle ja ha 
lätt blitt. Dä kom skater flygnas frå alle världens hörn, å te slut va ja 
pocka te ta bena fatt. Å söm di skrek å levde! Sen dess ha ja allri sköte 
på nö'a skate. Ja trur inte då ä bra te skjute skater, ska ja säje dej. 
En får ont tå'et på nöge vis» (Älgå A. E.). Tron att skatornas skratt 
nattetid bådar dödsfall är allmän i västra Värmland. »När en skata 
skrattar om natten, så blir det lik. — Skatan är av Satans anhang» 
(VFA 3135: 64). I den bygd, där jag har mitt arbete, skjuter ingen 
jägare skator, dels av respekt för deras s. k. helighet, dels för att inte 
få bössan »skämd». »Skater å katter höll di allt så helie så. E. R. håller 
skatera helie än i da. Ju nämmer stfiga di har bola, ju bätter ä då. — 
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Skatera ä di också rådde öm hos F.» (Älgå A. E.). »När Syten (öknamn) 
hade hängt sä, så for skatera över plassen i flere dager å skratte å förde 
väsen» (Älgå A. E.). 

Ugglorna, speciellt kattugglan (Strix aluco Lin.), figuerar ofta i 
uppteckningarna som dödens förebud. Sitter en uggla på takåsen 
eller i ett träd på eller nära gården och hoar eller visslar, så kommer 
ofelbart bössan fram och ugglan får med livet plikta för sin djärvhet. 
Tron på ugglornas skrik som dödsförebud är så allmänt spridd i västra 
Värmland, att vi säkerligen häri har att söka en av orsakerna till deras 
fåtalighet i trakter, där de eljest normalt borde häcka. Vissa år, då vi 
har massinvasion av gnagare, drar denna företeelse hit ganska många 
ugglor av olika slag. Fastän man då lägger märke till vilken kolossal 
nytta de gör genom att fånga gnagare, kan man inte låta bli att skjuta 
dem. Ett talande exempel på »trons makt» även över nutidens män-
niskor. 

Ofta berättas det, att man sett ljus och ljuslågor strax före någons 
dödsfall. Jag väljer först ett exempel, upptecknat i Älgå efter en person 
f. 1872 och berättat i hans typiska och målande folkliga stil. »Ja hade 
vare te Arvika å sålt kött. När ja kom te örsjöen, så såg ja söm ett 
väckelsljus (ett irrande ljus, som man lätt lägger märke till) eller töre-
ljus i sjö'en, jamt söm när nö'en va ute å ljustre. Men när ja kom te 
bäcken neröm Kaja, så vart dä borte. Ja geck in i Brobacken, för där 
va di ute å gret å skrek, för Efraim (son i huset) hade vurte borte. 
Efraim hade vare full på kvä'el å skulle gå te Bergmans ve Gröne va'el. 
Han såg ett ljus, söm han trodde va ifrå Bergmans fönster. Han geck 
i vattne änna te halsen. Där stog han. När ja kom in på Brobacken, 
så fråge ja, öm inte 'Lacken' (öknamn) hade vilre ve sjöen å ljustre 
gädde. 'Dä vet du fell, att dä inte finns nö'a gädder i denne sjö'en', 
sa di. Men då tale ja öm att ja hade sett dette ljuse. Då skrek Marta 
på Brobacken: 'Gu tröste mej, då ha Efraim gått i sjö'en!' Å senna fant 
di hemmen drunknes. Men uttå dette, att ja inte örke tige utta tale öm 
samme kvä'el, va ja hade sett, uttå dä ble ja så sjuk — — — ja örke 
inge schlagen, ja va så matt å dä vare i flere dager» (Älgå A. E.). Från 
Eda s:n berättar Edv. Olsson: »I Nolby brann ljus flera nätter vid 
visthusboden. Inte långt därefter dog en gosse där» (a. a. 41). 

Om ljus slocknade inomhus, tog man också tydor. På samma 
sida, som nyss anfördes, berättar Edv. Olsson: »I Ås i Eda slocknade 
lampan klockan tolv på natten tre nätter å rad, när husmodern där 
stod på bår. På fjärde dagen dog även husfadern. För omkring 70 år 
sedan (boken tryckt 1932) slocknade ett av ljusen om julkvällen, när 
de satt till bords på ett ställe (samma s:n, A. E.). En pojke på 21 år 
sade då: 'Det var nog för mig det!'. I januari dog han» (a. a. 41). »Om 
någon oförmodat kommer att släcka ett ljus vid bordet om Julkvällen 
skall det betyda dödsfall i huset innom ett år* (Köla, IFGH 766: 45). 

»Marta på B. hon såg J. på B. (sin man, A. E.), då han stod lik — 
han stod lik i soramarfjuset och sedan ville inte kreaturen vara där, 
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utan de rev ned det. Hon hade sett, att det brann en blå låga i en buske 
alldeles vid vägen, och det var J., och hon sa: 'Jaså, är du där, Johan, 
sa jag', sa hon» ( Älgå A. E.). 

Bruket med förbön i kyrkorna för dem, som låg på sitt yttersta, 
tycks ha försvunnit för omkring hundra år sedan. Förr var det vanligt 
överallt. Helst besökte man de s. k. offerkyrkorna, vanligen tre olika 
efter varandra, och offrade där. Fernow uppger i sin Värmlands-be-
skrivning (1898 års uppl. s. 181) Kil, Visnum, Råda, Gunnarskog.  och 
Dalby kyrkor såsom offerkyrkor. Härtill kan läggas Glava och Älgå 
gamla kyrkor, varav den sistnämnda var helgad åt Sankt Olov. Förbön 
i dylika kyrkor tilltroddes särskilt stor kraft, likaså verkan av det offer, 
man nedlade i offerkistorna där. Gyllenius berättar i sitt Diarium 
(Hansens uppl. Hälsingfors 1880-82 s. 287 och 331) tvenne fall, då 
förbön lett till tillfrisknande. 1 Älgå kyrka anordnades förbön sista 
gången år 1834 (se ovan s. 235). 

Såvitt jag kunnat finna, tillkallades inte prästen i andra fall, än 
då den döende ville lätta sitt samvete på grund av något särskilt brott. 

en uppteckning från Älgå heter det sålunda: »Det var inte andra än 
släktingar å någon god vän som fick vara närvarande vid dödsbädden. 
De närstående brukade allt skicka efter någon av de bästa grannarna, 
när de såg att det började lida mot slutet. Det var för att de inte skulle 
behöva vara ensamma. Det var ju tal på, om någon hade särskilt svårt 
för att dö, för då trodde de att den sjuke hade något särskilt ont på 
samvetet, så att han inte kunde dö för det. Då var det inte annat än 
att skicka efter prästen, så att han fick tala med den döende å läsa 
över honom» (VFA 3134: 53). 

Var det fråga om en trollkunnig person, kunde prästens besök 
avlöpa såsom i fallet Mates i Glasnäs, varom jag berättat i FmoFt 1944, 
s. 151-156. Efter ett slaganfall blev han liggande och förstod, att hans 
dagar var räknade. Han lär ha haft åtskilligt på sitt samvete och sände 
bud till prästen i Älgå. Det blev hårda tag mellan prästen och den onde, 
som i skepnad av en stor, svart hund med eldrött gap hade infunnit 
sig för att hämta sitt offer. Mates hade nämligen »försvöre sä>>. »Hunden» 
låg på Mates bröst. Efter att prästen hade läst de kraftigaste bibelord, 
han kände till, kröp »hunden» ned till fötterna på Mates, men där 
blev den liggande. Då prästen vägrade ge Mates nattvarden, blev 
Mates så förgrymmad att han hotade laga så, att pastorn inte skulle 
kunna beträda predikstolen »så länge dä finns kött kvar på minne 
döe ben». Vid försök att ge honom oblaten, lade »hunden» sin ena tass 
över offrets mun. Pastorn måste lämna den döende med sina samvets-
kval (han var själv just inte »Guds bästa barn»). När han svettdrypande 
och förfärligt upprörd kom ut i köket, yttrade en tanklös grannkvinna: 
»Den som vesste så möe, som dä pastem vet nu.» Hon fick till svar: 
»Be Gud bevara henne från att få veta sådant.» När de sedan for till 
kyrkogården med den döde Mates, satt »hunden» grensle över kistan 
(somliga säga en »gris»). 
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Hade en person särskilt svårt för att dö och man misstänkte den 
ondes närvaro, avlossades ett bösskott över dödsbädden. »På ett ställe 
i Sättra va då en, söm inte örke dö. Då tilk di å lösse ett sköt över sänga, 
men då dog han strax» (Älgå A. E.). Men skottet skulle laddas av en 
trollkunnig person. Bösskottet betraktades av de gamle som en bild av 
åskan och blixten och tilltroddes därför stor kraft (jmf. Palmqvist 
a. a. 101). 

Ett säkert tecken till att djävulen hämtat en avlidens själ var, om 
en svart fågel, korp, tjäder eller orre, satte sig på hustaket eller uppehöll 
sig i husets omedelbara närhet. »På begravningsdagen när gästerna var 
församlade innan de for till kyrkan kom en korp flygande och kret-
sade över huset. När begrav-ningsfolket kommit hem från kyrkan kom 
korpen igen och flög över huset. En broder till den döde sköt då korpen, 
han var en lång tid därefter inte på något vis 'lik sig' (ej normal)» 
(Brunskog, IFGH 731: 11). Berättaren var f. 1866, men händelsen 
måste ha timat ändå längre tillbaka i tiden, eftersom korpar inte fun-
nits i dessa trakter på mycket länge. Att fågelarten verkligen häckat 
här tyder vissa ortnamn på, t. ex. Korpberget (i flera socknar), Korp-
myren i Älgå m. fl. Den anförda uppteckningen är särskilt intressant 
genom att av den klart framgår, vilken skräck de anhöriga greps av vid 
åsynen av korpen. Trots att det var begravningsdag måste bössan fram, 
och skytten blev »konstig». 

När Mellbergs-Mor dog (efter 1900), en kvinna som kunde bota både 
folk och fä och som ofta anlitades som jordemor m. m., satt en en stor, 
svart fågel, förmodligen en orre, på murpipan ( Älgå A. E.). Likaså när 
»Troll-Per» gick hädan (omkr. 1870). Han var f. d. fältjägare, hette Per 
Sabel och var berömd trollkarl. Snickaren, som tillverkade kistan, 
har berättat, att just som han var färdig med sitt arbete och hade lagt 
locket över den döde, skulle låsa dörren och gå hem, hörde han en 
väldig smäll, mycket starkare än ett bösskott, »så då förstog en ju, 
vart han hamne» ( Älgå A. E.). Det var för att skydda den hänsovne 
för dylika makter, som man lade hans händer i kors över bröstet eller 
anbringade något annat slags kors, samt gav honom bibel eller psalm-
bok mellan händerna eller under huvudkudden i kistan. 

En hård och alltför sträng patron P. fick otrevligt sällskap till 
kyrkogården. »På Hofors (bruk) var för cirka en mansålder sedan 
(uppt. 1926, A. E.) en patron P. Han var mycket despotisk och hård, 
när han var död så skulle de köra till kyrkan med liket. Två svarta 
hingstar var förspända vagnen. När de kom till några backar så stan-
nade hästarna, de fingo dem ej ur fläcken. Kusken tog då betslet av 
den ene och såg genom det baköver, då såg han 'den onde' sitta 
'skräffel' (grensle) över kistan. Sedan gick hästarna som om de varit 
besatta tills de kom till porten vid kyrkogården» (Brunskog, IFGH 
731: 11). 

En sagesman f. 1849 förtäljer: »Jag hörde talas om en finngubbe, 
som inte på villkor ville dö. Men när käringen hans såg, att han låg å 
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pinades, så tog hon upp spjället å så löste hon upp tre knutar över 
honom, som hon hade knutit. De sade, att det var den onde som ville 
pina den döende» (VFA 3134: 42). De som hade arbetat på söndagarna 
eller som under sjukdomen bar söndagssydda kläder o. d. fick svår 
dödskamp. »En skräddere hade svårt för te dö. Då kom kärnga hanses 
te tänke på att han hade sytt möe öm söndagera. Ho feck fatt på e 
synål, som ho bröt tå på metten å kaste i varmen. Senna dog han i 
lugn å ro» (Älgå A. E. Jmf. Glava s:n 81). »Farligt var det också att sy 
och smörja skor (på söndag) eller om man hade kläder på sig, som var 
sydda på söndag, då kunde de inte hitta dem, ifall de drunknade — 
och inte gick det an att dödssjuka hade kläder på sig, som var sydda 
på söndag,. förtäljde de gamle som bodde runt sjön, för då kunde de 
inte dö» (Algå A. E.). 

»En gammal smed på Lenungshammar, som hette Adam, han låg 
i flera dagar och arbetade, men 'a'en' kunde inte slippa ur honom. 
Han hade varit en faslig kortspelare. Då fann en gammal gumma på 
att ta kortleken och kasta den på elden, och så snart den var utbrun-
nen, dog gubben» (Glava s:n 82). 

Slutligen skall en anledning till förlängd dödskamp ha varit, att 
den sjuke råkat ligga på dynor eller kuddar, innehållande vita höns- eller 
ugglefjädrar (Älgå, Glava A. E., Köla, Edv. Olsson a. a. 37). 

Ibland får man höra berättas om att någon sett underbara syner 
eller hört vacker, himmelsk musik i samband med någons frånfälle. 
»Mor mi hade viire te S. å handle. Ho hadde e litta flecke, söm va fem 
år, å den hade nyss dött. När ho dog, så sa flecka: 'Mamma, vänn mä 
hart te dä vite!' (vänd mig nära intill eller emot ljuset, A. E.). Som 
mor geck där på vägen, så önske ho, att ho skulle få se nö'e tecken på 
vart flecka hade gått. Öm e stönn så såg ho e stor stjärne på hemmel, 
som tre gånger geck j amt över huvve på mor. Då vesste ho, vart flecka 
hade täje vägen. Ho hade gått te Gud» (Älgå A. E.). Efter en likvaka, 
något som var vanligt förr i världen i västra Värmland, hörde en »vake-
kärring» och en annan person ovanligt vacker sång. »Dä geck östete 
gata å te landsvägen, å di känne väl igen noten (melodien) på psalma. 
Dä va både sang å spel, både grove å granne toner, alldeles uvanle 
vacker sang å spel. Se, nä dä hörs nö töcke, da trus den döe ha komme 
te gott ätter dön» (Köla, Edv. Olsson 39). 

Så snart någon dött, skyndade man att öppna spjället, ett fönster 
eller en dörr, så att »anden» skulle kunna ta sig ut (v. Vrml.). Från Glava 
berättas t. ex.: »Då någon dog, drog man genast upp spjället och slog 
upp dörren, varför detta gjordes har man glömt» (Glava s:n 118). Palm-
qvist uppger (a. a. 31), att om man glömde öppna dörren, då någon 
drog sin sista suck, flög den upp av sig själv, så stor kraft ägde »anden» 
(norra Värmland). 

Halmen, som den döde haft i sängen, eller som han legat på ute på 
logen, innan kistan blev färdig, brändes upp, likaså sängkläderna. 
»Halmen och sängkläderna, som den döde haft i bädden, brände de upp. 
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De gav akt på varåt röken stod; från det hållet skulle det komma lik 
härnäst» (Glava s:n 82). Från Köla berättas, att när halmen brann, 
brukade man säga: 'Nu har t. ex. Arst-Anners slöppe tur' (Nu har 
Anders i andra stugan fått sluta)» (Edv. Olsson a. a. 37). 

Älgå har jag hört denna halm benämnas »likstrå». Om röken 
steg högt, ansågs det i norra Värmland som ett gott tecken (Albrekt 
Segerstedt, anf. efter Palmqvist a. a. 38). 

Ända till framemot sekelskiftet var det vanligt, att man själv 
tillverkade sin kista, eller man uppdrog åratal i förväg åt en snickare 
att iordningställa den. Många gamla brukade gömma undan torra furu-
bräder uppe i taket på logen för nämnda ändamål. En sagesman i Älgå 
berättar: »Det fanns snickare här å var i gårdarna som kunde göra 
likkistor. De spikade ihop likkistan så starkt, så det var mest omöjligt 
att slå isär en sådan (ber. var dödgrävare och f. 1849, A. E.). Det skulle 
vara furubräder till kistan. De höll mot röta så länge. De brukade ta 
undan lämpliga tbräder när de sågade. De lades upp på ett ränne. 
Det var inte alltid så lätt att få ett bräde i hastigheten i forna tider, 
därför fick de lov att tänka på att ha i beredskap. Det var inte så säll-
synt att de lät göra kistan medan de levde. Det var somliga som var 
rädda för att de skulle få för trång kista. Det skulle inte vara bra. 
Hyvelspånet lades i botten på kistan till bädd» (VFA 3134). Liknande 
skildringar har lämnats från Glava, Järnskog, Karlanda och Töcksfors. 

På tal om rädslan för trånga kistor kan nämnas, att de gamle vid 
måttagningen brukade lägga sig raklånga på golvet, varvid snickaren 
mätte ut lagom längd och bredd. De som råkat få för trång kista skulle 
»gå igen» (Älgå A. E.). 

En gammal klockare i Karlanda (död som 90-åring 1895 el. 1896) 
hade sin kista färdig flera år i förväg. De två sista åren stod den i bår-
huset invid sockenstugan. Min sagesman (f. 1869) berättar, att hon 
var vittne till hur »läspojkarna» (konfirmanderna) roade sig med att 
provligga i den. Men när prästen en dag upptäckte »leken», gjorde han 
slut därpå. Berättaren minns, att då snickaren kom till klockargården, 
där hon tjänte piga, sträckte den gamle ut sig på köksgolvet och var 
särdeles noga med att kistan inte skulle bli trång. Då för tiden var det 
sed, fortsätter hon, att ha likkistbräder lagrade på logen eller under 
taket i visthusboden. Det hände ju, att personer avled mitt i hetaste 
sommaren, och då gällde det att redan samma natt få färdig en kista. 
Jag får också veta, att det i nämnda socken då för tiden (slutet av 
80-talet) inte var många, som själva tillverkade sin kista. Alla kistor 
skulle då svartmålas (Karlanda A. E.). 

Hur ängsliga de gamle kunde vara över att inte få sin kista i ord-
ning i tid, framgår också av en uppteckning från Böla. »Omkring 1910 
hörde upptecknaren en 97-årig gubbe, troligen av finsk släkt, ofta i 
längre tid fråga sin dotter, 'om de inte hade komme mä likkista än'. — 
'1 ä ju int dö än, far', sa hon. — 'Te dö dä går nock snart, bara en har 
kiste', sa gubben» (Edv. Olsson a. a. 37). 
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Vid kisttillverkningen fick man inte slå hårt eller slamra mycket, 
en sak som förr lättare kunde undvikas, då man i stället för spik an-
vände träpluggar vid hopsättningen (Älgå A. E.). 

Palmqvist anför efter Segerstedt;  att man i Värmland vid avfärden 
brukade »slå med tömmarna tre slag på kistan» i avsikt att »befrämja 
den dödes ro» (Palmqvist a. a. 38). Hur stor spridning denna sed kan 
ha haft är inte lätt att utröna. I varje fall har jag inte påträffat den i 
västra Värmland. 

Med likklädseln var man mycket noga. Lång tid i förväg såg man 
till att alla persedlar fanns i huset på sin bestämda plats. I Älgå hette 
klädseln »svepa» och »svepeskjorta». En dräng i Älgå skulle en vinter 
under »stora ofredens tid» medfölja en slädfora med bröd från dåvarande 
kronobageriet i Sulvik upp till Eda skans. Vägen gick över den för 
rövare illa beryktade Tostebolsskogen. Då drängen efter att ha stillat 
hästen på morgonen kom in i köket för att äta, bad han matmodern 
om lov att få ta med sig »svepeskjortan>> på färden. På hennes fråga, 
varför han så önskade, svarade han: »Jo, se när ja kom in i sta'el, så 
sucke ('suckade') hästen så djupt flere gånger, så dette blir nock mi 
seste rese dä'. Han fick ta svepeskjortan med sig, och det blev verk-
ligen hans sista färd. Forkarlarna överfölls av rövare, alla utom drängen 
lyckades fly in i skogen, han dödades och fick alltså användning för 
plagget (A. E.). 

Från Töcksmark uppges, att liket ikläddes »sina bästa kläder 
(Östlind a. a. 115). »De lintyg, som brud och brudgum hade på sig 
under vigseln, förvarades och i dessa skulle de svepas», säger Edv. 
Olsson (Köla, a. a. 33). För mer än hundra år sedan skulle det 
bland förmöget folk vara särskild svepningsdräkt, svart för männen, 
vit för kvinnorna. Dessutom bar kvinnorna vita halskläden, hopfästade 
med halsnål och täckande hela bröstet. Ovanpå kistan lades ett svart 
bårtäcke med vita fransar (Köla, Edv. Olsson a. a. 40, Älgå A. E.). 
Fattigmanslik ikläddes endast svepeskjorta, en vit dyna lades under 
huvudet och ett vitt lakan breddes över kroppen. Allt skulle vara hem-
vävt och alldeles nyrent (VFA 3134). 

På händerna skulle den döde från förmöget hem ha vita vantar och 
på fötterna vita strumpor. Dessa plagg måste vara tillverkade av bom-
ullsgarn, ty i ylleplagg ansågs benen inte kunna förmultna (Älgå A. E.). 
När gamle Andreas »Där nole» låg för döden år 1918, upptäcktes det, 
att inga vita vantar och strumpor låg tillreds i lådan. Strax förut hade 
hans hustru begravts, iklädd dylika plagg. Det blev då så illa med den 
gamle, att en familjemedlem måste spänna för hästen och höra efter 
i traktens alla butiker för att söka få tag i persedlarna. År 1915 hade 
man nämligen upphört att saluhålla vita vantar och strumpor i affä-
rerna, då efterfrågan upphört. Till sist lovade min sagesman, som 
tjänstgjorde som jordemor, att själv sy plaggen av vanlig vit domestik. 
Förslaget godtogs, och så kunde den gamle dö i frid (Älgå A. E.). 

Bruket att själv sy svepningen och ha den liggande långt i förväg 
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tycks ha upphört på 70- eller 80-talet. Sedan köpte man färdiga svep-
ningar, vilka tillhandahölls i affärerna på landet. T. o. m. år 1915 var 
det en tid vanligt, att man sände vita vantar och strumpor med vid 
köp av svepning. Så var det åtminstone i Älgå socken. Den ovan-
nämnde Andreas skall ha varit den siste i trakten, som använt dylika 
plagg (1918). 

Full klarhet tycks inte råda om begreppet »dösstrumpor». Louise 
Hagberg kallar de nämnda vita strumporna så, men mina sagesmän 
menar därmed de sista strumpor, den döde hade på sig, innan han dog. 
»När nö'en dött, så tiik di vare på di strömper, söm den dö'e hade hatt 
sist, sellö (ser du). Feck en sendrag eller värk å anne flög i bena, så drog 
en på'ssä sånne str'ömper, så vart en bota» (Älgå A. E.). 

Men inte bara »dösstrumporna» ansågs äga läkande eller skyddande 
förmåga. Palmqvist anför ett intressant exempel från norra Värmland 
på att man där brukat dra trådar ur liksvepningen för att därmed kring-
gärda den plats, där värdefulla föremål förvarades. Alltså ett skydd 
mot tjuvar. Samma skyddande förmåga erhöll t. ex. ett silkesband, 
som först lades i kors över den dödes bröst och därefter placerades runt 
föremålen. Om sedan någon försökte stjäla dem, fastnade han i bandet. 
Ett tredje sätt var enl. samma källa att räkna den dödes leder och göra 
lika många knutar på en lintråd. Försökte en tjuv tillägna sig de av 
lintråden omgärdade sakerna, greps han av lika många händer, som 
det fanns knutar på den (a. a. 166). 

Ett annat exempel på den underbara kraften i föremål, som varit 
i beröring med den dödes svepning har jag upptecknat i Älgå socken. 
»Kullern (beryktad trollkarl från Kullerud i samma socken) tjänte 
dräng i Töresbol (Glava). Där såg han en syn. Ett grant kvennfolk låg 
i la'a (ladan). Han -Kik piga på går'n i ene arma å sa: 'Kom ska du få 
se så grann fästemö ja ha fått'. Men han begrep nock, va dä va, men 
han va en sån skämtare, förstår sä. Men efter den beta vart han söm 
förlama å kände sä tong å alldeles fördarva. Då geck han te Sme-Pers-
Ola i Fjäll (Glava), styv tröllgubbe dä ågg. Denne va släkt mä Mates 
i Glasnäs, som va hanses morbror. Han feck dä råde te skaffe sä e 
knappnål tur e likweping, men han feck inte begagne ljus. På en lo 
(loge) i Töresbol stog ett lik. Han kravle sä dit, 'men dä va varst när 
jag skulle få på löke (locket) å sätte i desse skruvane', sa han senna. 
Han va inte rädd för nöenting, den Kullern. Han feck tag i e knappnål 
i svepa, 'å ja vart så lätt i kröppen, så jag könne ha flöge över taka', 
sa Anners» (»Kullen»). 

Det var också sådana nålar man använde, då man skulle fästa 
»trollpåsar» (se t. ex. IFGH 766: 16). 

Hur länge bruket att lägga mynt på den dödes ögon har fortlevt 
in i vår tid kan väl inte exakt anges. Men så sent som år 1904 förekom 
det i Älgå socken (A. E.). Gamle dödgrävare Vikman i nämnda socken, 
f. 1849, berättade: »Flera gånger har jag hittat skillingmynt när jag 
grävt gravar. Det vet jag, att far berättade att de brukade lägga mynt 
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på den dödes ögon» (VFA 3134: 49). Även Edv. Olsson känner till 
detta bruk från Köla (a. a. 37). En Glava-bo berättar: »Den döde erhöll 
mynt och brännvin i kistan» (Glava s:n 118), men han menar säkerligen 
inte, att mynten lagts på ögonlocken utan avsetts att vara »reskassa» 
till den andra världen. Det har nämligen varit sed att skicka med 
pengar i kistan. Edv. Olsson omtalar: »En Kölabo säges för omkring 
femton år sedan (trol. omkr. 1910, A. E.) ha nedlagt 7 kronor bredvid 
sin döda hustru i kistan, när hon begrovs, 'därför att de skulle ha något 
att reda sig med, dit de kom'. (a. a. 38). 

Nyss nämndes, att även brännvin brukade sändas med den döde. 
Däremot synes bruket att nedlägga mat i kistan ha upphört för så 
länge sedan, att ingen numera minns något därom. Föremål, som till-
hört den döde och som på något särskilt sätt varit förbundna med 
honom, brukade nedläggas. Sålunda fick en skomakare sina läster, en 
snickare några redskap o. s. v. (Älgå A. E.). »Det brukades att lägga 
något i kistan hos den döde. Om han varit skomakare, lade man dit ett 
par läster» (Köla, Edv. Olsson a. a. 38). 

»Vänner å grannar brukade allt underrättas om dödsfallet. Men det 
var ju bara att ett par fick reda på det så hade snart hela byalaget 
kännedom om det», heter det i en uppteckning från Älgå (VFA 3134: 54). 

På själva begravningsdagen var man tidigt uppe i sorgehuset. 
Begravningen skedde alltid en sön- eller helgdag. Då hämtades kistan 
in i finrummet (gäller de bättre lottade), två brinnande ljus placerades 
vid huvudgärden, två vid fotändan och två, stundom tre ljus på var-
dera sidan om kistan (Älgå A. E., Köla Edv. Olsson a. a. 38). På väggen 
ovanför den dödes kista fästes en minnestavla eller gravskrift. Så 
sent som på 1890-talet förekom bruket med gravskrifter i Älgå. Perso-
nalier har också förekommit, men de tycks ha upphört långt innan grav-
skrifterna bortlades. 1 varje fall har jag i Älgå kyrkoarkiv inte kunnat 
finna någon anteckning om personalier senare än från år 1832, och då 
gäller det fattighjonet »Enkan Annika Andersdotter på earlshamn, 

— för Personalier 32 sk. B:co>> (Fattig Directions Protocoller). Efter-
som ett fattighjon bestods personalier vid denna tid, kan man antaga, 
att de förmögnare i socknen åtnjöt denna förmån ännu längre fram i 
tiden. På Stiftsbiblioteket i Karlstad finns en riklig samling personalier 
i den Vryxellska skriftsamlingen, men det skulle föra oss för långt att 
här ingå på innehållet i dem. 

Gravskrifter har jag samlat några, och jag skall här citera texten 
på en sådan från år 1847. Den torde gå tillbaka på en betydligt äldre 
förebild författad av Arvidus Svala, komminister i Eda 1773-82, om 
vilken traditionen förmäler att han vandrat omkring i bygderna, för-
fattat gravskrifter m. m. Stavning, användning av skiljetecken 
m. m. är originalets. 
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»Kärt Minnes-ord och Graf skrift 

I Lifstiden, Gudfruktiga och Dygderika Dannemanna-Hustrun 
Martha Arwids-Dotter War född År 1816 — — — 

Kom wandringsman! kom hit och skåda: 
'så får Du se hvad sällsynt dygd: 
Som fick uti dess hjerta råda: 
och wann uti dess inre skygd: 
Kom hit, och se, jag tror Du då: 
förutan smicker, med mig säger: 
Ej världen så dess like äger: 
och näpplig lärer den någon få. 

wördnad för det Gudoms-öga: 
som skiftar allas wäl och we: 
och styrer alt utaf det höga: 
Lät honom ifrig andakt se: 
Af tro och kärlek hjertat brann: 
Och ögat flöt i tårar strida: 
Så ofta hon i Jesu sida: 
Sin själaro och rening fann. 
Mot nästan hennes kärlek lyste 
i anlet, gärning, ord och wett: 
Dess tal ej minsta falskhet hyste: 
Ty mun och hjerta woro ett: 
Hon war för alt det ädla kön: 
ett mönster af de seder täcka: 
Som allas wördnad kunna wäcka: 
Och ändtlig winna ärans lön. 
Dess ömma bröst till suckar rördes: 
Af trykta Nästans tåreflod: 
och när en nödstäld qwilla hördes: 
Hon strax att hjelpa redo stod: 
Dess minne kan dock aldrig glömmas: 
Så länge Dygd på jorden fins: 
Dess bild i härlig wördnad gömmes: 
Hos hwar och en som hennes mins: 
Som all sin håg vid Dygden fäste: 
Och aldrig lewde lasters träl: 
Hon tog sin wäg till Himlens boning: 
Från denna Världens Sorgedal: 
Och mättas nu af Gudomsljuset 
Men kroppen gömmes nu i graf: 
Och du som detta läsit har: 
Kom håg! du månde dig påminna: 
En dygdig Dannemoraqwinna: 
Som Dygdens egen boning war.» 
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Så kunde texten på en minnestavla för hundra år sedan lyda. 
Femtio år senare nöjde man sig med en betydligt enklare text, vanligen 
en enda psalmvers, samt en mindre påkostad utstyrsel i övrigt. 

Så skulle liket »läsas ut», som det heter än i dag, ty seden lever allt-
jämt kvar. Den på förhand utsedde »läsaren» ställde sig vid väggen un-
der gravskriften, läste några bibelverser och tolkade .eventuellt de 
anhörigas och sina egna känslor inför dödsfallet. Detta förekom vanligen 
rätt tidigt på begravningsdvens morgon, ty i regel hade man lång väg 
till kyrkan och vägarna var mycket bristfälliga. Så sjöng de försam-
lade några psalmer, liket »sjöngs ut». Vanligen bjöds gästerna på någon 
lättare förtäring. I äldre tid fick man på stående fot en sup, därefter 
ostsmörgås och åter en eller två supar brännvin. Numera serveras 
kaffe. Hela tiden var kistan utan lock, och förr trodde man allmänt, 
att den döde »hörde» allt man förehade (Älgå A. E. Se härom längre 
fram). 

Efter »resesupen» var man färdig att säga farväl till den döde. Man 
lägge märke till att även häri röjer sig tron på att den döde liksom 
var med i ceremonien. Först gick de anhöriga fram och tog avsked, 
sedan gästerna. Alla skulle taga i liket. »De brukade allt gå fram å ta 
i den döde för att de inte skulle 'få ont av det'», heter det i en Älgå-
uppteckning (VFA 3134: 54), och så var seden överallt i västra Värm-
land. 1 den nämnda socknen sker så än i dag, vilket jag haft flera till-
fällen att se. 

Här måste vi anföra några uppteckningar av intresse i detta sam-
manhang. Före begravningsdagen gällde det att i all hemlighet låta 
vissa åkommor, ohyra m. m. »följe mä like». Den som besvärades av 
vårtor behövde endast stryka dem med den dödes hand och säga: 
Weil du vare bra å ta dässe mä'ddä dit du kommer» (Älgå A. E.), så 
blev man av med dem. »Den som hade utslag på kroppen gick till en 
död å tog i den dödes hand å strök på utslaget. Då skulle den döde få 
det med sig i graven» (VFA 3134: 50). En person från Ostmark har med-
delat, att om någon var sängvätare, kunde han bli botad genom att 
urinera i en tarmände, knyta till båda ändarna och placera tarmen i 
kistan med en uttalad begäran i stil med den ovannämnda, så kunde 
han vara viss om bot (A. E.). Hade man själv ohyra, eller fanns sådan 
i huset, skulle man infånga tre kryp .i en ask e. d., lägga ned den i kistan 
och be den döde »ta döm mä'ssä» (Algå m. fl. socknar, A. E.). Den som 
var svår att supa, kunde få bot genom att man hällde brännvin i den 
dödes mun och gav den förre, utan att han visste, hur man gjort där-
med (EdV. Olsson a. a. 42, Sillerud). 

Om man passade på när kistan bars ut och i förväg placerade bös-
san så, att den döde måste passera däröver, så blev den »kraftig». »När 
far te N. i F. dog (strax efter 1900), så grävde N. ner si bösche unner 
den tröskel, där like skulle bäres ut. Då ble böscha krafti, så dä dog allt 
ho peke på, å dessuttöm geck ho rätt» (Järnskog A. E.). 

»Likvattnet», dvs, det vatten varmed den döde hade tvättats, 



MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN. 247 

tog man noga vara på. »Öm dä döddenö'en på ett ställe, så skulle en 
passa på när di tvätte ut like. Då skulle en ta dä vattne å slänge på di 
fläckene, där vägglusa höll te, så vart di borte» (Älgå A. E.). »A. på B. 
(1944 i 60-årsåldern) sa, när mor hans hade dött å di tänkte slö bort 
likvattne: 'Slö inte bort'et, slö inte bort'et, ställ kälet nol öm vägga!' 
Senna slog han öpp vattne på putäller (buteljer). Dä skulle han ha te 
å tvätta bort vägglus må. Bäst löckes dä, öm di k-unne få nö'en a'en 
te tvätta bort döm, nö'en söm inte vesste, va dä va för slags vatten di 
tvätte mä» (Järnskog A. E.). Genom att placera kärlet på nordsidan 
om stugan, erhöll vattnet ökad intensitet. 

Vi återvänder nu till begravningsdagen. Ludvig Borgström uppger 
i sin resebeskrivning från Värmland år 1845: »Ännu i dag vill bonden ej 
gärna köra ett lik till kyrkan, på det hästen deraf ej skall taga någon 
skada» (s. 72 i E. Nygrens utgåva). Uppgiften gäller Jösse härad och 
Ny socken. Måhända finner vi ett uttryck för samma ovilja mot att 
köra liken med häst i Edv. Olssons uppteckning från Eda: »För omkring 
hundra år sedan, när man fraktade lik till begravningsplatsen, fick de 
ej köras utan skulle bäras hela vägen» (a. a. 41). Seden att bära liken 
har av praktiska skäl levat kvar i skogsbygderna ända till inpå 1910-
talet. Men enbart dylika skäl räcker nog inte till som förklaring, utan 
Borgströms och Olssons uppgifter ger vidgad betydelse åt seden. 

Jag skall här berätta litet om likbärningen i de skogstrakter av 
västra Värmland, som jag bäst känner till (Älgå, Glava, Järnskog och 
Karlanda). 1 regel var bärarnas antal fyra, varvid två och två bar om-
växlande. En femte person medföljde för att bära matsäcken. Det var 
noga med att bärarna var lika långa samt kraftiga. Det var mycket 
arbetsamt att bära. Kistan hängdes under en grov stång, »raje», i 
flätade wiehanker», smala, böjliga vidjekvistar som snoddes runt kistan. 
Här och där utmed skogsstigarna fanns särskilda viloplatser, »vilstö» 
eller »vilarstö», även kallade »vilarstenar», då det ofta var en särskilt 
slät och jämn upphöjd sten, man satte ned kistan på. »Man fick inte 
stanna med liket, förrän man kom till 'likstenen', där man vilade med 
kistan och offrade någon kvist eller sten. Att gå förbi ett 'likvål' och 
inte offra något var ej bra. Då fick man snart se något styggt» (Köla, 
Edv. Olsson a. a. 38). »Vilarsten» och »liksten» är samma sak. Mellan 
Pikstad och Älgsjön i Älgå ligger en dylik sten, kallad »Vilarsten».. 
»Där har de brukat offra. När de bar lik, så gick det inte an att sätta 
ned och vila var som helst utan det skulle vara på bestämda platser. 
Vilarsten är ett minne av en sådan plats, för på den stenen ställdes 
kistorna» (VFA 3134: 7). Denna sten uppsökte jag sommaren 1943, och 
då låg där alltjämt en rishög, ett »likvål», bredvid stenen. »Vilarsten» (se 
fig. 1), är en rätt stor, tämligen platt, jordfast sten, kanske berg som går 
i dagen. intill denna ligger en annan sten, nästan rund och med en stor, 
grund och slät urholkning ovantill, knappt en halv meter i diameter. 
Huruvida urholkningen är danad av naturen eller av människohand är 
inte gott att säga. Närmare bestämt ligger dessa båda stenar mellan 
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ödetorpen Gräsmyren och Kallbäcken. Eftersom det i trakten lever 
kvar en hel del sägner om dem, kan måhända en utförligare skildring 
vara på sin plats. 

Sedan lång tid har det talats om »Finnaltaret», utan att man säkert 
kunnat ange, om det var att finna i Älgå eller Glava socken. Den del av 
Älgå, som gränsar intill Glava sockengräns, är gammal finnbygd. Nu 
meddelade hembygdsforskaren och konstsmeden C. Gr. Ericsson i 
Arvika hösten 1943 i ett radioanförande, att det mångomtalade »Finn-
altaret» äntligen av honom återfunnits. Som tur var, hade jag varit 
på platsen en månad tidigare än Ericsson och ritat av stenen m. m., 
varför jag är i tillfälle korrigera hans uppgifter. Ericsson förväxlar 
»Finnaltaret» och »Vilarsten». Båda ligger i den trakt mellan Gräsmyren 
och Kallbäcken, varom här är tal. Deras utseende torde framgå av 
bifogade teckningar. Efter att ha åhört radioanförandet tillskrev jag 
Riksantikvarieämbetet och bifogade en teckning över »Finnaltaret» 
(fig. 2). Antikvarien G-. Hallström meddelade då bl. a., »att röset 
med allra största säkerhet är ett femstenarör eller ett större råröse. 
Allt tal om 'altare' eller liknande kan tryggt avskrivas.» 

Ericssons »upptäckt» väckte stor uppmärksamhet i västra Värm-
land, enär »altaret» omnämnes i gamla sägner, förknippade med en 
trollkarl, på grund av sin korta växt kallad »Trompi'en>> (trumpinnen). 
Jag hoppas sedermera bli i tillfälle berätta om denne man. Här skall 
endast nämnas, att hans namn var Anders Olsson, att han på »Vilar-
sten» inhuggit sina initialer, troligen även hustruns, samt årtalet 1807. 
Han måste ha avlidit strax efter 1816, eftersom en person, som nämnda 
år lämnade trakten, hörde honom säga, att han inte hade lång tid kvar 
att leva. »Vafför dä?>>, undrade denne. »So, ja ha försvöre mä (till den 
onde) å ja har inte så långt kvar nu, förrn ja blir hämta.» Samma dag, 
som han hade förutsagt skulle bli hans dödsdag, hittades han död 
utanför sin stuga, >>med nacken omvriden» (A. E.). 
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»Trompi'en» var gift två gånger. När första hustrun dog, lär han 
ha huggit in initialerna och årtalet i »Vilarsten». Enligt teckningen kan 
krumelurerna också tolkas som »MIS AOS 1807». Det är om denna sten, 
sägnerna talar, inte om det femstensrör, som Ericsson trott vara ett 
»finnaltare». 1 stenens grop kan »Trompi'en» mycket väl ha »offrat» vid 
olika tillfällen. Att den med tiden fått benämningen »Finnaltaret» 
beror helt enkelt därpå, att stenröset befinner sig på »finnskogen». Det 
förmodade »altaret» ligger nästan jämnt tusen steg rakt N om »Vilar-
sten» och omkring 75 meter på skogsstigens ö sida. Där har man alltså 
inte kunnat ha någon lämplig viloplats under likbärningen. 

Man vilade vid »Vilarsten» och satte kistan på den släta berghällen. 
För att inte »få ont av det» kastade man kvistar bredvid, och så uppkom 
ett »likvål», på vilket, numera sällan förbigående, personer alltjämt 
kastar en kvist. 

Vi bör alltså skilja mellan »likvål» och »offervål» på så sätt, att med 
»likvål» förstås sådana ris- eller stenanhopningar, som uppkastades vid 
»vilarstö», då man bar lik över skogarna. Med »offervål» menas liknande 
rishögar, som uppkastats på platser, där någon genom olyckshändelse 
omkommit. Genom att »offra» där, skyddade man sig mot »genfärd». 
Dylika »lik- och offervål» finns det fortfarande kvar åtskilliga i västra 
Värmland, som jag äger kännedom om. 
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I ett* »vilarberg» på vägen till Glava kyrka i samma trakt som 
nämnda »Vilarsten» finns en liten grop, vari likbärarna brukade »offra» 
litet brännvin, då de vilade där med kistan. Det skulle vara »ett offer 
till de döda» (Glava, Älgå A. E.). Mellan Store mosse och Svarttjärnet 
i Älgå ligger ett »offervål», uppkastat efter en där förolyckad person. 
I närheten av Bengtsmyrarna inom Järnskogs-gränsen har jag på-
träffat ett annat, som just nu (1944) är mycket stort. »E fantekärnge 
bar en sjuk onge den vägen, ongen va sjuk å dog på vägen. Då kaste di 
kvester å pinner där» (Järnskog A. E.). Utmed gamla skogskyrkvägen 
till Järnskogs kyrka offrar man kvistar på ett »vål» (ordet är neutrum 
i dial.) och yttrar: »Jag offrar på dig, Karl-mor» (Järnskog A. E.). Nam-
nen Likvålshöj den och Likvålsbacken i Köla vittnar om förekomsten 
av »offerhögar». »Att gå förbi ett 'likväl' och inte offra något var ej bra. 
Då fick de snart se något styggt» (Edv. Olsson a. a. 38). 

Förmodligen hade Sven och »Lene Nepp» uraktlåtit att »offra», 
eftersom följande inträffade. »Sven å Lelle Nepp hade gjort sä en varme 
ve Slarsättra. Då kom dä e söm såg ut söm e mänske å sa, att di skulle 
flötte varmen, för di skulle komme mä ett lik där. Å j aggu kom di inte 
mä ett lik öm e litta stönn å skulle te Jarnskogs körke mä. Men dä va 
en tå di dö'e, som kom å varne döm» (Järnskog A. E.). »På vägen mellan 
finnskogarna å Karlanda fanns ett 'offervål'. När en for den vägen, 
var det vanligt att en skulle stanna där å kasta en sten eller en pinne 
på 'våle'. En skulle göra det för att en skulle komma fram (hästar bru-
kade stanna på dylika ställen, A. E.) å att det inte skulle hända en något 
ont. Jag hörde talas om att de skulle ha funnit en död på platsen» 
(VFA 3199: 49). »Fantevåle» vid Ängefalla i Mörtnäs, Karlanda, har 
sitt namn av att en »fante» (tattare) en gång våldtog en flicka där. Än 
i dag kastar befolkningen kvistar där. Vid »offrandet» brukade man 
också säga: »Här har du å lätt mä vare», »Gu hjälpe själen», »I Jesu 
namn» o. d. (Älgå, Karlanda, Järnskog A. E.). 

För att fullfölja skildringen av själva begravningen bör nämnas, 
att man hade särskilda ringkarlar, som skötte om »mullringningen». 
Den skulle utföras, sedan liktåget stannat på viss plats ett stycke från 
kyrkporten. Ibland kunde »mullringinga» pågå ända upp till 15 minuter. 
På begravningsgården hade man strött hackat granris genom porten 
ända ut på landsvägen., där kvistarna bildade ett stort kors. Vid grind-
stolparna och trappan stod små granar. Även på andra gårdar, som lik-
tåget passerade, ströddes granris ( Älgå A. E., Köla Edv. Olsson a. a. 
38). Långt tillbaka gick särskilda »sjongarer» först i liktåget, och vid 
varje gård, som låg intill vägen, stannade tåget och man »sjöng ut 
liket, varvid de i huset boende hjälpte till (Älgå A. E., Köla Edv. Ols-
son a. a. 38). 

Den långa ringningen tycks ha tillkommit på senare tider. Då Olov 
Mattsson i Glasnäs begravdes på Älgå kyrkogård år 1872, pågick 
»mullringningen» i 15 minuter. Den gången, och säkert vid alla dylika 
tillfällen, nedsatte bärarna kistan vid Kullen i Fröbol för att invänta 
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ringningen. Redan år 1837 hade sockenstämman beslutat: »Då längre 
likringning än från kyrkoporten åstundas, skola ringkarlarne särskildt 
för hvarje lik erhålla åtta =8= sk. Banco, hvilka af klockaren uppbäras 
innan ringning sker» ( Älgå kyrkoarkiv Kl Nr 3). Stundom tycks det ha 
varit svårt att få betalt för ringningen, att döma av innehållet i socken-
stämmans protokoll 21/5 s. å., § 2: »Innan ringning för lik sker, bör 
betalning, enligt hvad hittills varit vanligt, erläggas till Kyrkobetjä-
ningen, som häröfver håller uppsigt» (Älgå kyrkoarkiv ib.). 

De anhöriga hade »forn», förning, med sig åt ringkarlarna, vanligen 
en korg med smörgåsar och brännvin (Älgå A. E.). »Förr i världen hade 
den dödes anhöriga traktering med sig åt ringkarlarna. Det var en stor 
korg med bröd och smörgåsmat, 'klengås', ost å en eller ett par flaskor 
brännvin/. Ringkarlarna hade sitt eget kalas på detta frampå aftonen» 
(VFA 3134). 

Främst i liktåget gick alltså »sjongare» samt »stavbärarna», och 
närmast efter dem kom »läsaren». Det var den sistnämnde, som hade att 
ordna tåget framme vid kyTkoporten, tre och tre, ibland två eller fyra, 
i bredd, männen för sig och kvinnorna för sig ( Älgå A. E., VFA 3134, 
Köla Edv. Olsson a. a. 39). 

Bärarna var utsedda i förväg. De skulle ha hög hatt. Innan sär-
skilda bårkläden kom i bruk, använde man höga bårar, som bars på 
axlarna, en besvärlig procedur, då kistan på det sättet kom högt upp. 
Bärarna skulle vara jämnstora (Älgå A. E., Köla Edv. Olsson a. a. 39). 
»Vita avlånga kläden, 'handkläden', anbringades i greparna på kistans 
sidor, tre på vardera sidan. Med dessa bars kistan av sex bärare från 
kyrkogårdsporten till graven. I detsamma som kyrkklockorna började 
klämta, lyfte alla karlarna i likföljet på hattarna» (Kola Edv. Olsson 
a. a. 39). 

Folk utmed vägarna, som mötte liktåg, lyfte alltid på huvud-
bonaden och stod med blottade huvuden, tills tåget gått förbi. Denna 
sed upphörde för cirka 50 år sedan, och då en gammal man år 1943 
blottade sitt gråa huvud vid ett dylikt tillfälle, då jag själv var med, 
betraktade man honom med förvånad min. 

»Graven grävdes ett par dagar före söndag. Den grävdes för öst 
och väst. Den döde skulle ligga med benen öståt. — Innan far började 
att vara dödgrävare (ber. f. 1849, A. E.), så fick de anhöriga till den 
döde gräva graven. De rika lejde att gräva. Så var det några ur begrav-
ningsföljet som stannade efter vid graven å skottade igen den medan 
prästen var på predikstolen» (VFA 3134: 46, Silbodal Edv. Olsson a. a. 
42). 

Vid gravgrävningen tog man tydor. »Det var inte något bra märke, 
om graven sjönk ihop, så att det blev en djup håla. Den döde hade inte 
ro i graven då» (VFA 3199: 51). 

Fattigmans gravar bestods med enkla prydnader. »De skottade 
upp en liten 'möllkulle' å satte litet grönt på. 'Taklök' planterades 
mycket å vintergröna» (VFA 3134: 48). »Förr i världen var det mycket 



252 MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN. 

litet planterat på gravarna, å en hade inte kransar som nu. Fanns det 
någon krans på kistan, så var den gjord av granris el. annat grönt från 
skogen. Så brukade de göra ett träkors å sätta vid ena ändan av graven. 
Det fanns just inga blommor att plantera annat än 'Ioktgrås'. (VFA 
3199: 51). Edv. Olsson anför liknande bruk från Nordmarks härad 
(a. a. 42). Den sistnämnde berättar även, att man i Eda brukade ha 
med sig en gravvård, vilken man omedelbart efter gravens igenskot-
tande satte upp (a. a. 42). 

Kanske bör jag nämnda, att vissa personer var det särskilt svårt 
att bära, för de var så tunga. Det sades om sådana, som under livstiden 
sysslat med svartkonst o. d. (Älgå A. E.). Jag har namn på några 
sådana. Även Edv. Olsson har hört talas om samma orsak till att den 
och den var *ovanligt tung, vilket troligen sattes i samband med hans 
liv eller vart han kom efter döden» (Köla, a. a. 39). 

Efter hemkomsten från kyrkan anordnades »gravöl», varom den 
avlidne ofta hade bestämt långt i förväg. Vanligen pågick gravölet i 
tre dagar, men det fanns rika familjer, som höll på en hel vecka. På 
gravölet tog man fram »fornkorgarna», som gästerna medfört. Att 
»fornen» ursprungligen kan ha utgjort ett offer till den döde inser man 
därav, att ordet »forn» kommer av ett isländskt ord, som betyder offer. 

Louise Hagberg talar i sin bok När döden gästar om »såningskorg», 
vilket uppenbarligen är tryckfel för »skårningskorg». Varje husmor hade 
tagit med sig en särskilt tillagad »skårningskaka», avseddd för tjänste-
folket i begravningsgården, delad i fyra delar med spår, varför varje 
bit kallades ett »spårstycke» (Älgå, Järnskog, Köla, Karlanda A. E.). 

Älgå bjöds gästerna först på smörgås och vitkål, en rätt som alltid 
serveras vid dylika tillfällen än i dag. För att gästerna inte skulle orka 
äta för mycket av maten, kunde det hända, att husmodern hade fästat 
den nål, varmed svepningen hade sy Lts, i matbordets duk (VFA 3134). 
»De som hjälpt till under begravningen, skulle alla ha något av begrav-
ningskosten med sig hem; likaså alla fattiga inom hemmanet. Även 
utsocknes tiggare undfägnades, ty eljest blev det 'tal på det i bygden'.» 
(»Köla m. fl. socknar», Edv. Olsson a. a. 40). 

Samme förf. säger: »Slutet på en sådan begravning blev ofta 'arve-
öl', då den dödes lösa egendom, som pengar, gångkläder m. m., delades 
av släktingarna. Inte så sällan hände det, att gubbarna kom i luven på 
varandra, och att fullt slagsmål uppstod» (a. a. 40). I äldre tid lär man 
också ha dansat på begravningar (Ålgå A. E.). Samvaron hade ofta 
varit sådan, att man dagen efter kunde säga till andra: >>Dä va den 
rolierste begravning j ä ha vare mä öm på länge» (Älgå A. E.). 

Med >>inhyseshjonens» begravning gjorde man sig inte stort besvär. 
Fullt så pietetslöst, för att inte säga grymt, som man i utlandet be-
handlade fattiga döende, torde man väl inte ha behandlat dem i vårt 
land. Men från t. ex. Gåsborn berättas, att om ett »rotehjon» skulle 
till att dö, så körde man helt enkelt ut den arma varelsen ur huset, ty 
man trodde, att om en sådan avled inomhus, skulle det medföra olycka 
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(N. Helger, Gåsborns socken). I Fattig Directions Protocoller, Älgå 
socken, har jag funnit en anteckning från år 1831, vari Direktionen 
klagar över en räkning på begravningskostnaden för ett fattighjon, och 
där summan 6 Rd:r 32 sk. B:co anges »såsom det högsta, hwartill Be-
grafningskostnad efter ett fattighjon kan sig bestiga» (Älgå kyrko-
arkiv). I ett sockenstämmoprotokoll från år 1841 heter det: »På det 
ordentligt må tillgå vid graföppningar, så antages kyrkoväcktaren 
Stom till dödgräfvare. Han ärhåller 16 sk. B:co för hvarje lik. Byfogde 
ansvarar liquid vid graföppning för fattighjon.» (Älgå kyrkoarkiv Kl 
Nr 3). 

Självspillingar fick inte begravas i vigd jord utan på kyrkogårdens 
nordliga del, där jorden inte var invigd. Så sent som år 1881 var Älgå 
kyrkogårds norra del alltjämt så litet utnyttjad, att kyrkorådet, i anse-
ende till det goda utrymmet, föreslår sockenstämman att planerad 
grusfyllning måtte få anstå något år på grund av de dryga kostnaderna 
(iilgå kyrkoarkiv K III—IV Nr 1). Självspillingarnas kista måste 
lyftas över kyrkogårdsmuren och fick på inga villkor fraktas in genom 
porten. Dessutom måste långt tillbaka begravandet ske nattetid (Älgå 
A. E. och VFA 3134; Köla, Edv. Olsson a. a. 41; Töcksmark, östlind 
a. a. 116). »Den onde hade tagit dem», hette det. »När en självspilling 
begrovs, sade prästen: 'Den du haver tjänat skall dig uppväcka på den 
yttersta dagen'» (Eda, Edv. Olsson a. a. 41). Att i senare tid undantag 
förekom, visar en uppteckning från Karlanda efter en sagesman f. 
1869, tidigare nämnd i samband med kisttillverkningen i hemmet. I den 
klockaregård, där sagde person tjänte piga, hände på 1880-talet, att en 
man hängde sig. Prästen nekade först envist att begrava honom på 
vanligt sätt och i vigd jord. Men efter mycket resonerande gav han 
med sig, och de anhöriga fick som de ville (A. E.). 

Bruket att strö hackat granris ända från trappan och bort till 
-Logen, där den döde »stod lik», har ursprungligen haft till avsikt att 
hindra den döde att »gå igen». Ännu lever en och annan person, som 
känner till detta. »Dä va för att den dö'e,inte skulle gå igen, för öm han 
dä gjorde, så skulle han stecke sä på föttera. Di va så kveke te hacke 
granris å strö ut, när nö'en dog» (Älgå A. E.). Östlind meddelar från 
Töcksmark, att man där strödde granris även i det rum, där liket stod, 
men han nämner ingenting om avsikten därmed (a. a. 116). Omkring 
år 1703 förekom i Eda socken, att »granrisbar» ströddes genom ett helt 
hemman, enär kistan måste bäras förbi samtliga gårdar (Edv. Olsson 
a. a. 38). 

Vi har förut omnämnt bruket med granar vid grindstolpar och 
hustrappor. Det tycks i själva verket ha varit sed överallt i västra Värm-
land att sätta upp dylika smågranar. Däremot vet jag inte om mer än 
två socknar, där man också brukat skala kvistar och stammar rena 
från bark och stympa topparna (Töcksmark och östervallskog, östlind 
a. a. 116). Även vid kyrkan pryddes med hackat granris ända från den 
plats, där bärarna satte ned kistan fram till kyrkporten (VFA 3134). 
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Granriset skulle alltså avhålla den döde från att »gå igen». Tron 
på »genfärd>> och spöken lever alltjämt kvar, och yttringar därav hör 
till det vanligaste, folk berättar för upptecknaren. Därför kan ett utför-
ligare omnämnande vara motiverat. 

De som dog hastigt utan att ha fått »betänketid», kunde man 
vara säker på skulle komma att spöka. »Öm nö'en dog tå hjartslag, 
då vart di så rädde, för denne hade mer makt te gå igen, för han hade 
dött tvart å hade inte fått ti te betänke sä å be te Gu å tocke. Di påstog 
allt, att sånne geck igen mö'e» (Älgå A. E.). Särskilt svåra »te skrömte» 
var sådana, som av olika anledningar inte blivit begravda i vigd jord. 
»Jag vet inte, vad det är som går igen, när den döde skrömter'. Men de 
som såg sådana, såg dem som när de var levande. De som dör å inte 
har allt uppgjort med människor går igen, å alla som tar livet av sig. 
Om någon dör med bekymmer för det ena eller andra, så kan han inte 
ligga still», heter det från Älgå (VFA 3199: 52). »Men om de bara lycka-
des att få tala till dem så försvann de. Men det skulle vara så svårt att 
komma sig för med det» (VFA 3134: 48). »Den dö'e feck inte makt te 
tale, förrän nö'en tale te döm» (Älgå A. E.). 

»Tita-Maja va osams mä en person. Denne drunknes ute på fjorn 
(Glafsfjorden), men geck igen för Maja så ryslitt. Var(je) natt en vess 
ti på åre måtte di elle (elda) hos henne, å när den dö'e vise sä, så befallde 
ho döm te öke ellen riktitt. Te slut kom han in, å då måtte Tita-Maja 
knyte ihop töramerstäna (stortårna) på den dö'e, men senna öpphörde 
han allt te gå igen» (Älgå A. E.). »Valle-Mates käring dog, men ho geck 
igen så ryslitt. Bodina, geft må Bodin, sme ve L:s bruk, vise ho sä 
för gång på gång öm nättera å överallt. Fölk gjorde spetakel tå'a å 
trodde, att ho lög. En kväll hade ho å flere te vört på stugpredikan. 
På hemvägen tog ho tag i nöggre tå döm å sa: 'Ser I nu?'. Men ingen 
mer såg'a, men sjal vart ho så öppella ('uppeldad'), sa di så. Men en 
gång, när den dö'e geck igen hemme hos Bodina, så tale ho te'a, å då 
sa ho: »Öm Pelles myr k-unne tale, så skulle ho kunne tala öm mö'e'. 
Dä va så, att den dö'e i live hade tage live tå nöggre barn å dränkt 
döm i Pelles myr (en myr på Pelles ägor). Sen dess feck ho rö i grava 
å vise sä allri mer> (Älgå A. E.). »Ola på Trångsta geck en gång skogs-
stigen mellan Fjellbu å Falla. Då mötte han Fall-Ola, en lat gubbe, 
som geck där å laske (hängde, drog benen efter sig) å brukte gå på alle 
sättrer å hogge ve åt sätterjäntera å tocke. Han skulle vesst vare eländi 
på fruntimmer åg, denne lelle gubben — Ola hälse på Fall-Ola, men 
sen han hade passere, hilge han ju, att Fall-Ola va dö, så han vände sä 
öm å tette, å då va han borte, söm öppsluka tå jola* (Älgå A. E.). 
»En gång, när R. va på Brobacken å gjorde ploganna öt Maja på B., 
satt han å höll fruckost å bette hästen (gav hästen foder). På genvägen 
därifrå å te L. såg han ett fruntimmer, söm nyligen hade dött — Ho 
hälse, å han hälse tebaka utta te tänke på nö skärselt (särskilt). Men när 
han kom hem på kvä'el, så fråge han kärnga si: 'Men ä den å. den dö 
du?', för i kvällninga hade han hfige, att hö bestämt va dö. 'Ja vesst 
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är ho dö'. — 'Men ja ha allt sett'a i da, ja du, ho kom må e flaske i 
hanna å geck bålöt L.'» (Älgå A. E.). Till berättelsen hör, att veder-
börande i livstiden gjort sig känd som »trollkäring», kunnig i trolldom. 
»En person gick och plöjde om hösten, han hette Göran. Då fick han se 
en man som varit död i många år komma gående över gjärdet. Den 
döde stannade och ropade till honom. Göran, Göran är det långt till 
domedagen än? Det vet jag ej sa Göran! Byter de bakekake i Häng-
stad och Kleven än frågade den döde? Ja de byter bakekake i Hångstad 
och Klevene ännu svarade Göran! Då är det långt till domedagen än 
sade den döde, och var borta med det samma» (Skillingmark IFGH 
721: 4). 

»För mycket länge sedan säges en jungfru på Köla prästgård ha 
blivit till med ett oäkta barn. Hon lyckades dölja sitt tillstånd, och när 
barnet skulle födas gick hon till den i närheten belägna 'Köla mossen' 
der hon i en av de många vattensamlingarna som finnes där, sänkte 
ner det barn hon framfödde. 1 sinom tid dog ock jungfrun, och som det 
bland folket troddes att hon mördat sitt barn, blev hon ock begraven 
i kanten av samma mosse, ty de som mördat fick ej ligga i vigd jord. 
Sedan var det många vägfarande som om nätterna när de körde över 
'Jungfrumossen' som den sedan kallades, mötte 'jungfrun', vilken gick 
av och ann i vägen (allmänna landsvägen går tvärs över mossen). Se 
hon fick ingen ro derför att hon mördat sitt barn» (Böla IFGH 766:22). 

En helt annan orsak att gå igen hade en gammal man i Älgå. 
»En gubbe hade dött å geck igen så ryslitt. Di feck inte fre, för dä dunnre 
å packe å regjorde på vi'en. Di geck öpp å tette, då fant di e dragkiste 
där. Di tänkte, att dä va kanske nö'e skärselt (särskilt) i kista, så di 
öppne å tette, men di såg bare filler (trasor) å skräp, så di geck därifrå. 
Men öm natta dunnre dä å packe värre än nånsin. Då geck di å tette 
i kista en gång te. Då fant di på bötten i kista en hopper mä pänninger. 
Senna feck di fre för den dö'e. Han velle, att di skulle hette pänningera, 
söm han gömt unna åt dom — Gubben bodde i F. Han vise så ve lag-
gårn å ve gårdsgrinna» (Älgå A. E.). 

En målande beskrivning på ett möte med »döinger» och »skrömt» 
har jag efter en ännu levande man, f. 1872. »L., E., N. å ja va te Arvika 
en gang å köpte brännvin å mö'e anne ågg, förstår så. Men dä vart e 
krångli rese, vell ja löve. När vi kom i Sulviksgata å va på hemväg, så 
ble hästen stå'nas bakfram i gaffel för den ene. I Rudsåsgata geck en 
tå vangera isär. När vi kom te Hölmerud, så örke di annre hästera inte 
på villkör dra öpp för backen, dä hang så nö'e på lassa (på samtl. 
nämnda platser skall småbarn ha mördats och grävts ned). Då plocke 
di t'ur brännvinskagger å anne, så vangera stog tomme, men fastän 
hästera låg ätter backen, så örke di inte dra öpp döm. Men ja hade 
försäkre min  häst, inna ja for hemmifrå, dä gjorde ja allti. Ja hade 
läst gömmen beschle, å då krångle dä allri. Jä tfik deras tömmer å 
roppe: 'öm nu alle döinger ä i vägen, så ska ja fram!' Å då vell ja löve, 
att dä geck må fart! Dä geck, så dä lysste ell unner skoningera, å öpp 
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Vik vi öss allihop. Nä, en ska allri tänke sä ut på e rese mä hästen utta 
te försäkre h'ömmen mä läsing gömmen beschle. Dä bruker jä göre 
än i da» (Älgå A. E.). 

En Glava-bo berättade en gång för mig på ett livfullt och drama-
tiskt sätt om ett möte med »döinger» vid Älgå kyrka. J,. där framme 
i B. å A. P. i II. hade vört te Arvika för å köpe julbrännvin. När di for 
förbi kvarna ve Älge körke, så säjer A.: 'Dä unlitt, att di har kvarna 
så näre körka. Här äter döinger'a öpp mallane' (kärnorna i havrekor-
nen). 1 samme stönn stöppe hästen, di feck'en inte ur fläcken. Å A. 
ble väldi bekömra han. Men L. geck uttå kärra, tog beschle tå hästen 
å tette gömmen. Då talte han öm för A., att dä va full vägen tå döinger. 
A. börje gråte han, men te schlut roppe han: 'Öppne vägen i Herrans 
Jesu namn, så vi schlepper fram!' Mä däsamme så lössne dä för hästen, 
å han börje trave. Men då feck di skjuss, så di ha allri åkt så fort. 
Dätte va på hemvägen, å hästen va vit tå skom, när di kom fram te B.» 
(Glava A. E.). 

Om man bara vågade och fick tillfälle att tilltala »spökena», så 
blev man dem kvitt. »Det var stor tro på att de döda gick igen. De gick 
å spökade — Så länge som inte de hade blivit tilltalade, så spökade 
de» (VFA 3199: 52). »Det var värst, innan den döde hade blivit jord-
fäst. En skulle tala till den döde, så kom han inte tillbaka mer» (VFA 
3199: 52). 

»Det var en gubbe som dog, och sedan var det ingen fred på det 
stället. Det flyttades stolar, bord och alla slags möbler. En natt sa 
gumman: 'Va ä dä? Ä dä satan, så dra härifrå!' Då fick hon se gubben, 
och hon frågade honom, om det var något särskilt, han ville. Då sva-
rade han, att han hade stulit i en granngård, och han talade om, var 
han grävt ner tjuvgodset och bad henne bära det tillbaka. Sen såg de 
honom aldrig mera» (Glava s:n 74). Man trodde också, att vissa döda 
gick igen, tills benen ruttnade på dem, men heller inte längre. »Det 
var en kvinna här som gick i flera år efter det hon var död. En som 
hette Bodina talade med henne många gånger. Det sista de såg av henne 
var yttersta spetsen av hennes huvudkläde; de såg bara den, och då 
förstod de, att det snart var slut. De trodde, att de döda inte kunde 
gå igen, när benen var uppruttna» (ib. 74). 

Ån i dag lever man i don tron, att »anden» är närvarande efter 
döden. En person f. 1908 får här representera detta primitiva drag i 
folkkaraktären. Hennes mor avled 1943, och min sagesman, som tjänst-
gjorde som jordemor, berättar: »När di svepte M. F. va ja mä å hjälpte 
dotera. Då sa ho: 'Mor hörer allt, va vi säjer'. — 'Å, dä gör ho fell 
inte», svare ja. »Jo, dä gör ho allt, för andan sväver ikring öss» (Älgå 
A. E.). I en av VFA:s uppteckningar från samma socken heter det: 
»När människan är död, så far anden uppåt. Det är bara kroppen som 
ligger i graven. Men det finns allt de, som trodde att han hade anden 
med sig i graven, eller att han kom dit ibland å inte kunde vara från 
kroppen riktigt» (3199: 52, ber. f. 1850). 
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En del menade, att »anden» satt i blodet, andra i andedräkten. 
»Jag tror inte att de haft riktigt reda på var själen suttit i kroppen», 
säger en meddelare f. 1859, »för somliga har allt trott, att själen har 
varit i andedräkten, å somliga att den har varit i blodet, för när blodet 
har runnit av människan, eller när hon slutat andas så är hon ju död 
och själen är borta» (VFA 3134: 54). 

Ett annat primitivt och anmärkningsvärt drag i västvärmländsk 
folktro är föreställningen, att människans skugga är identisk med 
»anden». Sålunda hette det om en för sin ondska känd person som 
dog, att den onde hade tagit hans skugga. »Han ä så full i ont, så dä 
skugger inte tå'n. Den som hade gjort mycket ont fick inte ha skuggen 
kvar» (se inledningen). Om en annan person, som ansågs vid tinget ha 
begått mened, sades det: »Han ä inhölet. De menade att han inte hade 
någon själ längre» (VFA 3182: 31). 

Härmed sammanhänger väl tron, att det skulle vara farligt att 
trampa på sin egen skugga. Jag känner en kvinna, som sade sig ha blivit 
förföljd av en trollkarls skugga, vilket skedde vid en »trollbjörk», där 
han »satt in sjukdomer» (Älgå). 

Den som eljest följdes, inte förföljdes, av en stor skugga, troddes 
äga »makta», dvs, förutsättningar att kunna lära sig trolla. Jag skall här 
återge en berättelse härom av en kvinna f. 1885, som kan en hel del 
och som försett mig med ett rikt sägenmaterial. »År 1911 va ja sjuk å 
skulle oppereres. Ja va ehsammen hemme. — Ja hade våre te fjuse å 
gett konna. När ja kom uttöm fjösdöra, så såg ja e lang, stor skugge, 
söm geck breve'mmä. Ja såg mi vannlie skugge, å ja vesste, att iblann 
när en va ute, så könne dä bli två skugger. Men så stanne ja, å då fort-
satte den store skuggen å geck in i stiga gömmen döra. — Ja geck in 
å sökte igömmen rumma, men inge slagen fant ja. Då vart ja allt rädd. 
— När L. på B. kom te'mmä, så berätte ja dätte öm skuggen. Då sa ho: 
'Då har du makta, så då kan ja läre dä'. Å senna va ho hos mä i tre 
veckers ti, å ho lärde mä allt mö'e» (Älgå A. E.). 

'Gasten' anses allmänt vara en uppenbarelse av onda eller för-
olyckade personers andar, sådana som inte fått ro i graven. »Du skriker, 
som du skulle ha sett gasten», lyder ett talesätt i västra Värmland. 
Frågar man gammalt folk, hur gasten egentligen ser ut, kan man få 
ett svar som detta, vilket får anses typiskt: »Gasten, sellö (ser du), 
dä va nöe söm flög öppe i lufta öm natta å skrek, ett nattfenömen, 
sellö. Dä gnestrer mä ell i gape å håller väsen. Di gamle såg gasten, 
ja ha allri sett nå'en gast» (Älgå A. E.). Icke förty röjer samme person 
en annan gång sin bekantskap med fenomenet ifråga, fast han inte 
nämner ordet »gast». »Ömkreng 1924 hörde ja nö'e skrike j amt söm 
höge, lange ramser tå nörop här strax väst öm stuga. Dä va före jul å 
mö'en snö. Ja tänkte, dä va nö'en person i nö, så ja Vik skidera å satte 
iväg, sellö. Ja åkte mot Sanntången, men ja töckte dä va könstit, för 
ja såg inga spar. Ja velle vete, hö dä va, sellö, så ja for ikring överallt 
å lette ätter spör. Men allri ett dugg. Dä kunne inte vare tå nö'e djur, 
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för skrike va alldeles för högt (starkt), sellö» (Älgå A. E.). Det bör näm-
nas, att sagesmannen äger verkligt goda kunskaper om traktens djur-
liv. 

Historierna om gasten och liknande väsen är alltför många för att 
få rum i en uppsats av så begränsat omfång. 1 regel säges gasten vara 
en stor fågel, som flyger omkring nattetid och skriker »styggt». En 
sagesman säger rent ut, att det är berguven. Vi är därmed framme 
vid den tid, då tron på gasten som ett övernaturligt väsen börjat 
vackla på allvar. »Nu ska han skrive öpp, att ingen behövver vare rädd 
för gasten länger, för ja ha sköte hömmen», sade mig en humoristisk 
person, f. 1866, enligt uppgift trollkunnig och »styv te bote bå folk å 
fä». Och så fick jag en lång historia, som jag av utrymmesskäl inte 
kan återge annat än ett brottstycke av. En äldre kvinna hade hängt 
sig i ett uthus, och sen for hennes gast omkring och förde oväsen 
varenda natt, så folk i huset vågade sig inte utom vägg om kvällarna. 
Till slut sände de bud på min sagesman, som inte sällan anlitats för 
»ötgöring» av olika slag. Han tog med sig bössan, ställde sig på lur en 
kväll, och när »gasten» kom flygande, small det. »Å när ja geck fram 
å tette, så låg gasten där dö. Dä va e litta, litta uggle. Di kalle henne 
för gasten. Men allri ha ja hört gasten senna» (Karlanda A. E.). 

Således uppträder gasten både i berguv- och uggleskepnad. Men 
det finns ett annat slags gast. 1 övre Älvdalen är enligt Palmqvist 
»gasten» det vanliga namnet på »själen efter ett mördat barn, som 
gömts i skogen, där man hör klagan och gråt från mordplatsen» (a. a. 
41). Benämningen gast skulle alltså där avse detsamma som man på 
andra håll plägat benämna »myling» eller »myring». Den senare före-
ställningen har jag ännu inte påträffat i de av mig undersökta sock-
narna. Men överallt i västra Värmland berättas det om »gastar*, som 
hängt sig på lassen och gjort dem så tunga, att hästarna inte orkat 
dra dem ur fläcken, förrän man spottat tre gånger genom betslet och 
nämnt Jesu namn e. d. Vissa platser, gärna branta backar, utpekas 
såsom särskilt hemsökta av detta väsen och annat »skrömt». Efter min 
erfarenhet att döma har vid samtliga ställen också ett eller flera barn 
bringats om livet (sägner om »Raske-Britta», »Slugga» m. fl. illa ansedda 
kvinnor, Älgå, Karlanda). 

Att människokroppen eller delar därav ännu efter döden skulle 
besitta kraft, lär enligt Palmqvist och andra vara en speciellt finsk 
föreställning. Men som bekant saknas ju inte svenska uppgifter om att 
man t. ex. tillvaratagit eller stulit ben och huvudskålar från kyrko-
gårdar och avrättningsplatser, uppsamlat blodet vid halshuggning 
osv. Vid rivning av en ladugård i Räramen för inte längesen påträffades 
enligt Palmqvist (a. a. 32) »en mängd människoben, vilka gömts där 
för att främja lyckan med djuren». Förmodligen åsyftades något lik-
nande med några ben, som hittades vid rivning av en gammal spismur 
i Älgå, dels inmurade i spismuren, dels i en hög under golvet (A. E.). 
Det torde ha inträffat omkring år 1900, då min sagesman är f. 1872. 
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»Lyckan» skulle i så fall ha gällt själva huset, »bolyckan». De under 
stuggolvet gömda benen var antagligen ämnade att användas vid 
svartkonst av något slag. Palmqvist refererar åtskilliga fall, då dylika 
ben begagnats för olika magiska ändamål. Sålunda hade två kvinnor i 
Norra Ny brukat huvudskålen efter sin far, en känd trollkarl, »som 
drickeskärl åt kalvarna, vilka blevo feta och välmående av kraften 
däri. Hästar och kor ryktades även med dödas händer för att bli starka 
och växtliga» (a. a. 32). 

I det föregående nämndes, att sonen i ett hus grävde ned sin bössa 
under den tröskel, över vilken faderns lik skulle bäras ut, varigenom 
han förvärvade »god död» åt bössan. Fadern ansågs trollkunnig och 
gick under namnet »Veckern», och stugan hette Veckerud. Nils Keyland 
har en gång upptecknat, att man skaffade sig god död åt bössan genom 
att lägga mossa från en dödsskalle mellan krutet och kulan, samt 
att snaror, i vilka man önskade god fångst, skulle dragas genom männi-
skoben, tagna tre torsdagskvällar i rad från en kyrkogård (Fatab. 1906: 
124). Från Järnskogs socken har jag antecknat, att »skav tå di dö'es 
ben» brukade användas av »Veckern>> vid skottladdning för att göra 
bössan träffsäker. »För sånne sköt stöp allt di sek-te på» (A. E.). Ytter-
ligare några uppteckningar härom förvaras i ULMA. 

Men även sjukdomar och åkommor kunde botas med hjälp av 
människoben. »Hade en värk i kroppen, så skulle en gå till kyrkogården 
en natt å ta mull å ben, så skulle man gå å kasta i en nordrinnande 
bäck å säga '1 Fadrens, Sonens å den Helige andes namn'» (VFA 3182: 
23). Och slutligen: »Den som hade otur å motgång skulle gå till kyrko-
gården en torsdagsnatt å gräva upp ett ben å ta med sig hem, så fick 
han turen tillbaka» (VFA 3182). 1 En bok om Värmland av värmlän-
ningar, del 3 s. 207, omtalas att man förr brukade skaffa sig ett ben från 
kyrkogården och ta med sig ut i krig, förmodligen för att undgå att bli 
skjuten. Något liknande fall har jag hittills inte påträffat i landskapets 
västra delar. 

Vi nämnde nyss mull från kyrkogården. Även sådan begagnade 
man sig av för magiska ändamål. »Körgårsjol använde 'Veckern', han 
förvare jola i ett kruthorn. Min far (ber. f. 1860) feck en gång sån jol 
tå Veckern te å blanne i krute, när bössa hans blett skämd. Senna stöp 
allt han sekte på» (Järnskog A. E.). 

Den tidigare omnämnde »Trompi'en» använde sig av kyrkogårds-
jord för att binda sjöråa och få fiskelycka. »Trompi'en strödde en gång 
körgårsmull kring Store Älgtjärn. Han feck ingen fesk i tjarne, så han 
trodde, att sjöråa va i tjarne, så han tänkte bitne henne i tjarne. 
Men när han hade strött nästan en hel ring, for ho öpp ur vattne. 'Öm 
du gir dä (slutar) å inte strör ringen full, så ska du få så mö'e fesk söm 
du vell ha i all di ti'. Sen dess feck han också mö'en fesk stött i dä tjarne» 
(Älgå A. E.). Samma sägen, olika turnerad, återges i VFA 3617: 29 och 
i Glava socken s. 70. Palmqvist uppger, att sådan mull skulle fraktas 

18-452403. Sv. landsmål. 
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eller förvaras i vänstra skon, då man »kringade» tjärnet därmed (a. a. 
112). 

Likaväl som man medelst kyrkogårdsj ord kunde fördriva t. ex. 
sjörån ur ett fiskevatten, likaväl dugde den till att få bort tomtar och 
»tussen från gården, då de visat oginhet på ett eller annat sätt. Edv. 
Olsson berättar från Köla, att man i ett dylikt fall måste ta jorden 
»från den gravkullen, varunder den var begravd, som tussarna först 
var komna från. Denna jord skulle tagas tre torsdagsnätter i rad och 
strös omkring stugan efter alla väggarna, så skulle tussarna nog bli 
borta till slut» (a. a. 117). Till och med vansinne trodde man sig mäkta 
bota med kyrkogårdsmull, om man strödde den runt det hus, där den 
sjuke bodde, eller under huvudkudden (Palmqvist a. a. 176). 

Tron att man kan komma i personlig förbindelse med de döda 
är näppeligen ännu utrotad i västra Värmlands skogsbygder. En kvinna 
f. 1860 har förtalt mig: »Min mor var som liten flicka kolossalt kär i 
sin farmor. Vart hon gick, så följdes de åt. Innan den gamla dog, så 
gjorde hon upp med flickan, att hon skulle återvända efter döden och 
tala om, hur det var att vara död. När kistan stod klar och locket skulle 
fastsättas, stod flickan bredvid och sade: 'Du lovade mig att komma 
igen och tala om, hur du har det'. Men på kvällen, då flickan satt vid 
spisen och sörjde, gick dörren upp, och där stod farmor. 'Här är du ju, 
farmor! Säg mig nu, är du i himlen eller i helvetet, eller var är du?' — 
'Jag är på ingendera stället än, jag bara sover', svarade farmor. Flickans 
mor, som låg på högsängen (översta bädden i dubbelsäng) och just 
skulle somna, sade: 'Ocken ä dä, söm do taler ve?' — 'Ja taler ve far-
mor mi. Ser du'a inte? Ho står där i döra'. Modern for fort ur sängen, 
kröp ned i undersängen till maken, ända in till väggen, och gömde sig, 
så rädd blev hon. Men hon såg inte den döda. Därvid försvann den 
döda även ur flickans åsyn» (Järnskog A. E.). 

I västra Värmland var det förr allmän tro, att alla gravar öppnades 
under julnatten och att de döda då firade sin julotta i kyrkan. »De 
talade mycket på att det skulle vara så farligt att komma för tidigt 
till kyrkan på julmorgonen. De döda skulle hålla till där efter kl. 10 
på julkvällen och fram efter midnatt. Jag vet inte att någon kom för 
tidigt. Men man påstod att det var sand i bänkarna efter de döda. 
Det skulle vara farligt att komma i lag med dem, för de skulle inte släppa 
en levande från sig. Å var det någon som kom från dem levande, så 
blev han inte som han skulle vara» (VFA 3133: 30, ber. f. 1859). 

Från Brunskog berättas: »En som inte hade någon klocka, och 
som när det var »stjernkla,rt» hade »en vise (visare, A. E.) på hemmel>> 
efter vilken han rättade sig, hade en julotta kommit att gå hemifrån 
för tidigt. När han kom på en skogsås kom han mitt i ett liktåg. De 
gick och bar en likkista, han blev rädd och sökte att komma ifrån dem. 
Det kunde han dock inte, han kunde varken springa eller taga någon 
avväg, utan det var jemt som om de hållit honom fast, tills han kom 
fram till bygs (bygden, A. E.) ock fick se de tända julljusen strax efter 
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midnatt, då de döda miste sin kraft att hålla någon levande fast. Han 
blev efter detta sjuk i alla sina återstående dagar» (IFGH 731: 8). 

»Om julnatten höll alla de döda gudstjänst. Jag hörde om en fru, 
som bodde nära kyrkan, Älgå kyrka. Hon skulle till julottan, hon skulle 
upp tidigt. Så vaknade hon och såg, att hela kyrkan var upplyst och 
skyndade sig och blev i ordning och kom iväg. Det var mitt i natten, 
de dödas gudstjänst, och hon trodde det var morgon. Och när hon 
kom in så såg hon många bekanta, som hon inte hade sett på länge. 
Hon tyckte, det var så rart (egendomligt). Hon var länge i kyrkan,men 
så gick det väl upp för henne, och när hon skulle gå, så ville de inte 
släppa henne, men hon hade tagit av sig klänningen och låtit dem få 
den ute på kyrkbacken. Och om morgonen låg den där sönderhackad» 
( Älgå-bo, bosatt i Norge, A. E.). 

Till sist en liknande skildring från Köla. »En tös, som 'inte var full-
komlig' (mindre vetande) gick mycket tidigt en julmorgon till kyrkan 
och hade med sig i följe ett par mindre flickor. När de kom till kyrkan, 
var den upplyst, och många folk satt i bänkarna. Tösen kände igen 
många av dem, sedan de levde. Då förstod hon, att det var döda, som 
på julnatten kommit upp ur kyrkogården och nu höll sin julotta. De, 
som satt nära intill henne och flickorna, 'nöppe' i kläderna på dem 
(tog i kläderna) och rörde på munnen, men de kunde inte tala något. 
Flickorna satt i kyrkan, när kyrkvaktaren kom för att tända ljusen 
på julmorgonen. De hade inte tagit sig ut, ty dörrarna var stängda 
efter de döda» (Edv. Olsson a. a. 61). 

En uppteckning från Värmland i VFA, saknande sockenbeteckning, 
berättar om en kyrkvaktare, som såg ljusen brinna i kyrkan klockan 
tolv på julnatten. Han gick dit och fann till sin häpnad kyrkan fullsatt 
av »döinger>>, benrangel iklädda sina svepningar, och alla sjöng: 

»Med lätta fötter gånga vi, 
med kalla tungor sjunga vi. 
Hur långt det är till domedag, 
det fråga vi.» 

Till sist bör nämnas, att ovanstående skildring av tro och sed 
rörande död och begravning i västra Värmland ingalunda avser att 
vara uttömmande. Åtskilliga egna uppteckningar ha inte citerats, och 
av de utnyttjade arkivens samlingar har endast en ringa del här med-
tagits. Genom att exemplen valts med tanke på att ge en något så när 
fyllig framställning av de hittills 'kända dragen i hithörande folktro 
och folksed kan uppsatsen måhända påräkna intresse såsom i någon 
mån representativ för västra Värmland, ett av vårt lands minst utfor-
skade områden, då det gäller folkliga föreställningar över huvud. 

Arvid Ernvik. 
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Hur en Nultråflieka hade det för hundra år sedan. 
En liten tidsbild. 

Greta Björklund (f. 1856 och dotter till Kajsa Brita Jönsdotter 
från Jöns-Pärs-gården i Multrå) berättade för mig en gång några 
tilldragelser ur moderns liv, vilka kunna vara värda att räddas 
undan glömskan. De vittna också om de dåtida bonddöttrarnas före-
tagsamhet. 

Det var tre tilldragelser i moderns liv, som Greta Björklund 
mera fullständigt återgav, men de tyckas mig kunna visa, att en 
flicka den tiden inte fick vara rädd av sig i vad hälst hon hade 
att uträtta. 

Då Kajsa Brita räddade en ko från björnen. 

Det var mycken björn i ådalsskogama för hundra år sedan, och 
därför måste alltid någon följa med kräken och se till dessa, eller — 
som det hette — »gete kråka» då dessa gingo ute på bete i markerna, 
såväl i fäbodarna som hemma vid byn. 

Vanligen var det barn, ofta i 10-årsåldern och där framöver, pojkar 
såväl som flickor, som togos till getare; »för de var minst skadliga», 
dvs. måst umbärliga i det tyngre hemarbetet. 

De hade då vanligen med sig den s. k. »fähunden» (ordet brukas i 
denna bemärkelse i ett tingsprotokoll ännu år 1735), en gråhund, eller 
norrlandsspets, som hjälpare att hålla björn och andra »odjur» (varg och 
lo) på avstånd. 

Mer än en gång kom det till möte med björn. Ja, det hände, att 
»bjässen», som björnen mäst kallades, dagen i ända följde kräken åt, 
påpassad av hunden, så att han ej vågade sig fram till dessa. Då var det 
livligt kring getaren. Inne i någon skogsdunge skällde hunden och 
brummade björnen, och kräken skramlade i skällorna och bölade och 
bräkte. Det tycktes, som om björnen rentav roade sig med att göra 
getaren och kräken sällskap i skogen. Det var väl mest unga, fredliga 
björnar, som beteddde sej så, s. k. »gräsbj örnar». Men somliga hade fått 
smak på kött, blivit »rev-» eller »slagbj örnar», och dem var det inte roligt 
att råka ut för, även om getaren hade en hund till följeslagare. Rädd 
fick inte en getare vara. 

Ibland var det väl också någon äldre, som getade. Så var det den 
här gången. 

Kajsa Brita var 17 år, då hon en försommardag år 1831 var ute 
med gårdens kräk i den s. k. Brursvejja söder om Källsbyn. Kräken 
gingo omkring och betade på »bräntlandet». Kajsa, som hon mest kal-
lades, hade »sömmen» (sömnaden) med sig. Ingen fick vara sysslolös 
den tiden; även i getarskogen skulle man ha något göra för sig, så ofta 
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det gavs tillfälle därtill. De, som kunde sy eller sticka strumpor o. dyl., 
förde sådant arbete med i konten eller getarväskan; eller också gjordes 
vispar, kvastar, samlades kåda, 'tjukor' (björktickor, till fnöske) m. m. 
för bruk i hemmet. 

Bäst Kajsa satt där, upptagen med sitt sömnadsarbete, fick hon 
höra att korna började löpa omkring och råma och förstod då, att det 
vas något som stod på. Hon sprang upp för att se efter och får se en 
stor björn ligga »omma på» en förejulsko; han hade slagit kon under sig 
och låg och tuggade på juvret och sög blod ur detta; han brukar så 
göra, fulingen, då han kommer över ju.verstinna kor. Då 'rappa' Kajsa 
till sig en 'torr-raga' (torr granbuske), — de hade svedjat där, och det 
fanns gott om dylika sprang fram till björnen och gav sig till att slå 
honom och skrika: »läga dä tå !» Tre gånger slog hon av busken på björnen. 
Men då lämnade denne kon, reste sig på två och 'råmma'l styggt och 
sprutade ur käften den insugna bloden över Kajsa och sömnaden, som 
hon hade i handen. Och underligt nog — därpå »släppte han sig ned på 
fyra» och lunkade i väg. Fast nog var han arg över att nödgas gå ifrån 
sitt byte, för han 'råmma' ett långt stycke inåt skogen, då han for 
i väg. 

Kajsa var nu ej sen att samla ihop kräken för att föra dem hem till 
vallen, »himmboen» (hembodarna) där de var den tiden på sommaren. 
Och den slagna kon var ej värre däran, än att också den kunde linka 
med dit, men där måste hon nedslaktas för den skada hon fått. Vid 
framkomsten dit svimmade också Kajsa. Och det var nog ingenting att 
undra på. 

Då Kajsa körde i kapp med vargarna på Kläpparna. 

Kläpparna är en låg bergshöjd i gränsen mellan Multrå och Sollefteå 
socknar. 

På Jöns-Pärs-gården hade de en sugga, som skulle till galten, och 
sådan fanns ej att tillgå närmare än i Sollefteå prostgård, en dryg halv-
mil bort. 

Det var en eftermiddaepå senhösten med snö och kyla. Det var 
just ingen av jäntorna, som ville ut, men hur det funderades, åtog sig 
Kajsa att fara. Suggan föstes in i en brädskrinda med litet halm om-
kring och ett segel över sig. Kajsa satte sig fram i skrindan och så bar 
det iväg åt Sollefteå. Det var på aftonsidan. 

Kommen bort på bergknallarna, Kläpparna, fick Kajsa se, att 
hyndan, som också var med, började springa in mellan hästbenen och 
gnistra. Det var tydligt, att det var något hon var rädd för. Och då Kajsa 
ser sig om, får hon se två vargar, som sprungo med, en på vardera sidan 
om skrindan; hon tyckte hon såg, huru ögonen lyste i dem. 

1) råmme om björnens läte, då han är upphetsad; rånze om kors 
läte vid rädsla. 
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Nu blev det fart på märren, som fått väder av odjuren; hon satte 
av i vild fart. Men Kajsa höll säkert i tömmarna. När de kommit över 
Kläpparna, där det var mörka skogen på den tiden, och ner åt övergård, 
varest det började ljusna på slätten kring byn, drogo sig vargarna till-
baka inåt skogen. Nu saktade farten av och prostgården nåddes utan 
vidare äventyr. Där lämnades suggan hos galten, och Kajsa skulle 
efter uträttat ärende vända tillbaka hem. 

Men prosten Sundberg, för vilken man berättat om den farliga 
färden, ville inte, att hon skulle köra ensam tillbaka, utan lät en av 
sina drängar följa med henne till Käll. Rädd hade hon nog ej varit att 
fara ensam, så morsk av sig som hon var, men hon tog sällskapet gott. 
På återvägen sågo de ej till vargarna. Det var förstås suggan dessa ville 
komma åt. 

Huru Kajsa gjorde upp eld i fl‘boden. 
Först under något av åren på 1830-talet synas de första tändstic-

korna (fosforstickorna) ha letat sig vägen upp till den ångermanländska 
Ådalen. Men ännu årtionden därefter var det gamla »elddonet» (stålet, 
flintan och fnösket) i bruk i ådalsbygderna. Tändstickorna, eller »rep-
stickor», som de att börja med här benämndes (av repa, stryka, därav 
också »strykstickor»), betraktades ännu åratal framåt som ett slags 
lyxvara, som man blott i helgdagslag bestod sig med; i vardagslag slog 
man ännu eld på det gamla sättet. Särskilt var detta fallet i fäbodarna 
eller eljest då man var ute i skog och mark. 

Om huru besvärligt det emellertid kunde bli, om det ville sig illa, 
att få eld med elddonet, berättade min meddelerska Greta Björklund 
efter sin mor Kajsa Brita. 

Medan denna som flicka var hemma i Käll, skulle hon gå till byns 
fäbodar söder om Källsjön, väl en mil bort. Det regnade starkt, och 
fastän hon hade elddonet väl förvarat i kläderna hon bar på sig, hade 
fnösket blivit rått. När hon framkommen skulle »slå upp eld», försökte 
hon allt fnösket utan att få det att tända. 

Och så tog hon till sist beslutet att i regnet gå åter den långa vägen 
till byn för att skaffa nytt »elltänne» — ett par mil sålunda. 

Men så kom hon att tänka på, att hon i en låda där i 'störese' 
(fäbodhuset) hade en ny bomullshalsduk, som hon köpt av en kringvand-
rande dalkarl; kanske den kunde fås att ta eld . . . Hon lade 'franset' 
av duken till flintan, slog med stålet mot denna, och se, gnistan antände 
bomullstrådarna. Såsom vanligt hade hon på murkransen en »svavel-
sticka» (späntad furuvedssticka med svavel på), på vilken elden kunde 
överföras, och snart hade hon eld i spisen. Så slapp hon gå den långa 
vägen. 

Kajsa Brita i Jöns-Pärs var inte blott modig, hon var också rådig. 
Erik Modin. 
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övervåning. Ett ordhistoriskt och ordgeografiskt bidrag till sängens och 
bostadens historia i Norden. Mit deutscher Zusammenfassung. Akademisk 
avhandling. Uppsala 1943. XII + 334 s., 3 kartbilagor Skrifter ut- 
givna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. Serie A: 4). 

1. 
Manne Erikssons avhandling är en språklig och etnologisk under-

sökning av hela det vidlyftiga problemet om övervåning, sovhyllor 
och översäng i Norden och speciellt i Sverige. Framställningen går 
från äldsta tid fram till våra dagar. Författaren skisserar upp en kultur-
historisk utveckling från en tid, då man som bädd hade ett underlag 
av primitivaste slag, till en senare period med enkla britsar fästa vid 
väggen och än senare med fristående sängar, ända fram till en tid 
med stora sängar i två våningar, en sängtyp, som ännu med olika ut-
seende finns i skilda delar av Sverige. Vid sidan härav ges en rätt 
utförlig redogörelse för husets utveckling från e n våning med enkla 
hyllor under takfallet till ett hus med fullständig övervåning. Avhand-
lingens tyngdpunkt ligger dock på det språkliga området. Undersök-
ningens huvudsyfte är att utreda de ord, som hänga samman med nyss-
nämnda kulturhistoriska utveckling, och sätta in dem i deras kultur-
historiska sammanhang men också att ur dem vinna nya hållpunkter 
för att klarlägga utvecklingens förlopp. 

Ett kännemärke för avhandlingen är, att språkvetenskap och 
etnologi få komplettera varandra. Å ena sidan illustreras de språkliga 
utredningarna av etnologiska förhållanden, å andra sidan belyses den 
kulturhistoriska utvecklingen av den språkliga undersökningens resul-
tat. Kapitel, där denna metod klart kommer till synes, äro kap. VI, Bety-
delser och betydelseutveckling hos nord. hjäll(e) och hill, hylla samt 
vgerm. hilde, s. 209 ff., och kap. VII, Betydelserna hos ordet tarr(e), 
darre, s. 260 if. 

Resultatet av sin undersökning har förf. sammanfattat s. 3 i 
följande ordalag: »En del av de ord, som användas som benämningar 
på tvåvåningssängens övervåning, visa samband med orden för husets 
övervåning eller för hyllor och torkningsanordningar under husens tak. 
De synas vittna om att dessa äldre anordningar också, åtminstone till-
fälligt, använts som sovplatser i äldre tid, och de båda viktigaste av dem, 
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hjäll och t arr e, ha inom vissa områden tydligen i främsta rummet 
varit benämningar för dessa anordningar i deras egenskap av sovplatser. 
Särskilt i vårt lands östra kusttrakter möter oss en annan grupp 
av ord, som vid närmare granskning visa sig vara lånord västerifrån, 
redan i de långivande språken knutna till motsvarande sängtyper eller 
andra anordningar i samband med sovrummet.» 

I viss mening är Manne Erikssons bok ett pionjärarbete. I ingen 
svensk språklig avhandling har etnologien fått en så framskjuten plats. 
Resultaten kunna synas i främsta rummet vara av betydelse för etno-
logien. Men då de ha vunnits genom användande av språkvetenskaplig 
metod, är undersökningen som sådan av stort intresse även för språk-
vetenskapen. 

2. 

Det material, som avhandlingen innehåller, är synnerligen rikt. 
Det redovisas dels i förteckningar i texten, dels å kartor. I en del fall 
kan det ge anledning till diskussion av mera principiell art. 

Materialet redovisas utförligt och detaljerat även på kartorna. Detta 
har medfört, att kartbilderna ibland blivit ganska svåröverskådliga. 
Som exempel kan nämnas karta VI, på vilken inte mindre än 53 tecken 
förekomma. I ej få fall finns särskilt tecken för benämning, känd endast 
genom ett belägg. Det kan enligt min mening ifrågasättas, huruvida 
dessa benämningar böra inläggas på en karta. Så länge endast ett enda 
belågg finnes, är man aldrig säker på att det verkligen är fråga om 
en tradition och ej endast om en tillfällig benämning. 

Hur kartorna skola tolkas, är i vissa fall tveksamt. De innehålla 
emellanåt lakuner, men hur dessa skola uppfattas, upplyser avhand-
lingen icke om. Så vitt jag kunnat finna, kan man av en lakun endast 
sluta sig till att ordet eller saken ej finns upptecknad från ifråga-
varande håll, ej att ordet eller saken saknas där. Det hade varit önsk-
värt, att det i avhandlingen meddelats ej endast de positiva beläggen 
utan även de negativa, dvs, uppgift om att ordet eller saken trots 
efterfrågan ej kunnat påträffas. På karta VIII saknas belägg för ordet 
tarre från Närke, och s. 265 meddelas, att inga belägg äro kända från 
landskapet. För att rätt kunna tolka denna lakun är det nödvändigt 
att få veta, om ordet också är efterfrågat i Närke. På samma sätt för-
håller det sig, så vitt jag kunnat finna, med betydelseuppgifterna på 
samma karta. Då tarre uppgives på en del håll betyda enbart sovhylla 
i stuga, kan man icke vara viss om att ordet saknar andra betydelser. 

Det förefaller mig också, som om en mera energisk utfrågning skulle 
ha kunnat ge ett pålitligare och mera entydigt material i enstaka fall. 
S. 196 talas det om »slaf, överslaf, som möter oss i några socknar i 
Gästrikland». På slaf finns dock enligt s. 180 ett enda belägg från 
Järbo, på överslaf finnas enligt s. 181 belägg från Järbo och Ockelbo. 
Orden äro sålunda upptecknade från sammanlagt två socknar. S. 196 
skriver förf. i anslutning till det nyss anförda partiet: »Om det [dvs. 
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ordet slaf, överslaf] är gammalt, vilket knappast förefaller troligt, har 
det väl också kommit in från sjöfartsfolk, men möjligen är det hemfört 
först genom beväringar, som gjort bekantskap med förläggningarnas 
tvåvåningssängar, vilka åtminstone i början av detta århundrade 
'vanligen i beväringsslangen buro namnet stat.» Om ordet har denna sist 
nämnda upprinnelse, bör detta kunna konstateras genom efterforsk-
ningar i orten. Det sannolikaste torde väl vara, att slaf kommit från 
Hälsinge regemente i Gävle. 

På en del ställen skulle man vilja ha noggrannare betydelseupp-
gifter. S. 200 omtalas, att uppländskans trallsäng har en motsvarighet 
i schlesw.-holst. trallenbettsted »mit Gitterwerk versehene Bettstelle». 
Enligt förf. torde det lågtyska ordet avse en tvåvåningssäng med 
gallerförsedda dörrar. Nu saknas dock denna sängtyp i Uppland, och 
trallsäng betyder den övre sängen av en dubbelsäng. Den möjligheten 
finns ju då, att den trall, som kännetecknat en uppl. trallsäng icke fun-
nits i dörrarna utan i sängbotten. Jfr det av förf. s. 198 citerade östg. 
trall 'ett slags tråg, vars botten utgöres av smala järnstänger' och det 
s. 176 från Uppland anförda trall 'botten närmast taket i en dubbel-
säng'. Men några uppgifter om hur en trallsäng ser ut får man tyvärr 
icke i avhandlingen. 

I några fall finner man i avhandlingen mindre värdefullt eller 
ovidkommande material. Exempel på det förra finner man s. 163 ff. 
Exempel på det senare äro orden ter(e) 'skulle' från Hälsingland s. 
265, jal 'stör varpå kött hängdes till torkning' från Jämtland s. 257 f., 
-laup, -löp i no. yverlaup »et lidet Loft eller hoitliggende Gulv» m. m., 
sv. dial. överlöp 'övre botten i hus, andra våningen' s. 94. Ter(e) skulle 
enligt förf, möjligen vara besläktat med tarre. Betydelse och form visa 
dock, att ordet hör samman med tjur från Medelpad och Ångerman-
land, tenur från Härjedalen, tinar från Norge osv. Det jämtl. jal är 
enligt förf. »tydl. en dublettform till h j ä 11 med tidig vokalförlängning». 
Men jal (även jeitä) härstammar med all sannolikhet från sammansätt-
ningen köttjal, där senare leden uppkommit av val; sammansättningen 
köttval, som har samma betydelse, anför förf. själv från ett par socknar. 
Övergången köttval > köttjal kan tänkas bero på assimilation mellan 
det inljudande tv och den framljudande affrikatan. 

Senare leden i no. yverlaup, sv. dial. överlöp skall enligt förf. 
hänga samman med ordet loft och ty. Laube. Med samma ord skulle 
även fi. laupio och möjligen även fsv. affwerlop 'däck på fartyg' sam-
manhållas. 

Pi. la-  upio betyder dock enligt Lönnrot »bred ribba under näfver-
tak» och måste vara ett helt annat ord. Fsv. affwerlop (även owerlop) 
'däck' är helt visst ett lån från mit. overlöp eller mnl. overloop med 
samma betydelse (jfr redan Söderwall). Vad det nyss nämnda no. 
yverlaup angår, har detta redan av Torp, Nyno. et. ordb., antagits 
vara lånat från mit. eller mnl. Att denna etymologi är riktig, torde 
knappast kunna bestridas. Mlt. overlöp är ett vanligt ord, belagt i en 
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rad betydelser: »Oberlauf, transeursus, die Stelle, wo man iiber einen 
Weg, Deich etc. geht», »beim Schiffe: das Verdeck, (iiber welches man 
läuft)», »Vberlauf, 'nerfall», »was iiberschiesst, iibrig bleibt, Rest oder 
Vberfluss» och står i genomskinligt sammanhang med verbet overlopen 
»verlaufen», »iiberlaufen, öberschiessen von einer Summe, iibrig bleiben», 
diberfallen», »iiberlaufen» (Schiller-Liibben); (dylika betydelser har 
även det från mit. lånade fsv. overlopa; se Söderwall). Schiller-Labben 
tolkar overlöp 'däck' som något som man springer över. Men lika tro-
ligt är, att ordet egentligen betyder något, som skjuter ut över något. 
På tyskt område är sålunda overlöp lätt att förstå, på nordisk botten är 
yverlaup utan gamla anknytningar och ogenomskinligt. Med no. yver-
laup är säkert sv. dial. överlöp, känt endast från Västerdalarna, iden-
tiskt. Ordets historia är sålunda rätt klar. Det är sannolikt en sjö-
mansterm, som från kontinenten kommit till Norge och därifrån till 
Sverige. Att skilja ut senare leden no. --taup, sv. -löp och föra den sam-
man med loft och ty. Laube är uppenbarligen iCke möjligt. 

3. 
Då en del ord för övervåning kommit att beteckna översäng har 

denna betydelseförskjutning enligt förf:s skarpsinniga teori förmedlats 
av att en enkel övervåning ofta var liggplats och tjänstgjorde som 
sänghylla eller sovloft. I kap. IV, s. 149 ff. behandlar förf. sänghyllorna 
och deras namn och konstaterar s. 165, att »stor överensstämmelse råder 
mellan benämningarna för halvloften i stugorna och sovloften i fähus 
och stall». Detta är ju ock rätt naturligt, såsom förf. s. 168 framhåller: 
»Det ligger ju för övrigt nära till hands att använda orden för 'över-
våning' för att beteckna sådana utrymmen, när de brukas som sov-
platser så väl som annars.» Exempel på sådana ord äro hjäll, tarre, 
loft, skulle. Speciella termer för sovhylla finnas emellertid också, så-
som duls, dylst, kattenborg, storssäng. Men dessa ord kunna icke användas 
för att beteckna övervåning. 

I kap. V, s. 170 ff. kommer förf. in på huvudtemat i sin avhandling: 
sammanhanget mellan ord för övervåning och ord för översäng. Genom 
förmedling av betydelsen sänghylla ha orden hjäll och tarre enligt s. 
187 ff. fått betydelsen översäng. Samma betydelseövergång skall enligt 
s. 168 föreligga även hos skulle 'översäng'. Möjligen har förf. tänkt 
sig en dylik förskjutning i betydelse även hos en del andra ord, då han 
s. 189 skriver: »Så som nedan s. 255 f. och 275 skall visas, synas orden 
h j ii 11 och t arr e på ett tidigare stadium ha betytt något slags 
hyllor, torknings- eller förvaringsanordningar under takfallet i husen. 
Samma grundbetydelse synes återkomma i ytterligare ett antal av de 
ord, som kommit att brukas som benämningar på översängen. Ett så-
dant är det från Värmland antecknade skulle (jfr ovan s. 109 f.) och 
även sängbotten från Ångermanland och Jämtland samt sängtak från 
Ångermanland torde få betraktas från denna synpunkt.» 

Förf:s resonemang är ej klart på detta ställe. Orden sängbotten och 
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sängtak kunna ju icke tillskrivas den av förf. antagna grundbetydelsen, 
och om förf. menar, att orden haft en betydelse sänghylla, kan ju detta 
ej förutsättas för sängbotten och sängtak. Ordet sängbotten förekommer 
enligt s. 170 i Ångermanland som beteckning för översäng.' Förf. på-
pekar själi, s. 128, att ordet botten i detta landskap har betydelsen övre 
våningen i ett hus. 'Att sängbotten betyder övre delen av en tvåvånings-
säng är då icke märkligare, än att man i riksspråk använder övre vå-
ningen med samma innebörd. Vad ordet sängtak angår, hör det knap-
past hemma i detta sammanhang. Detta ord betyder väl helt enkelt 
en bädd på taket till den undre sängen. 

Vad så till sist skulle 'översäng' i Värmland angår, har skulle verkli-
gen enligt förf. s. 114 haft en ursprunglig betydelse liknande den han 
antager hos hjäll och tarre. Men betydelsen översäng är sen och kan ju 
ej få någon belysning av denna konstruerade urbetydelse. Om förf. 
däremot menar, att skulle 'översäng' är sekundärt till skulle 'säng-
hylla' (jfr förf. s. 168), är det nödvändigt att framhålla, att denna 
mening illa stämmer med det material, som lägges fram. Skulle i be-
tydelsen sänghylla i uthus är enligt förf. s. 156 och 158 endast känt 
från Leksand i Dalarna. Skulle 'översäng' åter är enligt s. 170 och 173 
endast upptecknat från Nordmarks härad. Från Värmland f. ö. är 
skulle enligt s. 110 och karta IV b s. 141 endast känt i betydelsen hö-
skulle. Sådant materialet föreligger, talar det sålunda för att betydelsen 
översäng hos skulle utvecklats ur betydelsen enkel övervåning. 

Såsom exempel på betydelseutvecklingen övervåning> sänghylla > 
översäng kvarstå alltså endast tarre och hjäll, två ord, om vilkas 
skiftande betydelser förf, har ett par värdefulla utredningar. Hur 
orden fått betydelsen översäng, kan dock behöva utförligt disku-
teras. 

4. 
Enligt den detaljerade betydelseöversikt, som förf. presenterar av 

ordet tarre s. 278, skall detta ord i betydelsen översäng vara sekundärt 
till tarre i betydelsen sänghylla. S. 187 f. motiverar förf, utförligt sin 
åsikt: »Liksom på karta V orden hjäll(e) och tarre uppträdde som be-
nämningar på 'sänghyllan' i stugan eller 'sovloftet i fähuset' i de inre 
och västligare delarna av vårt land, uppträda de också på karta VI 
i samma eller angränsande trakter som benämning på tvåvånings-
sängens övervåning. Till det område i Halland och Bohuslän samt 
närliggande delar av Småland och Västergötland, där t ar r e i bet. 
'sänghylla' har funnits, sluter sig således några belägg på ordet i bet. 
'översäng' i Halland, Småland och v. delen av Västergötland. I Värm-
land och Dalarna blir ordet den vanligaste beteckningen för samma sak, 
och det fortsätter vidare in i angränsande trakter av Västmanland och 
Gästrikland. Den geografiska fördelningen av de båda betydelserna 

1) Från Jämtland finns intet belägg i materialsamlingen, s. 182 f: 

4 
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visar, hur dessa bero av varandra. Den ålderdomligare betydelsen 
'sänghylla', med centrum för sin nuvarande utbredning i sydvästra 
Sverige och södra Norge, följes av en östlig ytterzon, där ordet fått 
den yngre betydelsen 'översäng', som blott förekommer där. Detta 
samband markerar den funktionella och historiska samhörigheten 
mellan de etnologiska företeelser, som ordet betecknar. Denna geogra-
fiska fördelning av betydelserna visar vidare att betydelseövergången 
från 'sänghylla' till 'översäng' skett någonstädes i beröringszonen mellan 
dessa båda områden.» 

Den betydelseutveckling förf, här tänker sig skulle vara säker, 
om tarre förekomme enbart eller i främsta rummet i den speciella 
betydelsen sovhylla. Enstaka exempel, som kunna tyda härpå, finnas 
i materialsamlingen: från Småland ett (se s. 153), från norra Halland 
fem (se s. 151 f., 262),1  från Bohuslän tre (ses. 152), från Västergötland 
två (se s. 152). Såsom ovan s. 266 påpekats, kan man emellertid ej av 
dessa uppgifter säkert sluta sig till att tarre på dessa ställen uteslutande 
har betydelsen sovhylla, och i Småland, Halland och Västergötland 
har ordet regelrätt andra betydelser, vind, vindsvåning, hönsvagel, 
torkställning i badstu m. m. (se s. 263 f., 261 f., 262 f.). Förf. upp-
ställer s. 278 betydelsen sänghylla som uppkommen parallellt med 
betydelsen vind. Men s. 165 har förf, framhållit, att benämningarna 
på sänghylla i många fall egentligen ej äro »namn på sovhyllan som 
sådan, utan gälla de loft och skallar, som kunna finnas i husen även 
utan att brukas som sovplatser. Någon fullt klar avgränsning mellan 
dessa båda grupper förefinnes icke.» Under dessa omständigheter synes 
man kunna tänka sig, att om tarre på något håll föreligger enbart i den 
specialiserade betydelsen sovhylla, kan detta bero på traditionsupp-
lösning och vara ett mycket sent stadium; i äldre tid kan därjämte 
ha funnits betydelsen enkel övervåning, vind el. dyl. 

Tarre i betydelsen översäng kan ha uppkommit på flera sätt. 
Den av förf, föreslagna betydelseutvecklingen kan av karta VIII att 
döma ha ägt rum i norra Halland2  eller en intilliggande del av Väster-
götland. I Småland2 och i större delen av Västergötland synes en bety-
delseövergång från '(hö)skulle, vind' till 'översäng' vara sannolik; 
kanske man också kan förutsätta en dylik betydelseförskjutning i norra 
Halland och angränsande del av Västergötland (se strax ovan). Pa-
ralleller till denna betydelseutveckling erbjuda ord som sängbotten och 
väl även skulle. 

En annan utväg till förståelse av tarre 'översäng' ger ett av förf. 

På karta VIII äro sju belägg införda, men såvitt jag kunnat 
finna, äro två osäkra. 

Betydelsen översäng är dock endast belagd från Fjärås och 
Årstads hd (se s. 171, 262). 

Betydelsen översäng förekommer endast i ett osäkert belägg 
från Skirö (se s. 174, 264). 

1 
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s. 262 från Kållandsö i Västergötland citerat .uttalande: »tar r e,, dä 
säjer en. så fort dä ä nå som ä högt, på vinn eller ett ränne eller så där; 
di kallat räent å, men dä ä t arr en å.» Ett sådant betraktelsesätt kan 
ligga bakom bruket av tarre som beteckning för översäng. 

Det finns emellertid ännu en möjlighet. Tarren var ett ut-
rymme, där man i nödfall kunde få sova eller där tjänstefolk (men även 
höns) kunde få logera. På samma sätt med översängen. Där var plats 
för barn, ungdom och tjänstefolk. I den undre, förnämare sängen låg 
däremot husbondfolket. Att tarre kommit att användas i betydelsen 
översäng, behöver då icke så mycket bero på att ordet betecknade ett 
slags sovhylla som på att det hade en något nedsättande betydelse 
eller en betydelse med emotionell anstrykning och av samma art som 
många andra ord för översäng anförda av förf. s. 170 f.: glädje, frass-
slott, tupphimmel, kurra, torp, hump. 

Den av förf, antagna betydelseutvecklingen är sålunda i och för sig 
sinnrik och ytterst tilltalande, men så som materialet föreligger, ej 
den enda möjliga. 

5. 
Att ordet hjäll (även hjälle) i betydelsen översäng utgår från hjäll 

i betydelsen sovloft hävdar förf. med bestämdhet. S. 253 heter det 
sålunda: »Att denna betydelse är en avläggare av betydelsen 'sovloft' 
är otvivelaktigt.» S. 188 heter det: »Att den senare betydelsen [dvs. 
betydelsen översäng] hos h j ä 11 utvecklas ur den förra [dvs, bety-
delsen sovloft i fähus] är självklart med hänsyn till den etnologiska 
bakgrunden.» 

Den etnologiska bakgrunden synes innebära, att man i ett delvis 
sammanfallande område använt hjällar i fähus, stall och andra uthus 
till liggplatser. Nu är det dock uppenbarligen så, att användningen av 
hjäll i betydelsen sovhjäll är ganska västlig. Se kartan s. 151. S. 244 
heter det uttryckligen om utbredningen av hjäll i betydelsen sovhjäll, 
att »den synes ha sin tyngdpunkt i Dalarna, Härjedalen och Jämtland, 
med utlöpare till angränsande norrländska landskap: Hälsingland, 
Medelpad, Västerbotten och Lappland». Man kan härmed jämföra 
utbredningen av hjäll i betydelsen översäng, varom det heter å samma 
sida: »Denna betydelse har sitt centrum i sö. Dalarna, ö. Västmanland 
och v. Uppland samt Gästrikland med utlöpare norrut till Hälsingland 
och Ångermanland.» 

Betydelsen översäng har alltså en klart östlig utbredning, vilket 
förf, själv framhåller s. 188, där han klarast utvecklat sin tankegång: 
»På samma sätt förhåller det sig med ordet h j ä 11(e) i betydelsen 
'sovloft i fähus' och 'översäng'. Den första anträffas som vi sett i Norge 
och i n. Värmland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland samt sporadiskt 
i v. Medelpad och Ångermanland. öster om detta betydelseområde 
ligger utbredningen av bet. 'översäng' i ö. Dalarna, ö. Västmanland 
och v. Uppland, Gästrikland och Hälsingland samt mera isolerat i 
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Ångermanland.» Se ytterligare karta VII. För att få till stånd den 
enligt förf. nödvändiga utvecklingsgången sovhylla > översäng gör 
förf. a. st. och s. 253 det antagandet, att betydelsen sovhylla tidigare 
funnits längre åt öster. Förf:s resonemang synes frestande. Men hans 
bevisning förefaller mig ej fullt bindande. 

En betydelse översäng måste vara ganska sent tillkommen, då 
översängen sakligt sett är av ungt datum. Av karta IV b s. 141 fram-
går, att det ord, som i Uppland svarar mot det västliga hjeake) i be-
tydelsen enkel övervåning, är skulle. Detta ord förekommer i Upp-
land och väster därom långt in i Värmland. Denna utbredning tyder 
på att ordet har en hög ålder i Uppland, som rimligtvis är spridnings-
centrum. Hof uppger, att skulle är uppsvenskt, och ordet är medtaget 
hos Schroderus, som däremot saknar ordet hjäll(e). Förf. förutsätter 
ytterligare, att sänghyllor funnits i det område, där hjäll(e) förekommer 
:betydelsen översäng. I det centrala område i västra Uppland och an-

gränsande delar av Västmanland och Gästrikland, där hjäll(e) betyder 
översäng, förekomma icke sänghyllor. Se karta s. 63 och jfr karta s. 
151. Att hjäll(e) funnits i sen tid i västra Uppland i betydelsen enkel 
övervåning, är sålunda ej sannolikt; att samma ord, om det funnits 
inom detta område, skulle ha fått en betydelse sänghylla, är icke troligt 
av sakliga skäl. Att för dessa trakter antaga en betydelseskridning 
sänghylla > översäng hos ordet hjäll(e), är därför ej tilltalande. 

Ordet hjäll(e) har inom nyss nämnda område betydelsen torkställ-
ning under taket inomhus, en betydelse, som enligt s. 241 och karta 
VI1 förekommer bl. a. i Södermanland, Närke, Västmanland, Finland 
samt mera sporadiskt i Gästrikland, Jämtland och Ångermanland. 
Vid sidan härav har hjäll(e) betydelsen torkställning utomhus. Från 
Uppland kan efter förf. s. 223 nämnas, att hjälk i Hållnäs betyder 
'ställning att torka linor på (vid fiske)' och hjäll i Vätö 'ställning för 
torkning av ärter'. Liknande betydelser äro kända bl. a. från Söder-
manland, Gästrikland och Hälsingland enligt s. 240 och karta VII. 
Det synes mig därför ligga närmast till hands att antaga, att hjäll(e) 
?översäng' uppkommit ur hjäll(e) i någon sådan betydelse. 

Hjällen har både inomhus och utomhus tjänat som torkställning; 
torkhjällen inomhus har dessutom legat närmare taket precis så, som 
den övre sängen i en dubbelsäng. Det har säkert varit varmt i en över-
säng, och det har nog känts så, som om man legat på tork. Om nu 
hjäll(e) 'torkställning' kommit att användas som beteckning för över-
säng, innebär detta något skämtsamt eller förklenande såsom åtskilliga 
andra av förf. s. 170 f. anförda benämningar, såsom glädje, kurra, frass-
slott, kattsvälta. I Uppland förekomma, ytterligare ett par ord, som ha 
både betydelsen torkställning och översäng, nämligen kas och kran. 
Detta nämner förf. s. 197 men ställer Sig avvisande till den förklarings-
möjlighet, som härigenom erbjuder sig. 

Förf: s förklaring av hjäll(e) 'översäng' hänger samman med hans 
uppfattning av ordets etynion. Hjäll(e) betyder enligt förf. s. 255 från 
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början en primitiv förvaringshylla »av glest lagda stänger i höjd med 
takfoten inne i husen, tydligen främst i sådana där taken uppburits 
av stolpkonstruktioner, som omnämnts ovan s. 80.» Härur har ut-
vecklats bl. a. torkstänger eller torkhyllor under taket och i det fria 
enligt framställningen s. 253 »När hus med innertak kommo i bruk 
i stället för de gamla ryggåsstugoma, flyttades de gamla hjällarna, 
som i de senare ofta funnos längs långsidorna under takfallet (se bild 
39), helt enkelt in under innertaken som ett system av stänger i husets 
längdriktning över de 'kronstänger', som intogo de gamla tväråsarnas 
plats. Säkerligen ha de äldre hjällama både i stugor, fähus och logar 
haft det dubbla syftet att tjänstgöra både som torkplatser och för-
varingsplatser. 

Det är därför också lätt att förstå, att h j ä 11 kommit att bli be-
teckningen även för likartade hylliknande torkställningar i det fria eller 
under ett skyddstak, såväl som för hässjor till torkning av säd och hö 
eller löv. Således bör grupp 1 a—e [dvs. betydelserna 'ställning i det 
fria för torkning eller förvaring av varjehanda saker'] utan våld på 
materialet kunna tolkas som fortsatta utvecklingssteg från de ovan 
behandlade betydelserna.» 

,Tfr härtill även förf:s tablå s. 258. 
Den äldsta betydelsen hylla under takfallet i ett hus visar enligt 

förf. s. 256 f., att hjäll(e) från början bör ha åsyftat det sneda takfallet. 
samt utrymmet därinunder på samma sätt som orden skunk, skulle, 
skå(n). Med hjäll(e) besläktade ord äro fvn. h,allr 'lutande', sv. hälla v. 

Orden skunk, skulle, skå(n) äro dock endast till en del betydelse--
paralleller till det av förf. diskuterade hjäll(e). Att skunk och skulle 
ursprungligen betytt det sneda utrymmet under taket, förefaller tvivel-
aktigt. Skunk synes som byggnadsterm ha betydelsen takskägg eller 
i anslutning därtill gjorda utbyggnader (se ytterligare hos förf. s. 97 ff.). 
Skulle i betydelsen övervåning en relativt sen betydelse — härleder 
förf. s. 114 ur en äldre betydelse »det sneda taket och utrymmet-
under detta», men detta sker genom att han uppkonstruerar en avlägsen 
urbetydelse och antager gammal släktskap med ord som sv. skuldra 8., 
skulla v. 'hägra'. Ordet skå(n) är den värdefullaste parallellen till den 
av förf, antagna betydelseutvecklingen. Det har en genomskinlig 
etymologi och hänger samman med ord, som betyda sned, snedhet, 
och det betecknar utrymme under taket, skulle o. dyl. (se hos förf. s. 
124 ff.). Men tyvärr haltar jämförelsen på en viktig punkt. Skå(n) 
saknar den hos hjäll(e) ytterst vanliga betydelsen enkel torkanordning 
av stänger inomhus eller utomhus. Denna betydelse saknas även hos 
förf:s andra betydelseparalleller, skolk och skulle. Hela betydelsepro-
blemet måste därför tagas under omprövning. 

Förf, menar s. 251 ff., att orden hjäll, hjälle, hill(a), vgerm. hilde 
som beteckning för enkel övervåning representera den äldsta åtkom--
liga betydelsen och att orden i betydelsehistoriskt avseende utgöra 
en enhet. På denna punkt kan jag ej följa honom. 
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Hjallur och hjalli ha icke samma betydelse på Island och Färöarna, 
såsom man kan se s. 233 f. och såsom förf. själv påpekar. Hjallur 
betyder en torkställning av något skiftande utseende (i isl. även en 
ställning för utövande av sejd), hjalli betyder en avsats, terrass i ett 
berg och är vanligt i ortnamn. En liknande skillnad i användning av 
den starka och svaga formen finns i nyno. och fvn. (se hos förf. s. 231, 
211 f.). Betydelsen avsats eller hylla i terrängen är sålunda karakte-
ristisk för den svaga formen. 

Förf. påpekar s. 239 f., att det numera finns  en geografisk skillnad 
mellan hjäll och hjälle. Hjäll är en västlig form, hjälle (bortsett från 
hjälle som terrängbeteckning) en östlig. Det förefaller emellertid, som 
om denna fördelning vore sekundär och de i västra Norden föreliggande 
förhållandena vore något ålderdomligt och ursprungligt. Hjäll och 
hjälle skulle då från början kanna beteckna ett ordpar av samma typ 
som fvn. t9ng:,tangi, oddi, h9fuå: h9löi (så redan Torp, Gamalno. 
ordavleid., s. 31). Hjälle skulle då egentligen betyda något som ser 
ut som eller har något gemensamt med en hjäll. 

Även de fem. orden, nord. hill(a), vgerm. hilde, vill förf. s. 251 f. 
återföra på samma grundbetydelse som hjäll(e). S. 255 f. menar han 
dock, att till det fem, ordet tidigt knutits en kollektiv betydelse. 

För mig synes det uppenbart, att det fem. hill(a) har en annan 
betydelse än hjäll. Av redogörelsen hos förf. s. 246 f. framgår, att 
hill(a) betyder 'en hylla, en avsats' o. dyl. Den hos hjäll vanliga bety-
delsen ställning för förvaring eller torkning av olika föremål kunde synas 
föreligga i det s. 247 anförda brödhylla 'brödhjäll' från Västmanland. I 
källan i ULMA står det emellertid: »Man kallade alltsammans, bröd-
stege och hyllorna, för brödhylla.» Klart är därför, att även i detta fall 
avses en hylla. 

Jag tror, att denna i moderna uppteckningar tydligt skönjbara 
betydelseskillnad mellan hjäll och hill(a) är gammal. Jag tänker mig, 
att hjäll: hill(a) representerar ett ordpar av samma art som fvn. m9gr 
ra.: mier f., armr m.: ermr f., nsv. harv f. 'harv': härv f. 'räfsa'. Hill(a) 
skulle då betyda något, som hör ihop med eller ser ut som en hjäll, 
och mellan dessa ord skulle finnas en liknande betydelseskillnad som 
mellan hjälle och hjäll. 

Om sålunda från början funnits ett starkt mask. hjäll och vid si-
dan därav ett fem. hill(a) och (i Norden) ett svagt mask. hjälle, har 
dock utvecklingen förlöpt något olika i Norden och på kontinenten. I 
Norden har det ålderdomligaste stadiet bevarats: hjäll finns vid sidan 
av hjälle och i viss utsträckning vid sidan av hill(a); i betydelseavseende 
ha dock hjäll och hjälle påverkat varandra, så att den ursprungliga 
fördelningen dem emellan endast på en del håll kan skönjas. På 
kontinenten har hjäll (och hjälle, om det en gång funnits) dött ut, 
och endast hilde lever kvar. 

Med den av förf, föreslagna betydelseutvecklingen synes man svår-
ligen kunna komma till rätta med den betydelseskillnad, som mer eller 
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mindre klart kan skönjas mellan hjäll å ena sidan och hjälle, hill(a) 
å den andra. Det förefaller mig också, som am förts etymologi närmast 
går ut ifrån betydelser, som höra hemma hos de avledda substantiven 
hjälle och hill(a). För att klarlägga betydelsesammanhanget synes det 
mig vara viktigt att i första hand söka komma åt vad hjäll egentligen 
kan ha avsett. 

Den sakligt sett primitivaste betydelsen hos hjäll äi väl 'ställning 
av stänger för torkning av kött, fisk' etc. Denna betydelse är vida 
spridd i Norden. Om Sverige och Finland se karta VII, om Danmark 
s. 231 f., om Norge och västra Norden s. 229 ff., 233 f., 211 f. Att 
betydelsen är gammal, visas av att den är väl belagd redan i fornspråken 
(Fritzner, Hertzberg). Primitiva former av en dylik hjäll synas mig 
föreligga i en del danska belägg hos förf. s. 232, såsom »et slags Stillinger 
(liig en Galge), eller enkelte Stolper, der reises ved Husene langs 
Stranden, med Toug udspxndte imellem samme, og hvorpaa Flyndre 
eller Kabliau, Kuller og andre Fiske av Torskeskegten opluenges, til-
deels paa Reeb, for at torres». Jfr härmed från Jämtland kötthjäll 'en 
ställning av käppar, varpå rökt kött hängdes att torka' (s. 226), från 
Västergötland nätehjäll 'ett slags stänge att torka nät på' (s. 216). 
En mycket primitiv ställning tjänande som upphängningsanordning 
för olika föremål är lapparnas suon ger, som består av tre mot varandra 
ställda stänger. Måhända har hjäll från början avsett en dylik ställning 
och kanske en förvarings- eller torkningsanordning, som först funnits 
i det fria. Med en dylik utgångspunkt är det lätt att förstå avledningarna 
hjälle och hill(a). Dessa ord kunna då från början ha avsett en på en 
eller flera dylika ställningar uppbyggd hylla. På detta stadium kan 
hjällen ha flyttats in i husen och så småningom fått ett nytt utseende 
och nya funktioner beroende på den kulturhistoriska utvecklingen. 

Förf. vill föra samman hjäll med ord som fvn. hallr 'lutande', sv. 
hälla v. och dithörande ord. Måhända är detta riktigt. Är så fallet, kan 
hjäll antagas egentligen betyda ställning bildad av mot varandra lutade 
stänger. 

6. 
Som en särskild grupp av beteckningar för översäng uppför förf. 

lånord, som förekomma företrädesvis i de östra delarna av det svenska 
språkområdet. S. 205 f. heter det hos förf.: »Alla, de här behandlade 
lånorden (utom det ry. kitbrik) peka således liksom det sakliga material, 
som tidigare diskuterats, tämligen bestämt på kuststråket mellan Dan-
marks sydgräns och Rhens nedre lopp såsom deras ursprungliga hem-
land.» De ord, som det här gäller, äro slaf, durk, hyttsäng, kran, kas, 
trall, duns. 

Om ordet slaf kan hänvisas till s. 266 f, i det föregående. 
5. 196 behandlas ordet durk. Detta ord betyder dock tvåvånings• 

säng (ej översäng) och är känt endast från Österbotten. I betydelsen 
kajuta är durk ett vanligt sjömansord, och durk översäng' kan därför 

19-452403. Sv. landsmål. 
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vara en överförd användning därav.' Nu betyder visserligen durk, 
dork även i trakten av Osnabriick inbyggd säng (förf. s. 197). Men det 
synes mig ytterst sannolikt, att durk kajuta' kunnat bli benämning 
för en så innehållsrik möbel som en tvåvåningssäng på två håll, 
utan att något sammanhang behöver förutsättas. Durk 'tvåvånings-
säng' är då en parallell till det närmast från ryskan lånade kubrik, 
vilket egentligen betyder utrymmet under gångdäcket på en båt 
men i Nyland upptecknats i betydelsen översäng. Om detta ord säger 
förf. s. 196: »Inrättningens likhet med översängens 'hylla' under taket 
är stor nog, men den passar nog bättre till den öppna än till den 
inbyggda sängtypen.» Härtill måste framhållas, att finl. kubrik ej 
betyder översäng utan 'tvåvåningssäng med vägg och dörr' och att 
förf:s förklaring därför knappast kan vara riktig. En annan tolkning 
ligger närmare till hands. Ry. kubrik innefattar bl. a. kajutorna för 
midshipmen (Dal, Tolkovyj slovar'). Denna betydelse kan ha gett 
upphov till betydelsen tvåvåningssäng. 

S. 197 behandlar förf, ordet hyttsäng 'översäng', känt från en enda 
uppteckning från Torp i Medelpad. Ordet antages vara ett ursprungligt 
sjömansord, som »väl upptagits från båtarnas hytte r». Det är svårt 
att ha en bestämd uppfattning om detta endast en gång belagda ord. 
Men om ordet är sammansatt med hytt och säng, är det ju icke i sin 
helhet ett lånord. Förleden hytt är lånad, men sammansättningen hytt-
säng är väl sen och tillfällig och har intet med inlåningen att göra. 

Ordet kran har i betydelsen översäng ingen tysk anknytning. Jfr 
f. ö. om ordet ovan s. 272 och förf. s. 197. Ordet kas skall enligt förf. 
s. 198 återgå på ett ty. bettkaas o. d., vilket dock är en beteckning för 
inbyggda, väggfasta sängar. Att ordet möjligen skulle kunna för-
klaras på annat sätt, är antytt av förf. s. 197 och ovan s. 272. 

Trall och duns äro säkert förf:s bästa exempel på att ord för över-
säng lånats från kontinenten till östra Sverige. Om trall se dock ovan 
s. 267. Vad duns angår, betyder detta i språk, som kunna antagas ha 
varit långivande, i intet fall översäng utan endast kammare med upp-
värmningsanordning o. d. Förf:s mening s. 204, att ordet lånats från 
lågtyskt område upp till Norrland i en betydelse 'sovrum' eller 'in-
byggd säng' är därför endast en hypotes. 

Förf:s i och för sig sannolika teori om ett starkt främmande inslag 
i översängens terminologi innehåller sålunda en del osäkra moment. 

7. 
Ovanstående anteckningar röra huvudsakligen några partier av 

den språkliga delen av avhandlingen och göra icke rättvisa åt den 
med omsikt utarbetade och med, lärdom och skarpsinne genomförda 
undersökningen. Till en del ha de karaktären av diskussionsinlägg och 
förslag, grundade på det material, som förf. publicerat. 

1) Denna förklaring är antydd i förts materialsamling s. 184. 
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Förtjänsterna i Manne Erikssons bok äro många. Avhandlingen re-
der ut centrala och viktiga problem. Den redovisar på ett förtjänstfullt 
sätt ett omfattande material, som förf, samlat ur olika arkiv. Den under-
lagskarta, som kommit till användning för kartorna 6-8, utgör en för-
bättrad upplaga av en karta, som förf. själv tidigare utarbetat. Det på 
den ursprungliga kartan rätt starkt framträdande rutnätet har på den 
för avhandlingen använda underlagskartan gjorts svagare, gränser och 
floder ha ritats i kraftigare, varigenom kartbilden blivit tydligare och 
tecknen lättare att orientera. I de omfattande utredningarna finnas 
många värdefulla påpekanden: s. 108 not 5: sv. dial. sköka 'utbyggnad, 
litet dåligt hus' torde vara ett gammalt skytia; s. 207 not 1: sv. dial. 
rad(er), råder 'gödselsläde' är ett ty. lånord; s. 256 not 1: sv. hylla 
kan återgå på en gammal iö-stam *helpiö. Men främst fäster man sig 
vid de stora linjer, som förf. lyckas draga upp på grundval av sitt rik-
haltiga språkliga och kulturhistoriska material. För anmälaren står det 
klart, att undersökningar av denna art ge den etymologiska forskningen 
ytterst värdefulla bidrag. 

Valter Jansson. 

Ivar Hortling, Svenska fågelnamn. Natur och kultur. Sthm & 'flors 
1944. 293 s. 

Ett i sitt slag enastående arbete på svenskt språk har i dagarna 
utkommit i Sverige och Finland, nämligen Ivar Hortlings Svenska Få-
gelnamn. Försök till tydning av deras innebörd. Författaren, som är 
rektor i Helsingfors, har förut gjort sig känd som framstående ornitolog 
genom ett flertal uppsatser i facklitteraturen och framförallt genom 
sin förträffliga Ornitologisk handbok (Hfors 1929), vari f. ö. även de 
latinska och utländska fågelnamnen behandlas. I det nu utkomna 
arbetet Svenska fågelnamn göres för första gången en systematisk 
sammanställning av det mesta tryckta och mycket av det i handskrift 
befintliga fågelnamnsmaterialet jämte tolkningsförsök av de flesta 
namnen, vilka till slut sammanförts i semasiologiska grupper. 

Författaren har en synnerligen grundlig förstahandskunskap om 
fåglarnas liv, deras vanor och läten. Denna imponerande sakkännedom 
är givetvis en stor tillgång för en sådan jätteuppgift som tydningen av 
de svenska fågelnamnen. Hortlings tolkningar äro också, särskilt där 
han bygger på onomatopoetiska grunder, ofta fyndiga och slående. 
Att han är mindre språkman än ornitolog är dock tydligt. Ett exempel 
härpå är tolkningen av det svårtydda namnet på skatan, skjora, skjura 
etc. Författaren skriver: »Schåra liksom skata, en uteslutande nordisk 
beteckning på fågeln, kan måhända bygga på skatans läte — då den 
sitter i lugn och ro, hör man ett 'småpratande', där man förvisso med 
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litet fantasi kan upptäcka ett 'schår', skjora betyder f. ö. också 'sladder- 
taska' — — I Wär. Wird. I s. 213 heter det om skatan, att hon 
'skjattrar' — vilket talar för onom. ursprung. Lika är det med skävra 
urnord. skewarö, och skvata — — —.» Härtill måste anmärkas, att 
»schår» icke är ett så ungt namn, att det direkt bildats på lätet, utan 
denna namnform har utvecklats först ur skjora (skjura) och detta åter 
ur någon annan äldre form, t. ex. den av förf, anförda urn. skewarö, 
som han satt till grundform för skävra (Dagöm,ålets skävär), vilket 
knappast låter sig göra. Dagömålets skävär är ensamstående och svår-
förklarligt. Närmast påminner det om en småländsk form j' awra, 
såsom Lindroth Ölands folkm,å1 I, s. 257 påpekat. Författaren, som 
eljest använt både Hellquists och Torps ordböcker, borde ha berört 
de här nämnda möjligheterna, även om de ingalunda äro definitiva. 
Överhuvud kunde i många fall den språkliga litteraturen bättre ha ut-
nyttjats. A. Noreen anför t. ex. från Dalarne ett namn på grönsiskan, 
*grå-köla, -käla gr9jiyZ o vilket han åtedör på ett isl. gr9n-kja1a 
(alltså av grgn, gran och kjala, strupe). Som alternativform anför 
Noreen grojjyko (som han tyckte sig ha hört) och sammanställer 
denna med grå-, grå. Förf. citerar Noreen, men upptager endast alter-
nativet »grå», icke alternativet »gran-». 

På tal om det finska ortnamnet Merikarvia, vari enligt T. E. 
Karsten ordet skarv (skärv) ingår, säger förf., som tror att det inne-
håller fågelnamnet skarv: »För skarv i betydelsen klippa etc. presteras 
ingen etymologi.» En sådan finnes dock hos Torp. 

Att det östsm,åländska namnet på gröngölingen, blötas
' 
 skulle ha 

något med »asarna», gudarna, att skaffa, är föga troligt. Här ingår 
väl snarast den i vissa götiska dialekter förekommande avledningsän-
delsen -as, t. ex. sro,ål. klias m., person som är klåfingrig; västg. 
khibas, person som klabbar etc. (Götlind Västsv. ordbildn., s. 152). 
Blötas är alltså den som blöter (= kommer med regn). 

Det småländska namnet på nattskäran (Caprimulgus europaeus): 
natt blarra innehåller ej blarn, blår, utan det vanliga smål. ordet blarra, 
sladdra. — Smål. vestolk (Totanus totanus) uppdelar förf. ve-stolk och 
menar att namnet »avser de ständiga veropen». Troligen bör de upp-
delas ves-tolk och innehålla ordet vesa, gyttja, som Rietz har från 
Kalmar län. 

Understundom förklaras samma namn på olika sätt på olika 
ställen. Sålunda säges s. 22 det wichterpalska gråduk (gröduk), grå-
siska, avse dräkten, medan däremot ett gråduk, sparv, (anfört efter 
Rietz, där jag dock ej funnit det) skulle betyda »den glupske», efter 
ett hos Rietz s. 218 a (ej 208 a) förekommande adj. grå du(g), glupsk. 
Den senare tolkningen är knappast möjlig ur ordbildningssynpunkt. 

Ometodiskt är att jämföra nuckömålets rätbunas (rö-bums, av 
rö, vassrör o. d.) med Häls. och Jyll. *riij, stim, oväsen, likaså att 
jämföra ett namn från Orust: virsnarp (kornknarr) med östsv. adj. 
virogär, som är vid dåligt lynne. 
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Författaren har ibland ej observerat, att olika namnformer kunna 
bero på olika ljudutveckling i skilda dialekter. Sålunda säges ljungviva 
(Skåne, ljungpipare) vara »personifierat, snarast att uppfatta som 
smeknamn». Det är naturligtvis en skånsk form av det av förf, strax 
förut anförda ljungvipa. — »Löv» ingår i åtskilliga namn, t. ex. lövand 
(fird.sv.) bläsand. Detta anser förf, komma av löva, bada, medan 
/övknipa (Östg.) säges komma av laupii (gotl.), löve, löpa, vilket dock 
ej har -v- i Östergötland. Finns det något hinder för att det är ordet 
löv (på träd o. buskar) som här ingår? — Lappmesen kallas i Lappland 
getypp »efter lapska kecip» (lulelapp. ka,dtsapija, norsk lapp. geiceipp 
etc. enl. doc. Ruong). Möjligt kan vara, att det lappska ordet ligger 
bakom, men anknytning har i varje fall skett till norrb. geta (jfr djeten, 
getorna, hos E. Brännström i Norrbotten 1929, s. 153) och typpa, 
höna. — I namnet långstylegettyppa (Lappl.), stjärtmes, är styl icke 
som förf. menar, ty. Met, skaft, utan norrl. diall. styl, fågelstjärt, 
vilket är ett annat ord. 

Till låneorden kunna läggas det norrländska namnet på lavskrikan: 
koxika, (kuxiken etc.), som är lapp. kuoksak. Likaså torde gråsiskans 
skånska namn sisserönnika vara samma ord som ty. Zizereinehen, 
vilket kommit hit i någon lågtysk form. Att det skulle vara sisse(1) 

rödnacke är föga troligt. 
I vissa fall har förf. genom mindre kunniga sagesmän fått in fel-

aktiga former av gotländska fågelnamn. Sålunda har en sagesman 
uppgivit att jaugas (ljugås, gravand) på södra Gotland uttalas med 
tydligt dj. Detta strider emot alla hittills tillgängliga uppteckningar 
(se Gotl. ordbok). Säve uppger att uttalet ljaugas (med /j) ännu fanns 
på hans tid, vilket säkert är riktigt. Men ett uttal med dj är en konstruk-
tion av någon som tänkt efter hur det b or de uttalas. Nils Carlssons 
etymologi i Arkiv 35 (till stammen *leuha, icke *leutra, som är tryckfel 
hos Hortling) torde tills vidare stå sig. — En form som »stryiumings-
hyna» är oriktig, det heter på gotl. streimmingahyna (Fårö); i nyare 
form skulle det kunna heta *strömminghynä (men aldrig strymming-). 
Likaså är seidereiver (från samme sagesman, icke gotlänning) felaktig, 
det heter sigderäivare (som förf, också har) eller möjligens eidräivare 
(sädrivare). När det står skrimave skrim6v Gotl. så är den sista formen 
oriktig, åtminstone är den ej gotl. 

Liknande anmärkningar kunna dock icke förtaga arbetets betydelse 
såsom en ytterst värdefull materialsamling till studiet av de svåra 
filologiska problem, som fågelnamnens tolkning erbjuder. Det är över-
huvud storslaget, att ett sådant verk kunnat utföras i vårt östra 
broderland under dessa svåra år. 

Herbert Gustavson. 
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Lage Hulthin, Studier i jämförande nunordisk syntax. Akademisk 
avhandling. Göteborg 1944. 285 s. (--= Göteborgs Högskolas Årsskrift L, 
1944: 3.) 

I band 56 av Arkiv för nordisk filologi anmälde Lage 'lufthål 
Gudrun Lundströms avhandling Nyländsk syntax. Han gav den en 
ganska omild kritik. Nu har han själv publicerat en syntaktisk av-
handling, benämnd Studier i jämförande nunordisk syntax, och har 
alltså fått tillfälle att visa hur enligt hans mening ett syntaktiskt 
ämne bör behandlas. 

Föremålet för avhandlingen är ett antal syntaktiska företeelser 
i de tre främsta nunordiska skriftspråken: danska, norskt riksmål och 
svenska. Nyisländska och norskt landsmål dras också stundom in till 
jämförelse. Huvudmetoden vid materialsamlandet har varit enkel och 
tydligen givande, nämligen excerpering av original på ett nordiskt 
språk under jämförelse med översättning till något av de andra. För-
fattaren har framförallt intresserat sig för olikheterna mellan språken 
— tyvärr har detta ibland varit till förfång för helhetsbilden av språ-
kens inbördes förhållande. Undantagsvis uppträdande olikheter ha så-
lunda ibland fått skymma undan det som förenar (så t. ex. beträffande 
skall och vill s. 165 f.). Författaren är dock själv medveten om denna 
svaghet och betonar att hans avhandling kan ses som ett förarbete 
till en eventuell kommande fullständig framställning av de enskilda 
språkens syntax. 

Avhandlingen är så gott som helt fri från språkhistoriska syn-
punkter på materialet. Författaren är programmatisk synkroniker och 
som sådan visar han stort intresse för terminologifrågor och begrepps-
utredningar. I flera fall ta de principiella utredningarna om gränserna 
mellan olika språkliga företeelser och de lämpligaste benämningarna 
på desamma långt större plats än de till samma kapitel hörande redo-
görelserna för det språkliga materialet från de olika nordiska språken. 
Som exempel kan tas kapitlet Subjektet och den opersonliga konstruk-
tionen. Efter en trettiotre sidors litteraturöversikt med begreppsutred-
ningar av ovan angivet slag följer på åtta sidor den jämförande nu-
nordiska syntaxundersökningen. Mot detta behöver givetvis inte i och 
för sig några invändningar göras. Men det visar sig att hela den termi-
nologiska apparat, författaren mobiliserar, ingalunda är nödvändig för 
de nunordiska det-konstruktionernas inbördes jämförelse. Förf. kon-
staterar själv (s. 65) att det inte finns några absoluta olikheter mellan 
svenskans, danskans och riksmålets användning av opersonligt ut-
tryckssätt: »Skillnaden gäller blott, olika riklig användning av en i alla 
tre språken möjlig konstruktion.» 

Teoretiska överväganden och begreppsutredningar kunna dock 
givetvis ha ett egenvärde, även om de i det aktuella fallet inte äro så 
fruktbärande. Förf. har dock ibland haft svårt att själv följa sina dis- 
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tinktioner. Sålunda behandlas s. 46 ff. typen I talet får ej förekomma 
upprepningar; Till slut finns bara kvar en het hjärna, om vilken det 
heter: »Jag för satser av denna typ till de opersonliga, när som i typ-
exemplet ovan [det första exemplet] det substantiviska uttrycket står 
senare än omedelbart efter finitet, vare sig detta har singular eller 
plural form.» Men i tillämpningen s. 66 ff. betecknas t. ex. följande 
svenska satser som personliga: Mot all vana kom sålunda ett samtal i 
gång; På förstugans kalkstensgolv stod nämligen en yngling, vars själ 
icke var i jämvikt; Nu återstod endast några förfallna gråstensmurar. 
Man observere den sista satsens utomordentliga likhet med det senare 
opersonliga exemplet ovan. (F. ö. frågar man sig vad som egentligen 
avses med »omedelbart efter finitet>>. Skulle förekomsten av ett adver-
bial mellan finit verb och substantiviskt led göra satsen opersonlig?) 
I rättvisans namn bör dock tilläggas, att förf, anför tvekan huruvida 
vissa svenska satser av nyss exemplifierade typ kunna räknas som 
opersonliga. Därmed framstår emellertid hela den terminologiska 
apparaten som icke blott ganska onödig, utan rentav till förfång. 
Man kan faktiskt säga, att de skillnader mellan danskt, svenskt och 
norskt skriftspråk, som författaren ju innerst avser att lägga fram, 
enklast och bäst skulle redovisas under formeln: Det-konstruktion — 
icke det-konstruktion. 

Något liknande kan sägas om kapitlet Objektet. Förf. ägnar stort 
utrymme åt särskiljandet av olika slags objekt och åt att avgränsa 
objektet från adverbialet. Icke destomindre rubriceras (s. 86) sig i 
Han var sig Besogets Betydningsfulhd bemtst som »ett etiskt eller snar-
likt objekt». Det indirekta objektet indelas i ett flertal undergrupper 
bl. a. »indirekt objekt till adjektiv». Ett sådant föreligger enligt förf., 
Jag är dig tacksam. En annan undergrupp av indirekt objekt är »dativ-
objekt». Det gör ett något förvirrande intryck, att såsom sådant upp-
tages Dem i Vi er Dem saa taknemmelige for Deres Venlighed, gnädige 
Frau. 

Vi återvända till förf:s behandling av den opersonliga konstruk-
tionen, eller — med en vidare term — det-konstruktionerna. Som ut-
gångspunkt för sin framställning av de hithörande nunordiska före-
teelserna tar Hulthen den indelning, som Wallin har gjort i sin av-
handling Det grammatiska subjektet. Där gör Wallin s. 33 under 
rubriken Indelning av det-konstruktionerna . . . en »nygruppering av 
de 'opersonliga' konstruktionerna». Det bör här observeras, att Wallin 
sätter citationstecken omkring »opersonliga». Innebörden av detta 
citationstecken har icke stått klar för Hulthen, ty han gör stort nummer 
av att Wallin till opersonliga konstruktioner skulle räkna bl. a. Det 
hade alla gästerna redan kommit när vi körde fram. I själva verket är 
just det väsentliga hos Wallin hans särskiljande av olika typer av det-
konstruktioner, och han använder icke själv termen opersonlig kon-
struktion som en sammanfattande beteckning för dem alla. Han låter 
t. o. m. läsaren vara i tvivelsmål, huruvida han anser att satser av typen 
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Det var en härlig badstrand därnere, Det satt fåglar på taket äro verkliga 
opersonliga konstruktioner. Av vissa yttranden hos Wallin tycks fram-
gå att så är (t. ex. s. 263, där Det sam en and på viken betecknas som 
en opersonlig konstruktion), men i andra fall skymtar en avvikande 
uppfattning fram. Avslutningsvis (s. 382 f.) polemiserar Wallin näm-
ligen mot Ljunggrens mening att satsen Det var varmt och fint, vackert 
väder, soliga dar, en härlig badstrand och många trevliga människor 
därnere skulle vara alltigenom opersonlig. För Wallin är det viktiga 
den teori om »presenteringen», som han framställer. Presenterings-
satserna, t. ex. Det sitter fåglar på taket, äro enl. honom helt annor-
lunda byggda än de s. k. impersonalierna, t. ex. Det knackar på dörren. 
Men samtidigt betonar han (s. 37), att för honom framstår »sambandet 
emellan de grammatiska subjekten med obestämd betydelse och den 
opersonliga konstruktionen klart och otvetydigt*. I den ovan citerade 
satsen Det hade alla gästerna redan kommit när vi körde fram har ju 
ordet gästerna bestämd betydelse och konstruktionen är alltså enligt 
Wallin icke opersonlig. Hulthen har sålunda tillskrivit Wallin meningar 
som denne icke hyser. Resultatet se vi s. 48 f., där Hulthen säger: »I 
Det är skönt att bada är infinitiven enligt Wallin logiskt subjekt, men 
trots detta är satsen opersonlig. Hur Wallin från premisserna kommer 
till denna slutsats har jag emellertid icke lyckats finna förklaring på i 
hans framställning.» I själva verket menar Wallin i anslutning till 
R. Ljunggren i Den opersonliga konstruktionen att det här är ett»det: 2» 
— termerna personlig och opersonlig konstruktion spela f. ö. för honom 
en underordnad roll, han .avänder dem mycket sporadiskt och nästa 
alltid i samband med referat av Ljunggren. 

Hulthen 'opponerar sig (s. 48) mot att Wallin skiljer på de båda 
satserna Det är en fågel, som sitter på taket och Det var han, som kom. 
Båda förete utbrytning, säger Hulthen. Detta är emellertid endaat 
delvis riktigt. Den första satsen kan visserligen vara posteriorisk, 
d. v. s. utpeka en fågel som något nytt i förhållande till det övriga 
satsinnehållet. Den är i så fall en utbrytning. Men den kan också, 
för att använda Wallins terminologi, vara en presentering och betyda 
helt .enkelt En fågel sitter på taket liksom Det var en pojke, som hette 
Karl är en presenterande •omskrivning för En pojke hette Karl. Dock 
måste det medges, att den senare tolkningen icke är så näraliggande. 
Det-är emellertid denna betydelsemöjlighet, som gör, att Wallin åtskiljer 
de båda diskuterade satserna. Ett noggrant studium av Wallins av-
handling är också ägnat att rikta uppmärksamheten på denna distink-
tion, ty• s. 220 varnar Wallin uttryckligen för att sammanblanda ut-
brytningarna med de presenteringar, som ha samma språkliga form. 

Av Hulthens framställning s. 42 nederst och följande får man 
den uppfattningen, att Ljunggren skulle anse satserna Natt var i 
gården, •Sommer ist vara ,personliga -och ha ett graramatiskt subjekt. 
Ljunggren uttrycker sig visserligen mycket försiktigt och kanske 
något dubbeltydigt, men s. 218, betecknar han dock den analys sona 
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gör satsen Natt var i gården till helt grammatiskt subjektlös vara den 
»riktigaste». Däremot anser han att det kan vara praktiskt lämpligt 
att betrakta natt som subjekt. Detta beror på analogiens makt. I 
sammanhang med detta fällde Hulthen det svårbegripliga yttrandet 
(s. 43): »Säkerligen är för Ljunggren av samma anledning även den 
nyisländska satstypen Logi» var 'Lugn rådde, Det rådde lugn' oper-
sonlig.» 

Ett par andra snarlika fall av missuppfattning beträffande andra 
forskares mening skola anföras. Enligt Hulthen (s. 45 not 2) skulle 
Ljunggrens »det: 2» vara »ett subjekt det med fullare betydelse vilket 
anteciperar en infinitiv eller att-sats». Ljunggren menar dock med det: 
2 bl. a. en »anteciperande underordnad satsdel> inledande partikel», 
alltså behöver det absolut icke vara något subjekt. Hulthen har låtit 
lura- sig av en formulering hos Ljunggren i Nst 1931, s. 90, där det 
anteciperande, ursprungliga subjektet behandlas. Detta det: 2 har 
emellertid enligt Ljunggren utvidgat sina gränser — något som Lj. 
icke hade speciell anledning att gå in på i detta sammanhang. 

På liknande sätt förhåller det sig med termen »finitet», varmed 
Hulthen avser det finita verbet. »Termen är Wallins», säger förf. (s. 
30, not 1). Wallin avser dock med finitet något väsentligt annat. Det 
är för honom ett semologiskt begrepp, ibland t. e. m. utan motsvarande 
ordföreställning. Det är det tankeled, som sätter satsinnehållet i rela-
tion till tidssammanhanget, och har ofta fått språkligt uttryck i för-
bindelse av finit verb och predikatsfyllnad. 

Vid avgränsningen av den opersonliga konstruktionen ansluter 
sig Hulthen i teorien i stort sett till Ljunggren, som med opersonlig 
konstruktion menar en sådan, som saknar logiskt subjekt. Och logiskt 
subjekt är det, som bildar underlaget för omdömet. Men när det gäller 
tillämpningen går Hulthen icke efter logiska synpunkter utan litar 
antingen till formella kriterier som ordfölj den (se framför allt s. 47) 
eller till språkkänslan (»En och samma sats kan rentav i vissa fall 
tänkas vara avsedd som personlig av den talande, men uppfattas som 
opersonlig av åhöraren, eller omvänt»). I någon mån synes Hulthen 
också lita till sin språkkänsla, då det gäller att klassificera nyisländska 
satser som En i fyrravor kom til hans i beitarhicsiå kunningi lians och 
Å frimerkinu var mynd af konungi vorum. Ljunggren har betecknat 
det som en smaksak hur dylika satser skola bedömas, men för Hulthen 
spelar deras etikettering en synnerligen stor roll. 

Med subjektlösa satser menar Hulthen konstruktioner av typen 
Efter supén dansades till långt fram på natten. Däremot är satsen Kommer 
strax icke subjektlös, ty den har ett »icke utsatt men lätt ifyllbart 
subjekt». Det kan nog vara skäl att göra åtskillnad mellan de båda 
typerna, men den teoretiska motiveringen är icke tillfyllest. Med 
tillägg av ett det i den första satsen få vi ett gott formellt, grammatiskt 
subjekt. Efter supén dansades det till långt fram på ,natten är nämligen 
enligt Hulthen icke någon subjektlös sats. 
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Enligt anmälarens mening kan det anföras vägande skäl för att 
som Hulthen och Ljunggren (men i olikhet med Wallin) räkna tio 
fåglar i Det satt tio fåglar på taket som en predikatsbestämning. Som 
ett stöd för denna uppfattning skulle kunna anföras följande väster-
bottniska sats, som dock, det måste medges, icke är fullt jämförbar med 
den nyssnämnda: ha spicta sa f6t /Ort% ha hita znt å Uh »Det 
sprutade så fort tjära, (så att) det hittade inte av hålet». (j.,Orun är 
visserligen bestämd form, men detta har ingen betydelse för frågan 
om opersonlig resp. personlig konstruktion, ty obest. form vore här 
enl. västerbottniskt språkbruk helt omöjlig). Huvudsatsens det är 
subjekt, tjära predikatbestämning, något som med all tydlighet fram-
går av bisatsens konstruktion. 

Ett riktigt påpekande gör Hutihen också, då han säger att satsen 
Det är skönt att bada är besläktad med Det är skönt med bad — att 
sålunda det i båda satserna har besläktad funktion. Ljunggren menar, 
att det i förra fallet är rent anteciperande och icke är ett tomt form-
ord, ett formellt subjekt som i senare fallet. Här kunde Hulthen för 
sin mening ha åberopat Ljunggrens konstaterande, att satsen Det är 
dyrt att bo i Stockholm kan analyseras på två sätt: dels som innehållande 
ett anteciperande det och ett därtill appositivt att bo i Stockholm; 
dels som en opersonlig konstruktion, som meddelar »hurdant det är 
i Stockholm» i likhet med Det är vackert i Stockholm. 

Vi ha hittills tyvärr i besvärande hög grad fått uppehålla oss vid 
hur tidigare forskares uttalanden beträffande opersonliga konstruk-
tioner och andra det-konstruktioner skola tolkas, men detta beror 
på att den recenserade avhandlingens begreppsutredande partier till 
stor del referera och polemisera mot dessa tidigare forskare. 

Förf. uppdelar objekten i två kategorier: direkta och indirekta 
objekt. Man får emellertid ingen teoretiskt klar definition på de båda 
grupperna. Till direkta objekt räknas t. ex. sin far i Han är lik sin far 
och sommaren i de båda satserna Han älskar sommaren och Han hyser 
längtan efter sommaren. Säkerligen räknas också dit honom i Hon be-
drar honom. Men däremot säges att honom i Hon är honom otrogen är 
indirekt objekt. Det förefaller som om honom i den senare satsen i icke 
mindre grad är föremål för verbets direkta verksamhet än i den förra 
satsen. 

I kapitlet Upprepning av satsdelar behandlas bl. a. typen Han 
Olav. Det heter, att »det förtydligande ordet följer omedelbart efter 
pronomenet». Namnet Olav skulle alltså här vara ett förtydligande ord. 
I ett stort norskt-norrländskt område är det regel att ett personnamn 
skall föregås av personligt pronomen — man har ju rentav en term 
för ett sådant pronomen: pleonastisk artikel. Dessa regler gälla också 
i stort sett för norskt landsmål — och författaren drar in detta språk i 
diskussionen; i varje fall är det utan tvivel helt felaktigt att tala om 
personnamnet som det förtydligande ordet. Man får genom författarens 
språkprov inget begrepp om den språkliga verklighet som ligger bakom, 
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de verkligt intressanta problemen få icke sin rätta belysning genom 
litteraturexcerpter. 

Vi övergå till verbet. Där fäster man sig vid att det på tal om passi-
vum heter att »betydelsekategorien passivum» är »ofolklig». Om ut-
talandet avsåge passivum med -s, vore det en sanning med stor modi-
fikation. (Se t. ex. Gudrun Lundströms avhandling Nyländsk syntax 

96; även i Västerbotten är 5-passiv fullt genuin, ehuru icke i sådan 
utsträckning som i det svenska skriftspråket.) Men som Hulthens 
påstående är formulerat, måste man tolka det så, att passivum, oavsett 
den språkliga formen, skulle vara en ofolklig kategori. Detta är helt 
ogrundat. Tvärtom framstår passivum ända från de nordiska litteratur-
språkens begynnelse och fram till våra dagar som ett i högsta grad 
folkligt uttryckssätt. 

Man finner med tillfredsställelse, att Hulthen skiljer på passiva 
uttryck med tempusbetydelse och resultat- och tillståndsbeteckningar 
(s. 195 o. 199). Särskilt är det av vikt att upprätthålla distinktionen 
mellan resultativer och tempusbetecknande passiver: ett uttryck som 
Bordet är målat är väsent lig en resultativt, under det att t. ex. fvn. 
unt vår eru akrar sånir eller vb. håna var såd i mcii. 'det här såddes 
i maj' ha passiv tempusbetydelse. Itulthen har med skäl undvikit den 
vilseledande termen perfektpresens, som Falk-Torp infört för typen 
Byen er erobret; bordet är målat. 

Störande är å andra sidan att förf. ej klart isärhåller betydelse 
och form vid behandlingen av passiverna. Det talas (s. 182, 199 o. 
201) om passiv form med aktiv betydelse och aktiv form med passiv 
betydelse. Med passiv form menas då s-formen. Men denna uppträder 
ju med vitt skilda betydelser, reflexiv, reciprok o. s. v. och beteck-
ningen passiv form för densamma är olämplig. 

Med presens particip menar förf. »en form på -ande(s), -encle(s), 
som har mer eller mindre utpräglat verbal betydelse». När betydelsen 
är rent adjektivisk talar förf. icke om pres. part. Bortsett från att 
denna terminologi, även om den tillämpas konsekvent, kan ha sina 
vådor, gör man den invändningen, att förf, mot sin regel och i enlighet 
med vedertaget bruk räknar passiva -ande, -ende-former till presens-
participer. Av presensparticipen (i hävdvunnen, morfologisk mening) 
torde de passiva i stort sett, och som grupp betraktade, höra till dem 
som stå adjektiven närmast. Bland ex. med passiva pres. part. i lands-
målet anför Hulthen (s. 235): det er da formelig etande (»det här är ju 
riktigt ätbart»), dei gjorde vegen farande (»de gjorde vägen framkomlig»), 
det er umissande for deg (»det är oumbärligt för dig»). Om det sista 
ex. heter det: »Prefixet u- visar klart, att presensparticipet där blivit 
ett rent adjektiv». Det förefaller annars som om presensparticipen 
i alla tre fallen stå adjektiven så nära som det överhuvud taget är möj-
ligt. Att prefixet u- skulle vara något osvikligt kännetecken på adjek-
tivering är däremot knappast riktigt. I västerbottensmålen uppvisa 

ex. 6dnikan (odrickaude, ej drickbar) och 4/nit dre:kkan (inte drickan- 
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de, ej drickbar) ingen skillnad i avseende på graden av adjektivering_ 
Det kan också erinras om att med o- negerat supinum, alltså en verb-
form, använd i sammansättningar med tempusbetydelse, finnes ym-
nigt i vb. och är belagt redan i fsv. (Se E. Rosell, Prefixet o- i nordiska 
språk, I, s. 29.) Mot författarens ovan citerade uttalande om lands-
målsexemplet umissande, att »presensparticipet där blivit ett rent 
adjektiv», vill man också ur språkhistorisk synpunkt göra en invänd-
ning. Adjektiveringen är icke något som skett i våra dagar, den fanns 
redan i fornspråken. (Se Nygaard, Nor= syntax, § 238 ff.) 

Det passiva part. har även i övrigt i viss mån varit en stötesten 
för förf. Sid. 232 fäster man sig vid att frasen Om Sommeren var det 
ikke kommendes hit for Mennesker placeras under rubriken »Presens-
participet har aktiv betydelse». Det skulle sålunda vara att skilja från 
exempel som Det var Sigurd og et par gutter til som det var vcerende 
sammen med. Där anges pres. part. ha passiv betydelse. Givetvis ha 
vi i båda fallen, exempel på samma sak: pres. part. har betydelsen 
»möjlig(t) att » . . . och kan sägas ha passivisk eller gerundivisk inne-
börd. 

Klargörande är författarens behandling av de ur svensk synpunkt 
något svåröverskådliga danska och norska motsvarigheterna till vårt 
supinum och vårt particip. Hulthen inför termerna halvsupinum och 
halvparticip och avser därmed vissa oböjliga danska och norska partici-
pialformer, vilka föregås av former av vcere och blive och närmast 
motsvara svenskt supinum resp. particip. Namngivningen är således 
gjord ur svensk synpunkt, vilket gör att termerna näppeligen kunna 
slå igenom hos våra grannfolk. 

Vid behandlingen av aktionssätten upptas följande fras som 
exempel på hur hålla på att kan uttrycka durativt aktionssätt: Jag 
haler på att förlora jämvikten. Här betecknar ju dock icke håller på 
ett fortgående skeende utan att något just skall hända. Man jämföre 
Noreens Vårt språk V, s. 613, där betydelsen hos hålla på tas som ett 
»utvärtes kännetecken» på durativ resp. momentan aktionsart. Då 
håller på betyder 'är nära är uttrycket momentant, då samma hjälp-
verb betyder 'är sysselsatt med' är uttrycket durativt. 

Vi avsluta här detaljgranskningen av avhandlingen, ehuru åt-
skilligt vore att tillägga. Några ord av mera allmän och principen art 
må vara tillåtna. 

Hulthens huvudmetod vid materialsamlandet har som tidigare 
nämnts varit en jämförelse mellan original och översättning. Rätt 
använd kan denna' metod utan tvivel ge göda resultat. Att den också 
har sina. vådor kan man finna exempel på i Hulthens avhandling. 
Bland exemplen med danskt modalt vii förekommer följande: Vii Ka-
balen ikke gaa op, Edvard? Det är en översättning av det svenska Går 
inte patiensen ut, Edvard? Enligt vad 'lektor W. Michelsen upplyst, 
är denna danska översättning icke adekvat; det ligger icke närmast 
till hands att tolka vii som mer eller mindre modalt, utan eri dansk 
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inlägger däri — liksom f. ö. en svensk — att patiensen är motspänstig 
och icke vill gå ut. Den adekvata översättningen av det svenska Går 
inte patiensen ut? vore Gaar ikke Sabalen op? 

Som inledningsvis antyddes, lägger författaren i mycket ringa ut-
sträckning språkhistoriska synpunkter på sitt material. Ibland refere-
ras utan egna kommentarer vad forskningen haft att säga i ett diakro-
niskt spörsmål. Så t. ex. i samband med behandlingen av växlingen 
infinitiv — finit verb vid att, och. Stundom ges en antydan om författa-
rens uppfattning. Så heter det s. 187 f.: »I talspråket har s-formerna 
främst kommit att uttrycka andra förhållanden än de passiva.» Man 
får av formuleringen och sammanhanget den föreställningen, att tal-
språket skulle ha kommit att avvika från skriftspråket på grund av 
passivbetydelsens undanträngande genom andra betydelser, den reci-
proka, den absoluta o. s. v. Verkliga förhållandet är ju tvärtom det, 
att passivbetydelsen är den som senast nått full utveckling. På ett annat 
ställe heter det, att det i Det är nyttigt att bada, Det var roligt att du kom 
numera »ej är fullt anteciperande utan förlorat t. o. m. större delen av 
denna karaktär». Men förf, lägger ej frau någon bevisning betr. detta 
det:s genesis och beträffande i vad mån ett sådant anteciperande det 
funnits i tidigare språkskeden. 

Givetvis ligger en avhandlings värde icke i den lärda apparaten, 
i historiken och i det antal århundraden, som författaren gått tillbaka 
för att söka sitt material. Man måste ge Erik Wellander rätt i den 
inspirerade appell för studier i det levande språket, varmed han av-
slutar uppsatsen »Syntaktiska strövtåg» i Nysvenska studier 3. Men 
det är inte främst registrerandet och klassificerandet Wellander talar 
för. Det är det levande språkets livsvillkor och utvecklingsbetingelser 
han vill åt; det är växandet och föränderligheten, som ger språkmannen 
de mest intressanta och lockande problemen. En deskriptiv avhandling 
blir icke mindre deskriptiv, därför att den behandlar ett fornspråk, 
och ett språkhistoriskt arbete kan ha 1900-talsspråk till föremål. 

Genom Hulthens avhandling har vår kunskap om skillnaderna 
mellan de nordiska skriftspråken berikats. Arbetet ger också en lätt-
fattlig introduktion i ett antal livligt debatterade terminologiska frågor. 
Själv tillämpar förf. den sunda principen att så litet som möjligt avvika 
från hävdvunnen nomenklatur, även om denna skulle ha sina brister. 

Gösta Holm. 
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Klas Wennerberg, Vårgiga och hösthorn. Förklaringar och kommen-
tarer till Karlfeldts dikter. Med förord av Sverker Ek. J. A. Lindblads 
förlag 1944. 284 s. 

Karlfeldts uppväxt och lyriska genombrott inföll under en bryt-
ningstid för den svenska kulturen. En rad faktorer kom på några 
årtionden att radikalt förändra bondens ställning och liv: den nya 
jordlagstiftningen, industrialiseringen, det växande kommunikations-
nätet, emigrationen. Den gamla byns intensiva gemenskapskänsla 
splittrades, självhushållningen i dess gammaldags absoluta bemärkelse 
upphörde, och den moderna stadskulturen trängde lantbefolkningen allt 
närmare. För flera av det svenska nittiotalets diktare kom den hem-
bygdsbild, som de mindes från barndomen eller via de gamlas berät-
telser, genom personliga omständigheters makt att dominera deras 
fantasi. Samhörigheten med det förgångna, känslan av den levande 
traditionen blev deras livstro. Den blev också en väsentlig del av 
inspirationen i deras dikt. .Detta gäller särskilt Erik Axel Karlfeldt, 
som var född och uppväxt i Dalarne, ett av de svenska landskap som 
bevarat den gamla folkliga kulturen i sitt mest orörda skick. Redan 
som ung hade han med iver sugit till sig de utdöende traditioner och 
sedvänjor, som han direkt eller genom hörsägen kunde lära känna. 

Det har länge varit uppenbart, att en diktning, som till den grad 
söker sitt stoff på kulturhistoriska områden, måste förses med ingår 
ende förklaringar för att bli tillgänglig för yngre generationer. Det ä-
därför synnerligen tacknämligt, att lektor Klas Wennerberg nu ut-
givit den första kommentaren till Karlfeldts diktning, en bok på 
284 sidor med titeln Vårgiga och hösthorn. Han är väl skickad för sitt 
värv. Genom Wennerbergs grundliga kännedom om litteraturen kring 
Karlfeldt och om de sfärer, där skalden valde sina motiv — bonde-
praktika, botanik, folkkultur, astronomi, mytologi, bibel och klassisk 
litteratur — har hans arbete blivit en mycket upplysande och initierad 
kommentar till dikterna. 

Wennerberg förklarar i sitt förord, att avsikten med verket »är 
att göra Karlfeldts diktning tillgänglig även för läsare med mycket 
ringa allmänbildning». I sitt upplysningsarbete går han så långt, att 
han tolkar t. o. m. ord som mo, fora, raspa och dikttiteln Arken, vilken 
i en av stroferna uttryckligen förklaras betyda »Noaks nya ark». Vill 
man ställa saken på sin spets, kan man fråga sig, om läsare med så 
låg bildningsgrad, att sådana ord är dem okända, kan bibringas något 
intresse för Karlfeldts dikter. Men detta må vara Wennerbergs egen 
sak. Det är ett uttryck för hans bildningsidealism och vida syften. 
Målet för hans gärning har varit, som Sverker Ek påpekar i sitt förord, 
att på en gång verka som folkupplysning och egga till självstudium. 

Det är uppfriskande att möta den lugna självklarhet, den realistiska 
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anda, som går genom Wennerbergs detaljtolkningar. Det finns många 
ställen, särskilt vad Karlfeldts bildspråk beträffar, där man måste 
uppbåda såväl energi som skarpsinne för att förstå sammanhangen. 
Men Wennerberg rör sig som fisken i vattnet i Karlfeldts bildvärld 
och rebusar. Det är kanske inte varje karlfeldtläsare som tänkt på att 
»stranden röd och gul» i Elie himmelsfärd måste syfta på folkdräkternas 
granna färger. I Böljeby-vals bör man säkert med Wennerberg över-
sätta »vekarna» och »höstens bloss» med trädstammar och höströda 
kronor, liksom de gröna stolparna i Hästkarlars slutrader också är 
trädstammar. I dikten Bekransa mig! talas om »gyllne smycken» och 
»röda pärlor», d. v. s. höstlöv och röda bär. I Tillägnan lyder en rad: »ur 
dagens stungna hjärta droppar bloden». Hjärtat tolkar Wennerberg 
här som solen och b/oden som aftonrodnaden, och det är knappast för 
djärvt. Mycket ofta betonar han, att ordet vår hos Karlfeldt innebär 
ungdomstiden, hösten ålderdomen, och i Maj i Munga drager han därav 
konsekvensen, att »dimmorna på äng» är höstdimmor, som hör samman 
med ålderdomen. Det kan diskuteras, men det är svårt att finna en 
bättre förklaring. 

Någon gång kan Wennerberg också pressa materialet. Dikten, I 
marsvind i Flora och Bellona talar om »mänsklighetens Eliasskjuts 
mot klarhet som ingen anat!» Wennerberg tolkar denna himmelsfärd, 
som säkerligen är symbolisk och dessutom analog med Karlfeldts 
andra ljusa framtidsdrömmar, med »flygmaskinen eller färden i flyg-
maskinen». Möjligt är, att Karlfeldt med sin starka förkärlek för 
dubbelmeningar och ordlekar samtidigt tänkt på flygmaskinsfärden, 
men det symboliska har nog varit huvudsaken. 

Det är förbluffande rakt på sak och stämmer väl överens med 
Karlfeldts bildtänkande att tolka den åldriga varulven i dikten I 
kungalunden som en hund. Innan man kommit åt bakgrunden till denna 
dikt och dess mystifikationer, en möjligen starkt självbiografisk bak-
grund, torde det dock vara svårt att med visshet avgöra, om Karl-
feldt menar en hund, en varg eller någon annan varelse. Som en 
hypotes kan framkastas, att diktens kungalund syftar på den gamla 
kungaparken Djurgården, och att varulven då är en inspärrad varg 
på Skansen. 

I ett arbete med åtminstone tusen detaljtolkningar måste givetvis 
många enskilda förklaringar bli diskutabla, ibland felaktiga. Det är 
därför nödvändigt, att en anmälan av ett sådant i sina stora drag 
mycket förtjänstfullt arbete till avsevärd del måste upptagas av små-
anmärkningar. Mot arbetets uppläggning i stort finns endast en an-
märkning av vikt. Wennerberg har valt att som mera upplysande 
översiktskommentar till varje enskild dikt återge nästan alla uttalan-
den av litteraturhistorisk eller lättare essayistisk art som gjorts av 
olika författare. Till en ganska stor procent är dessa yttranden full-
ständigt intetsägande och ytliga. Att kommentatorn dessutom under-
låtit att använda anföringstecken kring dessa citat gör det inte lättare 



290 LITTERATUR. 

att skilja dem från de — ganska få — uttalanden av allmän art som 
han själv gör vid sidan om den egentliga detaljkommentaren. 

Först och främst kan det anmärkas, att några av Karlfeldts 
dunklaste dikter får en väl knapphändig förklaring. Dikten Utbölingen 
syftar, som Wennerberg påpekar, på gengångaren efter ett mördat 
barn. Men också gastar, alltså gengångare efter vuxna personer, be-
skrives i ett par strofer av dikten. Utbölingen utgör sålunda ett k o n-
g lomer a t av folktromotiv. Dalmarsch, en av Karlfeldts mest popu-
lära dikter, har också fått en alltför kortfattad kommentar. Den borde 
ha försetts med några sammanfattande upplysningar om dalfolkets 
herrarbete, deras långväga vandringar utanför hembygdens krets för 
att söka förtjänster, vilket är ett av de mest framträdande dragen i 
deras liv och arbetsår. Underrubriken lyder ju: »En flock dalkarlar 
tågar hem från sommararbetet.» Även i övrigt finns det etnologiska 
detaljer av intresse i denna dikt, som så åskådligt framställer ett av 
de viktigaste karakteristika i Dalarnes kulturgeografi, motsatsför-
hållandet mellan Bergslagen å ena sidan, siljanstrakten och de egentliga 
»Dalarne» å den andra. Att Karlfeldt var mycket starkt medveten om 
denna dualism i sin hembygds väsen, har han tydligt visat i uppsatsen 
I Dalarne, som trycktes i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1926 
och sedan i Tankar och tal 1932. Det är inte lättillgängliga saker för 
den utomstående, men i Dalmarsch är de direkt konstituerande. 

Den stora dikten Häxorna, den kanske överhuvud märkligaste i 
Karlfeldts hela produktion, har Wennerberg givit en ganska utförlig 
och sakkunnig tolkning. 1 andra avdelningen måste dock flickans fader, 
som på domens dag skall döma »häxor med Guds lag», inte vitra Gud 
utan hennes verklige fader. Denne är tydligen en präst, densamme 
som i avdelning 3 kallas »den grå kaplan». Ordet bullig om demonens fot 
tolkas: »som har form av en bulle, kullrig». Men Karlfeldt avser här 
plattfotad. Ordet bör sammanställas med det bygdemålsfärgade bulb-
lotad, som Carl Larsson i By nämner i ordlistan i första delen av sin 
monografi över By socken i Dalarne. — Den mörka dikten Höstens 
glädje, som naturalistiskt skildrar åldrande människors uppflammande 
passioner i dödskänslans skugga, låter, som Wennerberg alldeles riktigt 
säger, döden tala i sista strofen. Men det borde även påpekats, att i 
första strofen talar en man, i den andra en kvinna. Och den, som de 
båda hört i mark och gränd eller utanför sitt fönster, är också döden 
själv. 

En annan av Karlfeldts mest svårtolkade dikter är Vallfärd, som 
trycktes endast några månader före skaldens död. Det är en ny varia-
tion på häxmotivet. Wennerberg har avstått från att kommentera den 
apokalyptiska stämningen och den mystiska reningsprocessen i dikten, 
som kräver kyrko- och religionshistoriska paralleller och psykologisk 
analys. Det hade kanske för föreliggande syfte fört alltför långt, men 
diktens miljö i tid och rum borde nog något utförligare ha berörts. 
Den »helge bror Staffan», som skildras i dikten, är i c k e, som Wenner- 
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berg säger, Hälsinglands apostel, fastän han ibland förväxlats med 
denne, utan ett lokalhelgon, som levde in på 1500-talet och var abbot 
i Gudsberga kloster. Nils Ahnlund har berättat om honom i uppsatsen 
Helge bror Staffan i sin bok Oljoberget och Ladugårdsgärde 1924. 

Några svåra ställen, som diskuterats i anslutning till Wennerbergs 
arbete, finns i dikterna Irina och Kanske. I den förra översätter för- 
fattaren gissningsvis »klaveret i enarnas vrå» med att vinden blåser 
genom enarna. En av hans opponenter anser, att härmed avses en 
pianovrå, klädd med enar, och att handlingen i dikten skulle utspelas 
inomhus. Detta bestyrkes av den manlige talarens uppmaning till 
Irina att se ut, »där kullarnas sandböljor stiga». Däremot torde Wenner-
berg säkert ha rätt, när han låter raden »Kanske grönskas än min 
säng» syfta på familje- och kärlekslycka. En recensent har velat tolka 
ordet säng med blomstersäng, men ingen av de båda kombattanterna 
tycks ha observerat att uttrycket »wår säng grönskar* finns i Höga 
Visans första kapitel i gamla bibelöversättningen, givetvis med syftning 
på kärlekslycka. Den mest salomoniska lösningen vore kanske att ge 
båda rätt. Som tidigare påpekats, var Karlfeldt mycket förtjust i 
ordlekar, och sådana underfundigheter har han många i sin dikt. 

Det finns åtskilliga uttryck av lika eller mera gåtfull karaktär, 
som kunde diskuteras, men det medger inte utrymmet. Till slut skall 
därför endast några ord genomgås, som innehållsmässigt eller språkligt 
är feltolkade eller inte fått plats i kommentaren. Ordet skalk i För 
vägens vind fattar Wennerberg »närmast i den äldre svenska betydelsen 
fråssare, eljest skälm, spjuver». Han tolkar det alltså som en unge-
färlig synonym till det bredvidstående vinman. Men Karlfeldt har ordet 
även i dikten Lustgården, och på båda ställena antyder sammanhanget, 
att ordet har erotisk bibetydelse. Med skalk torde alltså här menas 
'förförare', 'lantlig Don Juan'. 

Ursprunget till Karlfeldts namn på döden, Jorum har Wennerberg 
lika litet som någon annan kunnat finna. Det tycks förbli en gåta. 
I dikten med detta namn förklaras ordet »saffransgrann (i nacken)» 
om den gamla Halta Lenas hårfärg med att saffran »är brunröd till 
färgen». Det är väl ändå inte meningen — snarare skall det väl över-
sättas med blekgul? 

I Visa i enskogen i Fridolins lustgård översätter Wennerberg 
brudelin med »lin till bruddräkten». Ordet betyder enligt SAOB brud-
slöja. Surra i Den rike ynglingen (»Låt oss hurra och surra; hej, kummin 
och pickardång !») betyder inte 'sorla' utan enligt A. F. Dalin och 
Hellquist 'rumla', 'svira'. Drank i sammansättningen dffanktyrann i 
Värdshuset (Flora och Pomona) är inte vanligt brännvin utan en 
underhaltig dryckesvara. När Satan gör flickan 'bång' i Häxorna, är 
ordet inte ett adjektiv, som betyder 'rädd' utan ett substantiv som 
betyder fruktan, och i snarlika vändningar är det ytterst vanligt i 1600-
talslitteratur. 

I dikten Poeten till sångmön i Flora och Bellona står ordet lira, 
20-452403. Sv. landsmål. 
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som möjligen kan vara en omskrivning för lyra. Men sannolikare är, 
att Karlfeldt, som hade ett nästan vetenskapligt intresse för musik 
och nämner över trettio skilda musikinstrument i sina dikter, tänkt 
på det verkliga instrumentet lira, som är en nära släkting till nyckel-
harpan. 

I lucidordikten i Hösthorn betyder parlement knappast 'samtal', 
som Wennerberg översätter det. I äldre svenska innebär det 'ord-
växling', 'gräl', och avser kanske här 'irriterat övertalningsförsök'. 
Näckblad i Eriksgata kan betyda näckrosens blad men är också en 
gammal botanisk fackterm för hela plantan. Snarr i Den andra ung-
domen översätter Wennerberg med 'skorrande'. Det kan vara riktigt, 
men ordet är egentligen en arkaism som betyder 'sträng'. Det är svårt 
att tro att kurtisan i samma dikt skulle betyda 'sköka'. Strofen handlar i 
övrigt endast om män och mäns reaktion inför jazzdjungeln och den 
andra ungdomen, och »charmörer och kurtisaner» betecknas dessutom 
som Pillmans »kompaner>>. Det finns väl heller knappast någon an-
ledning att i den sena dikten Dryckesåret fatta piporna som en ellips 
för säckpiporna. Säckpipan har i Sverige kallats med sitt fullständiga 
namn eller också med beteckningen påse. Den förekommer i en av 
Karlfeldts dikter, men i flera andra nämner han den primitivare 
form av flöjt som kallas just pipa. 

Man kan inte begära, att den första Karlfeldtskoramentaren skulle 
bli fullständig. Det finns en hel del ord som man saknar förklaring av, 
t. ex. lipa i Sång till säckpipa, som betyder 'grimasera', pust i Ett 
hjärta, som betyder 'sorg', och sägen mig an i Hösthorns titeldikt, 
som kanske betyder 'förklara'. Men de föregående sidorna lika väl 
som den rikliga pressdebatt som blivit en följd av Wennerbergs sak-
rika arbete, har visat vilket tomrum det har fyllt och vilken stimuleran-
de betydelse det fått och kommer att få både för Karlfeldtforskning 
och studiecirklar. 

Jöran Mjöberg. 

Ulf Barck-Holst, Brätte Stad och Dombok. Bidrag till Vänersborgs 
förhistoria. Sihm ch Ystad 1944. 255 s., 10 pl. 

När Vänersborg år 1944 firade minnet av sin 300-åriga tillvaro 
med ett par stora monografier över stadens historia, drogs naturligt 
nog intresset också till stadens förhistoria. Den nuvarande stadens äldre 
föregångare, gammalstaden Brätte, från vilken plats stadens borgare 
åt 1643 flyttade för att få bättre hamnmöjligheter vid Vänerns strand, 
har med sina gamla domböcker dragits fram ur glömskan genom att 
de senare med en historisk inledning utgivits föregående år. Utgåvan 
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har besörjts av förste legationssekreteraren ULF BARcK-HoLsT vid 
vår legation i Köpenhamn, som också författat den utförliga inled-
ningen och därvid i stor utsträckning även använt material i danska 
arkiv rörande det gamla gränsområdet mellan Sverige och Danmark. 

Så långt de delvis rätt magra källorna medge, lämnar Barck-
Holsts inledning en redogörelse för uppkomsten av den gamla staden 
Brätte och dess geografiska och politiska förutsättningar. Brätte låg 
4 km söder om nuvarande Vänersborg. Den äldsta handling från 
Brätte, som finnes i Riksarkivet, synes härröra från år 1582 (odat.), 
vid vilken tid orten således redan var stad. I varje fall synes det vara 
säkert, att den var det år 1587, då den hade eget ombud vid riksdagen 
i Vadstena. Att orten haft betydelse som transitort och omlastnings-
plats vid vägen från Vänerns sydända förbi Trollhättefallen långt 
dessförinnan är säkert, fastän namnet (Brette) synes vara nämnt 
första gången i en skrivelse från Gustav Vasa 284 1559. Och stadens 
historia upphörde med att borgarna år 1644 flyttade över till den nya 
staden Vänersborg. 

Den viktigaste källan för vårt vetande om staden och dess för-
hållanden utgöra stadens domböcker, som sträcka sig från året 1615 
till 1642. De ha följaktligen också fått lämna stoffet till den skildring 
utgivaren ger av den forna stadens utveckling, utseende och näringsliv, 
av dess borgares liv och leverne, av privilegier och skatteförhållanden. 
De bilda också stommen i de personhistoriskt värdefulla kapitlen om 
prästerskap och förvaltning med pastors-, fogde- och borgmästar-
längder, redogörelser för rådmän, riksdagsmän och delegater. Också 
den politiska historien avspeglar sig i gränsstriderna vid den viktiga 
landgränsen i sydväst, med vår ömtåliga utfartsväg mot Västerhavet. 
Likaså ger inledningen en sammanfattning av de olika slags mål, som 
rådsturätten hade att döma i under årens lopp, en bild av skuggsidan 
i detta lilla stadssamhälle från senare Vasatid. 

Författarens särintressen som jurist framträda tydligt. Men ut-
gåvan av de gamla domböckerna har inte betydelse blott för läsare med 
rättshistoriska intressen. Liksom de delvis samtida uppländska dom-
böcker, som utgetts av häradshövdingen dr Nils Edling, ger också 
detta arbete mycket material åt folklivsforskning och språkvetenskap 
i vad som rör den sydvästra delen av vårt land under denna tid. Det 
är bara skada, att utgivaren, som nedlagt så stort intresse på verkets 
vackra typografiska utstyrsel med kartor och planscher, inte därjämte 
haft möjlighet att bifoga ett sak-, person- och ortsregister, kanske också 
— liksom i Edlings nyssnämnda förebildliga utgåvor av de uppländska 
domböckerna — ett register över mera svårbegripliga ord. Ett sådant 
registerparti skulle givit boken ett ytterligare tillskott i allmän bruk-
barhet, som inte hade varit att förakta. 

Själva publiceringen av domböckernas text förefaller att vara 
korrekt och väl utförd, med originaltexten bokstavstroget avtryckt, 
så vitt man utan jämförelse med originaldokumenten kan döma. Också 



294 LITTERATUR. 

beträffande detta parti av boken förtjänar tryckeriet allt beröm för 
den goda typografien. 

Utgivandet av Brätte stads dombok ger oss sålunda ett värde-
fullt tillskott till de alltjämt rätt fåtaliga källpublikationerna rörande 
äldre svensk rättshistoria och äldre svenskt stadsväsen. Inledningen 
till arbetet ger likaså en god bakgrund till huvuddokumentet och lämnar 
överskådliga inblickar i en liten västsvensk gränsstads liv och leverne 
under yngre Vasatid. Man har egentligen bara att tacksamt ta emot 
det nya tillskottet till kunskapen om svenskt folkliv. 

Men rec. kan dock inte alldeles avstå från kritiska anmärkningar. 
Det gäller visserligen — utom vad ovan sagts om behovet av register 
i sådana urkundspublikationer — en liten obetydlig detalj, men denna 
vittnar om faran för lekmän att yttra sig om språkvetenskapliga ting. 
Utgivaren har nämligen inte velat låta sig nöja med den förklaring 
till namnet Brätte, som en gång givits därav i Ortnamnen i Älvsborgs 
län (XII, 141), där det förts samman med (hatt-)brätte och brant. 
Han anser att stadens topografi inte uppvisar några »branta kullar» 
som förutsättes i nämnda tolkning. I stället vill han sammanställa 
namnet med fvn. braut »väg», därför att orten »skars av den forna 
ridväg till Västerhavet, som så småningom utvecklades till Edsvägen! 
Den i så fall förutsatta ljudutvecklingen (bröt> brete> brätte) är emeller-
tid omöjlig, och förf, ger själv senare i sin skildring av stadens topografi 
ett mycket gott stöd åt SOÄ:s sakliga tolkning av namnet (som f. ö. 
även förekommer på andra håll). Han talar nämligen (s. 40) om berg-
kullen Grytåsen och alldeles särskilt kan man fästa sig vid beskriv-
ningen av »det gamla stadsområdets terra ssf orma de (spärr av 
ree.) sluttning ned mot sjön Vassbotten». Det är väl en god grund för 
den betydelse av namnet som SO Ä föreslagit. 

Manne Eriksson. 

Svante Svärdström„ Dalmålningar. Samlade och kommenterade. 
Bonniers. Stockholm 1944. 231 s., 45 pl. 

De lokalt särpräglade folkkulturformernas förhållande till hög-
kulturens former hör till de frågor, som under senare år livligt debat-
terats. Än har man i denna diskussion hävdat, att den folkliga särarten 
växt fram ur egna ärvda förutsättningar tämligen oberörd av högkul-
turen, än har man velat göra gällande, att det mesta av sed och tro, 
dräktskick och konstformer hos vår allmoge skulle bestå av sådant, 
som så småningom »sjunkit ned» från modeströmningarna bland de 
högre klasserna i samhället. Vidare har det sagts, att infallsporten från 
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högreståndskulturen till allmogekulturen i huvudsak skulle ha varit 
städerna, åtminstone under senare århundraden. Ett slutgiltigt svar på 
dessa frågor har ännu inte givits, och därför är varje sakligt bidrag till 
diskussionen av största värde. Man är nämligen vid behandlingen av 
många frågor inom folklore, etnologi och ordgeografi direkt inne i denna 
principdiskussion. 

Ur denna synpunkt är därför ett arbete som Svante Svärdströms 
»Dalmålningar» av största intresse, eftersom det utgör ett viktigt bidrag 
till belysningen av samspelet mellan ursprunglig folkart och påverk-
ningar utifrån inom ett både sakligt och lokalt väl avgränsat område. 
Därtill har ju övre Dalarne sedan gammalt ansetts som ett av våra 
mest »ursprungliga» i fråga om sin allmogekultur. När man tagit del 
av vad författaren givit i detta arbete, lägger man med tillfredsställelse 
på minnet hans löfte om att senare på mera ingående sätt, än vad han 
kunnat göra i detta för en bredare publik avsedda praktverk, belysa 
dalmåleriets utveckling. Då får man väl också någon belysning av det 
här ej berörda sammanhanget mellan Dalarnes målarkonst och grann-
landskapens, särskilt Hälsinglands och Gästriklands, som tydligen i 
mycket starkare grad än dalmåleriet hängt samman med högrestånds-
traditioner. 

Det är en fröjd för ögat att betrakta bildmaterialet i denna mycket 
vackra bok, som med sina omkring 170 bilder i svart-vitt och 44 utsökta 
färgplanscher ger ett representativt urval av det originalmaterial på 
omkring 1,800 målningar, som berörts av utgivarens forskningar. 
Man får av det meddelade materialet en god föreställning både om mål-
ningarnas ämnesval, figurkomposition och färgskala. Som kommentar 
till bilderna ger Svärdström dels en inledande historik, dels knapphän-
diga men sakligt betydelsefulla upplysningar om de förlagor till många 
av målningarna, som han letat fram ur äldre illustrerade biblar och 
annan religiös litteratur och som han jämsides med de behandlade 
målningarna ger i förminskad avbildning. Dessutom lämnas biografiska 
upplysningar om verkens upphovsmän, i den mån det varit möjligt att 
identifiera dem och leta rätt på dem i socknarnas kyrkböcker. 

1 övrigt få bilderna tala sitt eget språk, och de spegla, som utgiva-
ren träffande säger, *i själva verket en värld av ovedersäglig omväxling 
och intensitet, sträckande sig från sublim religiös känsla till livsbeja-
kande, ofta robust humor. Dalmålningen ger oss som ingenting annat 
möjlighet att blicka rätt in i dalfolkets egen föreställningsvärld.» 
. 1 de fyra inledningskapitlen till boken ges den historiska oriente- 
ring, som behövs för att i någon Mån förstå dalmåleriets utveckling 
och betingelser. Själva benämningen »dalmålning* är en skapelse av 
Erik Axel Karlfeldt, som kan sägas vara denna konstarts litteräre upp-
täckare. Visserligen hade alster av dalamåleriet långt tidigare presen-
terats för svensk allmänhet, bl. a. genom E. L. Bosus' redan 1872 
utgivna planschverk »Tafvel Galleri från stugor i Dalom», vilket ju 
i någon mån vittnade om det nyvaknade etnologiska intresset för 
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landskapet — tydligen dock ej inspirerat av Hazelius insatser — men 
f. ö. inte hade någon allvarligare syftning. Både han och hans samtid 
såg nämligen i dalmålningarna nästan enbart lustiga bondemålningar. 

Svärdström har genomgått och redovisar fullständigt i boken alla 
äldre uppgifter, som han kunnat påträffa om målarkonsten i Dalarna. 
Det är då av vikt att fastslå, att alla uppgifter om förekomsten av 
sådana målningar från 1500-1700-talet synas gälla prästgårdar. Detta 
samband med kyrklig tradition framträder rätt tydligt också i fråga 
om stilutvecklingen och de antagliga förstaxlierna till denna konstart, 
som synas utgå från det senmedeltida kyrkomåleri, vars formvärld be-
stämts av blockböckernas illustrationer (Biblia pauperum) och som 
för Dalarnas del bäst exemplifieras genom de bekanta målningarna 
från 1500-talets början i Vika kyrka (»Oxen i Sjöga»). Den vidare 
utvecklingen belyses av några bevarade rester av målningar från tidigt 
1700-tal, vilka visa en frisartad uppradning av figurerna med duken 
uppdelad på flera »våningars, till typen således rätt mycket påminnande 
om de sydsvenska bonadsmålningarna. 

Utgivaren söker vidare efter de kulturpåverkningar, som senare, 
särskilt under detta måleris glansperiod från 1700-talets senare del 
fram till omkring år 1850, kunna spåras ifråga om deras motivval och 
komposition. Han har därvid, som redan ovan nämnts, i ett stort antal 
fall kunnat identifiera målningarnas direkta förlagor t. ex. i Gustav 
Adolfs-bibeln från år 1618 — som säkerligen, i den mån den direkt varit 
källan, ånyo visar hän på denna målartraditions samband med kyrkan 
— och annan illustrerad religiös litteratur, t. ex. den s. k. Figurbibeln 
från 1707 (och senare upplagor), Hilbners »Bibliska berättelser», Millers 
»Himmelska kärlekskyss» o. s. v., från vilka böcker också målningarnas 
inskriptioner ofta lånats. Men också andra förlagor ha tagits i bruk av 
dalmålarna. Till och med sentida modebilder från Paris ha de lånat 
som figurdetaljer, vilka det lyckats Svärdström att identifiera. 

Men om man så ser förlagorna och intrycken utifrån som bakgrund 
till detta måleri, avtecknar sig samtidigt klarare bondemilj öns och 
bygdetraditionernas egna bidrag till konsten: den folkliga stiliseringen 
och förenklingen av de upptagna motiven och »översättningen» av för-
lagornas främmande och antika detaljer till kända och hemvanda 
motsvarigheter från den egna bygden, så att t. o. m. änglarna skrudas 
i daladräkter. Nästan ändå mera karakteristiskt är att landskap som 
bakgrund aldrig påträffas och att de avbildningar av hus från stä-
derna, som ofta förekomma, ställas upp vid sidorna av bilden som ett 
slags kulisser. Tomrummet melladfigurerna fylles i stället av de rikt 
varierade blomstermotiven, »kurbitserna>> med sina frodiga bladverk, 
rankor och ax. Här som i många andra avseenden hade Karlfeldt god 
blick för det säregnaste i dalmålarnas konst, denna deras egen stilska-
pelse. »Så visar dalmålningen hur traditionens förgrenade rotsystem 
är i stånd att bära upp en blomstrande konst, rik på uttryck och origi-
nalitet, bland fattiga bönder i Dalarna.» 
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Ett visst välstånd förutsätter nog emellertid lusten att pryda 
stugorna med dessa dekorativa bildsviter. Dalmåleriet hänger säkerligen 
också nära samman med liknande moder i andra bygder, som vandrande 
dalkarlar varit i beröring med. Om Dalarnas målarkonst med djupa 
rötter hänger samman med det medeltida kyrkomåleriet, vittnar å 
andra sidan dess uppsving för 150 år sedan om att den också varit 
beroende av starka impulser utifrån. Svärdström visar på att de båda 
främsta »målarskolorna», de i Leksand och Rättvik, just ha uppstått 
i de socknar, som kanske mest berörts av dalfolkets vandringar på 
»herrarbete» nedåt landet, och som således mottagit de mest djupgående 
intrycken utifrån. Detta är ett förhållande, som man har allt skäl att 
hålla i minnet även vid bedömandet av den genuina eller utifrån på-
verkade karaktären hos många andra inslag i Dalarnas folkkultur, 
vilken haft en ovanligt stark förmåga att organiskt förena gam-
malt arv med många nytillkomna element. Även vissa drag hos dia-
lekterna i Dalarna få kanske bedömas med detta faktum i minnet. 

Manne Eriksson. 

Den svenska arbetarklassens historia. Arbetaren i helg och söcken. 
1. Hus och hem. 285 s. 2. Vardag och fest. 374 s. Tidens förlag. 
Stockholm 1943-44. 

Det av Landsorganisationen understödda samlingsverket Arbetar-
klassens historia har planerats i tio delar fördelade på trenne ämnes-
områden: den socialhistoriska utvecklingen fram till nutiden, den 
moderna arbetarrörelsens historia samt den kulturhistoriska utveck-
lingen. Härav ha hittills utgivits tvenne arbeten, den svenska social-
demokratiska idéutvecklingen av Herbert Tingsten och industrialismens 
samhälle av Torsten Gårdlund. Senare har följt inom det kulturhisto-
riska ämnesområdet ovan rubricerade arbete under redaktion av Nor-
diska museets styresman, ANDREAS LINDBLOM, och med ett antal av 
museets tjänstemän som författare. 

Denna del av verket får sin särprägel främst av det förhållandet, 
att materialet till en väsentlig del utgöres ej av historiska akter, arki-
valier, tryckta källor o. dyl. utan av uppteckningar av muntlig tradi-
tion och annat primärmaterial från undersökningar i fältet. Innehåll och 
framställningssätt präglas också av den omedelbara anknytningen till 
den konkreta kulturhistoriska verkligheten, de personliga minnena 
och de skiftande lokala enskildheterna. Här stå vi inför ett i stort sett 
oplöjt forskningsfält, och författarna bli pionjärer. Redaktören har 
otvivelaktigt gjort rätt uti att låta författarna söka sig fram utan en 
på förhand fastställd gemensam mall. Materialet har disponerats efter 
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den metod, som i varje särskilt fall befunnits lämplig av respektive 
författare. 

Första bandet är ägnat åt bebyggelse, bostad och heminredning 
samt kläder och föda, medan andra bandet behandlar organisation 
och livsformer. Även en del folkloristiskt material framlägges här. 

JOHN GRANLUND inleder framställningen om bebyggelseformerna 
med en av verkets omfångsrikaste uppsatser. I en serie lokala under-
sökningar av de °besuttnas bebyggelse före och efter skifte samt av 
den enstaka gårdens och herrgårdens torpbebyggelse presenterar Gran-
lund de särskilda miljöer och rättsliga förhållanden, som sammanhänga 
med de °besuttnas bebyggelse på landsbygden. Författaren tar från 
äldre svenskt språkbruk upp termen husman, alltjämt levande i danskt 
och norskt språk. Han använder ordet som en sammanfattande be-
nämning på den del av allmogen som icke äger i mantal satt jord 
men har hus, d. v. s. nyttjar egen lägenhet och har eget hushåll. Hus-
männen äro obesuttna, men de deltaga normalt i arbetslivet på lands-
bygden, medan de inhyses, den andra kategorien obesuttna, ej deltaga 
i det produktiva arbetet. De motsvara vår tids »pensionärer)). 

Granlund vill visa, hur husmansbebyggelsen i byarna liksom dags-
verkstorpen ha sina rötter i den lokala allmogetraditionen och i stort 
sett sålunda anslutit sig till och bestämts av agrara synpunkter be-
träffande odlad och oodlad mark på inägor och utmark. Att under 
sådana omständigheter enskifte och laga skifte spelat en epokbildande 
roll även för de obesuttnas bebyggelse göres också klart. Den helt mo-
derna bebyggelsen på industrialiåerad landsbygd däremot har frigjort 
sig i stor utsträckning från dessa agrara synpunkter. 

På helt annan grundval vilar bebyggelsen för städernas arbetare. 
ERIK ANDRÉN behandlar detta problem i ett kortare kapitel, varvid 
han skiljer mellan förhållandena före och efter industrialismens genom-
brott. Han konstaterar, att egentlig arbetarebebyggelse ej funnits före 
denna epokbildande tid, om man med arbetare menar personer till-
hörande städernas vanliga hantverksskrån. Men i de städer, där det 
funnits metallindustri och andra dylika storföretag, har det åtminstone 
sedan 1600-talet förekommit särskilda arbetarebostäder. Den stora 
tillströmningen till städerna efter 1800-talets mitt skapade sedermera 
en ny form av bostadsbebyggelse med hyreskaserner och samman-
hängande arbetarkvarter. Andrén har hämtat sitt mesta material från 
Stockholm, där förhållandena varit utpräglat storstadsmässiga och 
föga typiska för de många uppväxande små industristäderna runt om-
kring i landet. Författaren berör i förbigående cottagesystero,et, möj-
liggjort i småstäderna på grund av den billigare tomtmarken, men hur 
det fungerat har han ej närmare diskuterat. 

Brukens bebyggelseutveckling, som skildras av BRYNOLF HELLNER, 
innebär att ett äldre skede, då bruksarbetarnas bostadsområde betrak-
tades som en del av herrgården och planerades av brukspatronen efter 
herrgårdsprinciper, avlöses av ett yngre skede omkring mitten av 
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1800-talet, då bolaget låter bebyggelsen antaga stadsliknande karak-
tär med bostadskvarter och kaserner. Sedermera bildas på närbelägen 
fri mark villasamhällen, som upptaga en del av arbetarstammen. Här 
kunna samhällen efterhand utvecklas, municipalsamhällen, köpingar 
och städer, som leva sitt eget liv, även sedan det ursprungligen sam-
hällsbildande bruksföretaget bortfallit. 

Redogörelserna för bostad och heminredning stå i närmaste sam-
band med vad som behandlats beträffande bebyggelsen, men här 
kommer man kulturart och livsföring ännu närmare inpå livet. Det 
materiella livets villkor tecknas i ett överflöd av konkreta detaljer. 
Författarna här — SIGFRID SVENSSON för böndernas tjänstefolk, 
ERIK ANDRÉN för herrgårdarnas och städernas tjänstefolk, MATS 
REHNBERG för torpare och statare, BRYNOLF IIELLNER för brukens 
arbetare och GÖSTA BERG för tillfälliga bostäder — behandla det 
mycket olikartade materialet så, att för varje miljö typiska exempel 
ges framför allt ur morfologisk synpunkt. Detta utesluter emellertid 
i regel ej, att viktiga sociologiska problem såsom tjänstefolksfrågan, 
lantarbetarfrågan, egnahemsrörelsen m. fl., även få en värdefull be-
lysning genom de skildrade kulturformerna. Det torde för de flesta 
av dessa frågor vara för tidigt att kräva sammanfattande överblickar 
för hela landet med dess olika villkor i olika kulturområden. Man note-
rar, att Mats Rehnberg bifogat en karta över de vanligaste typerna 
av knuttimrad° torpbyggnader i Svealand och Götaland. 

Ett kapitel med en rikedom av rent etnologiska detaljer är GÖSTA 
BERGS framställning om de tillfälliga bostäderna, där ibland primitiva 
lösningar i modern tid av bostadsproblemet utgöra intressanta paralleller 
till vissa förhistoriska byggnadsformer. 

I kapitlet arbetsdräkt skildrar GUNNEL HAnuus-BERG den rika 
floran av dräkter och plagg anpassade efter kön och yrke samt lands-
bygd och stad och andra milj öförhållanden. Författaren visar, hur 
yrkesdräkten-arbetsdräkten under utvecklingens gång fram mot nuti-
den blir en rent teknisk dräkt, ett skyddsplagg under arbetstimmarna, 
och ej som förr en viss folkgrupps egentliga klädsel. Kapitlet innehåller 
ett flertal dräktetnologiska nyheter, särskilt välkomna därför, att vi 
ha så begränsad kännedom om de 1800-talsdräkter, som falla utanför 
de s. k. folkdräkterna samt modedräkten. 

Första bandet avslutas med en skiss av GÖSTA BERG OM kosthållet. 
Ämnesområdet är tidigare, om man bortser från Keylands arbete om 
svensk-  allmogekost, föga undersökt. Naturligtvis grundar sig kosthållen 
för arbetarklassen på traditioner, som tillhöra dels städerna själva, dels 
landsbygden, i de fall man har att göra med inflyttade. Men därmed 
är kosthållets typologi ej klarlagd. Såväl stadens som landsbygdens 
kosthåll inom en landsdel bero även på de villkor landsdelen i och för 
sig erbjuder. Hur gränserna här gå mellan övervägande lakto-anima-
liska och lakto-vegetabiliska kosthåll är ännu outrett. Berg ger in- 
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tressanta inblickar i olika arbetarmiljöers matförhållanden och inför 
flera nya synpunkter i diskussionen. 

En rad nyheter möta också i andra bandet. I större utsträckning 
än vad man på många håll tänkt sig, har arbetskraften även i äldre 
tid varit rörlig för arbeten såväl på landsbygden som i städerna. GÖSTA 
BERG har behandlat dessa förhållanden vad beträffar landsbygdens 
folk. ERIK ANDRÉN skildrar motsvarande företeelser hos städernas 
hantverkare, d. v. s. gesällvandringarna. En jämförelsevis brett lagd 
undersökning av arbetsorganisationernas former på landsbygden, rör-
liga arbetslag och fast anställning, lämnas av JOHN GRANLUND. En 
kortare framställlning för städernas del lämnas av BRYNOLF HELLNER. 
Avlöningsformerna, naturalön, stat, kost och bostad, tidlön och ackord, 
belysas i ett av verkets största kapitel, författat av JOHN GRANLUND. 

Vissa från livets praktiska sidor vända kulturformer behandlas av 
ALBERT NILSSON, som skriver om festliv och fritidssysselsättning, och 
av MATS REHNBERG, som behandlar arbetets folkdiktning, som av 
författaren begränsats till att omfatta visa och sång. Rehnberg har 
samlat ett stort material, som han grupperat i arbetsrop och härmljud, 
rytmiska arbetssånger, yrkesvisor samt sång och musik av annat slag. 

I bandets sista kapitel, arbetaren och språket, redogör OLA 
BANNBERS för vissa yrkesspråk särskilt i Dalarna och Västergötland. 
Någon systematisk behandling av språkutvecklingen hos industri-
arbetarna har ej givits. Området är också alltjämt föga beaktat av upp-
tecknare och forskare. 

Det vore lätt att peka på ojämnheter i detta verk, som omfattar 
så många olikartade ämnen. Någon fullständighet har ej eftersträvats. 
Man har måst dels göra ett urval bland de ämnen, som tillhöra ämnes-
kretsen, dels för varje särskilt kapitel begränsa sig till det mest typiska 
eller vad som över huvud taget varit vetenskapligt tillgängligt med 
hänsyn till det nu föreliggande materialets bärighet. 

Att den jordbrukande landsbygdens arbetare ägnats betydligt 
fylligare framställningar än städernas och brukens, sammanhänger 
givetvis med den svenska folklivsforskningens och då även Nordiska 
museets allmänna utveckling. Insamling av museimaterial, uppteck-
ffingar av folktraditioner och andra arbeten ha framför allt avsett 
landsbygdens, särskilt böndernas, kulturformer. För de skråbundna 
hantverkarnas kultur ha en del samlingar även gjorts, ehuru ensidigt, 
då folkminnena föga beaktats. 

Övervikten för landsbygdsmaterialet bör emellertid ej beklagas. 
Lantbefolkningen övervägde i mycket hög grad över stadsbefolkningen 
under den del av 1800-talet, som detta arbete framför allt behandlar. 
Många problem rörande lantarbetarnas kultur ha också tack vare den 
nära anknytningen till den förhållandevis grundligt undersökta bonde-
kulturen kunnat behandlas både översiktligt och i detalj. I och med 
industrialismens frammarsch under 1800-talet går också en allt m.äk- 



LITTERATUR. 301 

tigare ström av folk till staden medförande levnadsvanor, folkminnen 
och dialekter tillhörande bondekulturen på landsbygden. Men natur-
ligtvis får ej allt detta undanskymma det viktiga förhållandet, att 
staden har sin egen tradition och sin egen utvecklingslinje, fullt själv-
ständig i förhållande till landsbygdskulturen även på de allra äldsta 
stadier vi kunna nå. Något liknande gäller naturligtvis även bruks-
kulturen. En annan sak är att landsbygdskultur (bondekultur), bruks-
och stadskultur kunna uppvisa likartade kulturformer, emedan de leva 
under de särskilda betingelser, som ett och samma geografiska område 
har att erbjuda. 

Arbetet i sin helhet innebär en mycket stor prestation, som möjlig-
gjorts först och främst därigenom, att Nordiska museets ledning låtit 
tjänstemännen ombesörja en del arbeten på tjänstetid. Fältuppteck-
ningarna, som pågått under åren 1936-1941, ha utförts av tjänste-
männen. Från museet ha vidare utsänts ej mindre än 19 frågelistor 
på området, och museets upptecknare ha som svar härpå insänt 
12,500 foliosidor, vars innehåll liksom övriga museets samlingar på 
detta område givetvis ej kunnat uttömm.as  med föreliggande tvenne 
volymer utan alltjämt kan komma att tjäna en forskning, som har sitt 
värde ej blott vetenskapligt-teoretiskt utan även praktiskt för lös-
ningen av många viktiga samhällsproblem. För vissa kapitel i verket 
har en hel del material även hämtats från Landsmåls- och folkminnes-
arkivet i Uppsala, Lunds universitets folkminnesarkiv och från ännu 
andra samlingar. 

Ella Odstedt, Varulven i svensk folktradition. Uppsala 1943. 
VIII + 243 s., 2 kartor. (= Skrifter utgivna genom Landsmåls- och 
Folkminnesarkivet i Uppsala. Serie B: 1). 

När kontinentala och britanno-hiberniska varulvssägner under 
vikingatid och medeltid nådde Norden, kunde de anknytas till en in-
hemsk, rikt utbildad förvandlingstro, som på det intimaste samman-
hängde med fornnordiska själsföreställningar och som otvivelaktigt 
också var nära befryndad med de arktiska folkens schamanism. 

1 den vid mitten av 1200-talet till fornnorska gjorda översätt-
ningen Strengleikar — efter en samling »lais» av Marie de France — 
förekommer en varulvsberättelse, som är typisk för tiden och som 
— sannolikt av keltiskt ursprung — övat ett icke ringa inflytande på 
motivbildningen i en del senare litterärt betonade varulvssägner. Det 
är den s. k. Bisclaretz106 eller sången om manulven (Lai du Bisclavret). 
1 den fornnoIska prosaparafrasen börjar den med en redogörelse för 

Åke Campbell. 
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vad som menades med vargulfr eller bisclaret i brcezsko maie (dvs. 
på bretonisk-t språk): »I forna dagar kunde man få höra talas om 
något som ofta skedde, nämligen att många människor skiftade hamn 
och blevo vargar och bodde i skog och mark, där de ägde hus och 
präktiga boningar.» En vargullr, fortsätter texten, var csitt kuikucendi. 
mceaan hann byr i vargs h,am. fia slitr hann i pceirre cc& menn el hann 
ncer. oc gcerir mikit illt. hann lceypr uvs skoga oc um mcerkr oc par byr 
hann mcedan hann i ficeim havs erl (Strengleikar, udg. af  R. Keyser og 
C. R. Unger, 1850, s. 30). Efter denna introduktion börjar skildringen 
av varulven: 

En ansedd och framstående riddare i Bretagne har den egendomliga 
vanan att försvinna från sin hustru tre dagar i veckan, utan att någon 
kan säga var han är och vad han gör. Hustrun tycker detta är under-
ligt och förklarar slutligen att hon ej kan leva, om hon ej får veta, vad 
mannen har för sig, när han är borta. Till sist lockar hon listigt ur ho-
nom hemligheten. Han förklarar, att han skiftar hamn, lever som varg 
i skogen och livnär sig på att döda andra djur. Hon får även veta att 
han kläder av sig naken inne i en skog i närheten av ett gammalt kapell 
och att han lägger kläderna under en buske invid en »ihålig sten». Om 
någon tar dessa kläder, så kan mannen icke återfå sin mänskliga skep-
nad utan måste löpa omkring i skogen som varg. När hustrun får klart 
för sig situationen, sviker hon mannen. Hon kallar till sig en riddare, 
som länge men förgäves friat till henne, erbjuder honom sin kärlek 
samtidigt som hon omtalar hemligheten beträffande sin man och upp-
manar honom att sätta sig i besittning av dennes kläder. Så sker och 
hennes man kan nu icke återvinna mänsklig gestalt. Han är försvunnen, 
och det anses allmänt att han blivit dräpt. — Ett år därefter kommer 
kungen på jakt i varulvens skog, hundarna börja driva ulven och äro 
nära att döda honom. Denne tar emellertid sin tillflykt till kungen, 
lägger tassarna i hans knä och »kysser» hans fötter. Kungen tycker 
det är märkligt med denna varg, som tigger om barmhärtighet; han 
tar sig an honom, och vargen följer honom, trogen som en hund. Vargen 
är stillsam och beskedlig och blir omtyckt av alla i kungens omgivning. 
Men en gång kommer till kungens hov den riddare, som tagit varulvens 
kläder och äktat hans hustru; när nu vargen får se honom, rusar han 
på honom och är nära att döda honom (ok var pat ceigi kynlegt at Bisclaret 
villdi sin a honum kolna. er  cicede hans tok. stia at hann mcetti ceigi ham 
sinum skifta altr). På liknande söt går det då vargen vid ett senare 

1) Den fornnorska översättningen ansluter sig här ganska nära till 
den fornfranska texten, som i B. Warnkes edition ,Die Lais der Marie 
de France» lyder: Jadis le poeit hum ar I e sovent suleit avenir, I hume 
plusur garulf devindrent I e es boscages maisun tindret. I Garulf, ceo 
est beste salvage; I tant cum il est en cele rage, I humes devure, grant 
mal fait, I es granz forez converse e vait (Bibliotheca Normannica III, 
1925, s.75). 
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tillfälle får syn på hustrun. Han rusar på henne och river av henne 
kläderna i kungens närvaro. En rådgivare råder nu kungen att när-
mare utforska orsakerna till vargens underliga beteende. Hustrun 
tvingas att berätta hela historien om sin första man, huru denne skif-
tade hamn och huru man tvingat honom att beständigt löpa varg 
genom att ta kläderna ifrån honom. Varulven återfår nu kläderna, 
som han emellertid icke ser åt, så länge han är omgiven av folk. Först 
när han lämnas ensam med dem i kungens sovgemak skiftar han hamn. 
När kungen efter en stund kommer in, finner han en riddare sovande 
i sin egen säng. Kungen och den forne varulven bli de bästa vänner, 
men den svekfulla hustrun förjagas från riket (Strengleikar ss. 30-35). 

Till denna mönsterbildande varulvssägen, som går igen i bl. a. 
Lai de Melion och Arthur och Gorlagon samt på isländskt område i 
Tj6dels saga och Jöns saga leikara, ha G. L. KITTREDGE (Arthur and 
Gorlagon 1903), II. G. LEACH (Angevin Britain and Scandinavia 1921, 
s. 208 if.) samt R. KÖHLER och J. BOLTE i inledningen till K. Warnkes 
edition av den fornfranska texten (Die Lais der Marie de France, 3. 
verb. Auflage, 1925, s. CXXI ff.) framställt många värdefulla anmärk-
ningar samt — i synnerhet på keltiskt område — påvisat paralleller 
och motiv, som ha stort intresse med hänsyn till varulvssägnernas 
ursprung och spridning (jfr även Å. LAGERHOLME betydelsefulla bidrag 
till fornaldarsagornas varulvsmotiv i Drei Lygis9gur, 1927, s. LXIII 
if.). Den fornnorska texten, som är omständligare än originalet, följer 
sin förlaga ganska väl, och det har sitt särskilda intresse att se, huru 
riddartidens varulvsskildring här transponeras 0111 nordisk hamn-
skiftesterminologi. I slutet avbrytes emellertid prosaparafrasen av en 
särdeles märklig deklaration från translatorns sida. Även han känner 
sig uppfordrad att i förbigående tala om, vad han känner till om var-
ulvar i sitt hemland, och han gör det i följande ord: »m en den som 
översatte denna bok till norrönt språk, han 
såg i sin barndom en mäktig bonde, som kun-
de skifta hamn. Stundom var han människa, 
stundom var han i vargs hamn; och han be-
rättade om allt det som vargar hade för sig 
under den tid han var med de m.» (Strengleikar s. 35). 

I dessa ord ligger ingen schablon, intet sägenmotiv, utan ett le-
vande vittnesbörd ur vardagslivet om t r o på varulvar och hamn-
skifte. Och kring en dylik tro kunde sedan sägner och motiv växa upp 
i hart när obegränsad omfattning. En liknande bekännelse till varulvs-
tron föreligger väl också i Gervasius av Tilburys notis om förhållan-
den i England vid 1200-talets början: Vidimus enim frequenter in Anglia 
per lunatione,s homines in lupos mutari, quod hominum genus g er ulf os 
Galli nominant, Anglici vero wer e wlf dicunt: w er e enim Anglice 
virum sonat, w 1 lupum (Des Gervasius von Tilbury Otia Imperalia, 
hrsg. von F. Liebrecht, 1856, s. 4; jfr E. A. Philippson, Germanisches 
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Heidenturn bei den Angelsachsen, 1929, s. 54 samt för Gervasius' 
otvivelaktigt riktiga etymologi Kluge-Göte, Etym. Wb., 1934, s. 686). 

På nordiskt-germanskt område torde i själva verket förutsätt-
ningarna för en tidig spridning av allehanda förvandlingssägner ha 
varit särdeles gynnsamma. Redan vid 1000-talets början blir — enligt 
Burchard av Worms — den dömd till tio dagars vatten och bröd, som 
tror att ödesgudinnorna (pareae) kunna, när en person är född, be-
stämma vad de vilja beträffande hans liv, så att, oavsett vad han 
själv önskar, han kan förvandlas till varg (in lupum translormari 
possit) — något som den allmänna enfalden (vulgaris stultitia) kallar 
werwoll — eller anta någon annan skapnad (Jfr W. Hertz, Der Wer-
wolf, 1862, s. 70 och, med fullständigare text, J. Hansen, Quellen und 
Untersuchungen zur Geschichte des Ilexenwahns, 1901, s. 40). I de 
isländska sagorna framskymtar också en verklig t r o på förvandling 
till rovdjur, bortsett från alla mer eller mindre stereotypa motiv rö-
rande hamnskifte. Märkligt i detta hänseende är t. ex. vad som med-
delas om Egil Skallagrimssons farfar Ulf Bjalfason. Han karakteriseras 
såsom mkk hamrammr och »kvällssömnig» (kveldsvceir) och kallas 
»Kväll-ulv» (Kveldid/r). Rec. har i annat sammanhang (Sejd, 1935, 
s. 186 f.) antytt detta varulvsdrag i sagan (jfr även N. Lid i Saga och 
Sed, 1937 s. 24 f. med viktigt tillägg om namnet Nattulv). På gammal 
fomgermansk grund stå vi också beträffande traditionerna om Vols-
ungarnas »ulvhamnar», även om Vplsunga saga i fråga om åtskilligt i 
sin framställning av Sigmunds och Sinfjotles förhamning tagit starka 
intryck av förhålltmdevis sena hamnskiftesmotiv. Det ålderdomliga 
skiktet i traditionen är emellertid bestyrkt genom Helgakvida Hun-
dingsbana I strof 36 (Neckel), där Gudmund säger till Sinfjotle: Jit 
hdir etnar krcisir I ok brceår pinom at bana ordit, lopt sår sogin 
med svplom munni,/ Adr i hreysi hvarleidr skridit, och strof 41: Stiikpr 
vartu Siggeirs, I lått und stppomi heima, I varg1i6dom van?! d vidom 
Varulsvföreställningar framskymta också i traditionerna om Harald 
hårfagers tillhednar (jfr Lid a. a. s. 23), och vad förhamning till 
björn beträffar, så har den sitt klassiska exempel i Bodvar Bjarke-
episoden i Hrölfs saga kraka (D. Strömbäck, Sejd, s. 86 f., s. 187). 
Mindre beaktad är en liten relation i Landatma om de hamnskiftes-
kunniga landnamsmännen Dulfiakr och Störölir licengsson, en notis 
som mycket väl kan bygga på gammal landnamstradition från 900-
talets början. Både Du5akr och Störöllr voro hamrammir, och en synsk 
man hade sett att en stor björn i skymningen gått ut från Stor-
olfs gård och en tjur från Dufpak,s gård; de hade mötts på den s.k. 
Storolfsvallen och där drabbat samman. Björnen hade varit den star-
kare. På morgonen kunde man se en stor fördjupning i marken efter 

1) stqpum (av gap° i st. f. stOurn enl. M. Olsen i Maal og Minne 
1923, s. 183 f. (»Du var Siggeirs stos», hjemme la du under berg-
hamrene, ute i skogene (laa du) stadig omgit av hylende ulver.») 
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dem, och man fick även veta att Duf pakr och Storolf voro sårade 
efter den natten (Landmima, 1925, s. 14 f.). 

I en tradition som den sistnämnda möter djurförvandlings-tron 
otvivelaktigt lapsk och nordeuropeisk-sibirisk schamantro. Schama-
nens hjälp-ande, »das Geisttier», som med U. Harva (Die religiösen 
Vorstellungen der altaischen Völker, 1938, s. 478) sannolikt är »die 
eigene, in Tiergestalt umgehende 'Seele' des Schamanen», kan kämpa 
i djurgestalt med en annan schamans ande. »Naar nu 2. Noyder», säger 
Jens Kildal, »staar i val, hvem der skal blive meninghedens Noyd og 
faae noyde-lönen, da bliver det den, som med gan, pgand] er sterkeste; 
naar nu 2. Noyder har hver sat sin Sarva {:rentjur] ud til striid mod hver-
andre, da gaar det saaledes til, at just det samme som overgaar disse 
stridende Sarva til at vinde, eller tabe, det selvsamme overgaar Noy-
derne selv til seyer, eller ik.ke  seyer; stanger den ene Sarva hornet af 
den anden, da bliver den noyd syg, hvis Sarvas horn blev afstanget; 
dreeber den ene Sarva den anden, da dör den Noyd, hvis Sarva blev 
dreebt; det skier og i denne striid, at saa traat og udmattet, som en 
stridende Sarva bliver, saa trat og udmattet bliver den Noyd, som 
hand (samme Sarva) strider for» (E. Reuterskiöld, Källskrifter s. 92; 
jfr äv. ss. 26 och 58 samt U. Harva, a. a. s. 479). De kämpande nåi-
derna är ett i lapsk folktro ofta återkommande motiv och »utsänd-
ningen» eller representanten för trollkarlen kan även utgöras av en 
varg (jfr nu senast H. Grundström i Sv. Lm. 1943—.44, s. 90 f., s. 99). 
Man kan i detta sammanhang också erinra om vad Isaac Olsen (t 
1730) säger om trolldomsk-unniga lappar: »de kand forvende sin hamn 
og skickelse til biorne og ulve og andre Creaturs skickelse og lignelse, 
og giore skade der med», och om »noide-gadze» (nåidens tjänande ande-
följe): »de lwrer og Noiden at lobe i ulve og biornelignelser og hamme, 
og at kaste ulve og biorne Hamme paa andre om hand behager og 
lader dem lobe lige som ulve og Biorne i skoug og marck, at de kand 
gime skade paa Kreatureu (J. Qvigstad, Kildeskrifter II, 9 resp. 32). 

Förhamningstron hos både nordbor och lappar var sålunda rikt 
utvecklad, och i senare nordisk varulvstro utgör den otvivelaktigt en 
mycket viktig förutsättning. Dels föreligger den som ett substrat för 
de vandrande sägenmotiv, som redan tidigt började sippra in i Norden 
och som, att döma av vissa lapska sägner, även nått lapparna via nord-
borna,1  dels manifesterar den sig i tämligen ren och oblandad form i 
det komplex av sentida varulvsföreställningar, som ELLA ODSTEDT 
i sin.stora monografi Varulven i svensk folktradition 
(1943) kallar »självförvandling». 

1) Jfr t. ex. den lapska manbjörn3sägnen »Bjernelabben» (Qvigstad-
Sandberg, Lappiske eventyr og folkesagn, nr 10, s. 29 if.), som säkerligen 
icke är autochton, ehuru den mycket nära ansluter sig till lapparnas 
förvandlingstro (se M. Moe i inledningen till samma arbete s. VIII). 
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Fröken Odstedt genomgår i sin innehållsrika och väl disponerade 
avhandling de äldre litterära beläggen för varulvstro i Sverige, belyser 
i detta sammanhang också en grupp folkvisor med varulvsmotiv och 
går sedan över till ett inträngande och kritiskt studium av de om-
fattande och mångskiftande svenska varulvstraditioner som föreligga 
från senare år, till största delen i form av uppteckningar i våra folk-
minnessamlande arkiv. Detta stora varulvsmaterial från svenskt om-
råde indelar förf. i tre huvudgrupper: 1) självförvandling (: person för-
vandlas genom egna åtgöranden till varg eller björn), 2) förvandling 
genom förgörning (: «person blir varg, undantagsvis björn, på grund av 
viss åtgärd från trolldomskunnig persons sida -- jfr å/ffi-motivet i 
fornaldarsagorna), 3) förvandling genom vissa omständigheter vid 
födelsen (: manlig person blir »varulv», kvinnlig person »mara» på grund 
av att modern, innan barnet skulle födas, krupit genom en fölhamn, 
sele o. d. för att underlätta förlossningen). 

Den första gruppen av traditioner har sitt huvudsakliga utbred-
ningsområde i norra och västra Sverige och har ett tydligt samman-
hang med norrönt och nynorskt material. »Fornåldrig nordisk tradi-
tion, klart dokumenterad i fornvästnordiskt material, har bibehållit 
sig», säger förf. (s. 34), och även terminologien belyser — som förf. 
också framhåller — den nära frändskapen med norröna hamnskiftes-: 
föreställningar (»hamnbjörn», »hamnvarg», »kasta björnhamn på någon» 
osv.). Till och med ett avbleknat drag av schamanism synes — enligt 
förf. — skymta i den jämtska sägnen om Lapp-Klemmet, »vars kropp 
ligger medvetslös, medan hans själ färdas i björngestalt» (s. 190; jfr 
äv. s. 43 f.). Som medel vid självförvandling anges i sägner från Jämt-
land och Härjedalen krypande genom bälte eller skinnrem o. d., i sägner 
från Dalarna och Värmland påtagande av björnhud. Förf. framhåller 
särskilt beträffande krypandet genom bälte eller skinnrem, att ett dy-
likt förvandlingsmedel måste vara sekundärt och att förvandling 
under trance eller sömn, betygad genom sägnen om Lapp-Klemmet, 
återspeglar äldre föreställningar om hamnskiftet. »Dessa fornåldriga 
föreställningar ha . . . emellertid förbleknat och försvunnit medan 
djurförvandlingstron ännu varit levande, och de ha då efterträtts av 
den allmän-magiska föreställningen om krypandet genom en öppning 
och därmed födelsen till ny gestalt. Förvandlingen har också varit 
konkret tänkt: människan har varit försvunnen och helt blivit djuret 
tills åtgärder för återförvandlingen skett» (s. 191). 

Den andra gruppen »förvandling genom förgörning» finnes tämligen 
jämnt representerad över hela landet. De trollkunniga eller »farliga» 
personer, som vålla förvandlingen, uppges ofta vara finnar eller lappar. 
Vanligtvis sker förvandlingen till varg, men även björn nämnes såsom 
förvandlingsdjur. Förlösningen från denna djurtillvaro kan äga rum 
genom att den förvandlades namn nämnes eller genom en medlidsamt 
given gåva åt den utsvultne vargen o. d. Några intressanta exempel 
finnas också på förlösning genom blodigt sårande av vargen, avhug- 



LITTERATUR. 307 

gande av svans o. d. Det kan antecknas att detta motiv finnes redan 
hos Gervasius av Tilbury i det kapitel av Otia Imperialia som är be-
titlat De hominibus, qui fuerunt lupi (ed. F. Liebrecbt, 1856, s. 51 f.). 
Han omtalar där bl. a., att en man, som strövade omkring i ödemar-
kerna i Sydfrankrike, en natt, mentis alienatione, förvandlades till 
varg. Han blev en skräck för bygden (infante,s in forma upina devoravit, 
sed et grandaevos tennis morsibus lacerabat). Till sist anfölls han av en 
timmerman, som med yxan högg av en fot på honom, varvid han 
återfick sin mänskliga gestalt. Öppet bekände han nu att förlusten av 
foten blivit honom en vinst, ty därigenom hade han befriats ur sin 
olyckliga belägenhet. Och författaren tillägger: Asserunt enim, qui 
talia duxerunt in usum, membrorum truncatione ab hujusmodi infor-
tunio homines tales liberari. 

Den tredje gruppen »förvandling genom omständigheter vid fö-
delsen» tillhör i utpräglad grad Sydsverige och de gamla danska pro-
vinserna. Den dominerar också de danska varulvstraditionerna (se t. ex. 
E. T. Kristensen, Danske Sagn II, 227 ff.). Paradigmatisk för tradi-
tioner hörande till denna grupp är Nicolovius' skildring i Folklivet i 
Skytts härad: »Det war en allmän tro bland bönderna, att, om en 
hafvande qwinna, för att göra sin barnsäng lätt, anwändt ett i deras 
tanke suveränt medel, att krypa, igenom en sele, eller genom den 
hinna, hwaruti ett föl wid födseln legat, skulle dess barn wäl blifwa 
om dagen likt andra menniskor men om natten, i händelse det war en 
flicka, förwandlad till mara och, i händelse det war en gosse, till 
warulf.  . . . Warulfwen såg ut som en stor lurfwig hund med eldröda 
ögon och sprang på tre ben. Den menniska, hwars sorgliga öde det 
genom modrens lättsinnighet blifwit, att om natten lunka omkring 
som en warulf, omskapades, så snart han om aftonen insomnat, så, 
att den ena armen blef swans, den andra ett ben, och hufwudet spetsa-
des till formen af ett hundhufwud, hwarefter han på sina tre ben hop-
pade ur sin säng och började sina hemska nattwandringar» (2. uppl. 
1868, s. 159 f.). 

Denna varulvstyp, som, egendomligt nog, endast undantagsvis 
uppges ha varggestalt — i övervägande antal fall framställs han som 
hund eller hundliknande väsen — förföljer med förkärlek havande 
kvinnor. Kan han komma åt ett foster och »förtära dess hjärta eller 
suga dess blod» befrias han nämligen från sin varulvstillvaro (s. 123 ff.). 

Ett kännetecken på människa, som kan förvandlas till varulv, 
är sammanvuxna ögonbryn (Odstedt s. 122, jfr äv. Kristensen, Danske 
Sagn II, 227) eller ögonbryn som »i stället för att ligga i riktning utåt 
ligga i riktning mot näsroten» (Odstedt a. st.). »I Ljusnarsberg (Vstml.) 
har uppgivits att varulven som människa har 'onaturligt utstående 
ögonbryn' som kännemärke» (a. st.). 1 detta sammanhang kan det 
möjligen ha ett visst intresse att nämna att en hamnskifteskunnig 
landnamsman på Island kallades ölcifr tvennumbrtini, vilket i allmänhet 
översättes med Olav »med dubbla ögonbrynen». Sannolikt är att veder- 

21-452403. Sv. landsmål. 
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namnet på ett eller annat sätt förbands med hans övernaturliga fär-
digheter; ty han var hamrammr mj91e (Landnå,mabök Islands, 1925, 
s. 23). Kanske var han en varulv liksom »Kvällulv» i Egils saga? 

Ella Odstedts avhandling är ett gediget arbete, präglat av veten-
skaplig stringens och skärpa och genomfört med sund historisk-filo-
logisk metod. Kringsynt och samvetsgrant har författarinnan samlat 
och sammanställt äldre och yngre material från svenskt område, och 
genom sin stora förtrogenhet med levande folktradition — hon torde 
höra till våra mest erfarna och kunniga upptecknare av folkminnen 
— har hon också haft förutsättningar att bedöma vad som varit äkta 
och vad som varit oäkta i de sentida varulvstraditionerna. Hon har 
kunnat skilja agnarna från vetet. Sin undersökning har hon avsiktligt 
begränsat till svenskt område, vilket medfört en viss inknappning av 
komparativt material och allmänna synpunkter på varulvsproblemet. 
Men härigenom har hon också vunnit i djup och säkerhet, och re-
sultatet har blivit en monografi av bestående värde för forskningen. 

Dag Strömbäck. 



Svensk folkmålslitteratur 1941-1944. 
Förtecknad av J. C. SUNE LINDQVIST. 

Föreliggande bibliografi avser att förteckna under åren 
1941-1944 utkomna arbeten om svenska folkmål samt texter 
på folkmål, i de olika avdelningarna nedan upptagna under resp. 
a och b. —  I avd. a ha även medtagits några arbeten, som — 
utan att vara i egentlig mening dialektologiska — meddela dia-
lektmaterial. — I tidskrifter etc, ingående artiklar av intresse 
för bibliografien ha i allmänhet förtecknats var för sig. Av prak-
tiska skäl ha dock beträffande några publikationer, som innehålla 
ett större antal huvudsakligen smärre bidrag på folkmål, dessa 
senare mera summariskt redovisats under ifrågavarande publi-
kationers titlar. — Artiklar i dagspressen ha icke medtagits i 
bibliografien. 

I. Allmänt. 
a. ANDERSEN, HARRY, ANDERSEN, POUL, & WIDDING, OLE, Biblio-

graphy of Scandinavian philology. 15. From the raiddle of 1939 
to the middle of 1940. (Acta philologica scandinavica, 15, 1941- 
42, s. 415-487.) 1 

Med referat. — 'Dialects' s. 437-445. 
& Bibliographie der nordischen Philologie. 16. Mitte 

1940 — Mitte 1941. (Acta pbilologica scandinavica, 16, 1942- 
43, s. 289-353.) 2 
Med referat. — 'Mundartenforschung' s. 308-314. 

ERIKSSON, MANNE, Folkmålsatlasen [i Atlas för svensk folkkultur]. 
(Saga och sed, 1942 (tr. 1943), s. 84  87.) 3 

LINDROTH, HJALMAR, Institutet för ortnamns- och dialektforskning 
[i Göteborg] 1932-1942. (Göteborgs och Bohusläns fornminnes- 
förenings tidskrift, 1942 (tr. 1943), s. 67-75.) 4 

—, Kritiken mot ortnamns- och dialektinstitutet i Göteborg. (Ar- 
kiv f. nord. filol., 57, 1944, s. 230-233.) 5 

Jfr 10, 26, 27. 
NORLIND, W[ILHELM], Bibliografi [över nordisk filologi] för 1938, 

1939 och 1940. (Arkiv f. nord. filol., 57, 1944, s. 269-322.) 6 
'Dialekter' s. 298-302. 



310 J. C. SUNE LINDQVIST. 

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 1938-40. 
(Svenska landsmål, [64] (1941; tr. 1944), s. 83-141.) 7 

Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelser 1938-1940. Av Manne 
E r ikss on. (S. 83-118.) — Landsmålsarkivets i Lund årsberättelser 
1938-40. Av Gunnar edström.H (S. 119-135.) — Årsberättelse 
från Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs hög-
skola maj 1939-30 juni 1940. Av Hjalmar Lindroth. (S. 136-
141.) 

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 1940-41. 
(Svenska landsmål, 65 (1942; tr. 1944), s. 142-165.) 8 

Landsmåls- och folkminnesarkivets i Uppsala årsberättelse arbetsåret 
1940-41. Av Dag Strömbäc k. (S. 142-155.) — Landsmålsar-
kivets i Lund årsberättelse arbetsåret 1940-41. Av Gunnar H e d-
str ö m. (S. 156-162.) — Årsberättelse från Institutet för ortnamns. 
och dialektforskning vid Göteborgs högskola arbetsåret 1940-41. Av 
Hjalmar Lindroth. (S. 163-165.) 

ABRAHAMSON, ERIK, Da. Rokkeba,ad västsv. dial rockebåt. (Arkiv 
f. nord. filol., 58, 1944, s. 249-256. — Festskrift till Jöran Sahl- 
gren, 1944, s. 249-256.) 9 

—, Genmäle [till A. J anzens anmälan av Abrah a mso n, E., 
Västsvenska ordstudier]. (Arkiv f. nord. filol., 56, 1942, s. 322 
—324.) 10 

Jfr 5, 26, 27. 
—, Västsvenska dialektord. [Med] Tillägg [av] Hjalmar Lin d-

r o t h. (Meijerbergs arkiv f. sv. ordforskn., 5, 1943, s. 89-100.) 11 
Aninii.ok, OLAV, Riksspråket och dialekterna. (Modersmålets vård, 

Åbo 1942, s. 69-84.) 12 
BERGMAN, GÖSTA, Danska—skånska—svenska. ( Årbog for nordisk 

målstroev, 5 (1942), s. 61-66.) •  13 
Provinsialismer och skråspråk. Sthlm 1943. 8:o. 135 s. Litt. 14 

—, Skäkta lin. (Meijerbergs arkiv f. sv. ordforskn., 6, 1944, s. 
114-143.) 16 

—, Sydliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket. (Arkiv 
f. nord. filol., 56, 1941, s. 125-250.) 16 

EJDER, BERTIL, Studier över några nordiska ord på sk- och skr-. 
(Meijerbergs arkiv f. sv. ordforskn., 6, 1944, s. 86-101.) 17 

ERIKSSON, MANNE, Hjäll och tarre samt andra ord för översäng 
och övervåning. Ett ordhistoriskt och ordgeografiskt bidrag till 
sängens och bostadens historia i Norden. Upps. & Kl= (tr. i 
Upps.) 1943. xii, 334, (2) 8., 3 kartor. (Akad. avh. Uppsala.) 
(Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Upp- 
sala, A: 4.) 18 

Rec. i Sv. landsm., 66/67 (1943/44), s. 265-277, av V. Jansson. 
HEDSTRÖM, GUNNAR, Sv. dial. (smål.) gapjua. En studie i de rör-

liga stängslens terminologi. (Festskrift till Jöran Sahlgren, 1944, 
s. 328-338.) 19 
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HOLMKVIST, ERIK, Bergslagens gruvspråk. [Ordbok.] .Upps. 1941, 
4:o. v, 104, (1) s. 20 

HORTLING, IVAR, Svenska fågelnamn. Försök till tydning av deras 
innebörd. Sthlm (tr. i Hfors) 1944. 8:o. 293 s. Litt., reg. 21 

Ree. i Sv. landsm., 66/67 (1943/44), s. 277-279, av Her b er t 
Gustavson. 

JANSSON, VALTER, Om de östsvenska dialekternas ställning. 
(Svenska landsmål, 65 (1942; tr. 1944), s. 47—.71.) 22 

Palataliserade dentaler i nordiska språk. (Festskrift till Jö- 
ran Sahlgren, 1944, s. 447-464.) 23 

JANZEN, AS SAR, Det västsvenska yngre u-omljudet på a i kort-
staviga ord. Gbg 1941. 8:o. 36 s. (Göteborgs k. vetenskaps- 
och vitterhets-samhälles hand!., F. 6, A: 1: 2.) 24 

—, Några ord med uddljudande /j. (Meijerbergs arkiv f. sv. ord- 
forskn., 4, 1941, s. 71-80.) 25 

LARSSON, ERIK, Svar på Erik Abrahamsons och Otto A. Lars-
sons genmälen. (Arkiv f. nord. filol., 57, 1944, s. 234-241.) 26 

Jfr 5, 10, 27. 

LARSSON, OTTO A., Genmäle [till A. Janzens anmälan av Abra-
hamson, E., Västsvenska ordstudier]. (Arkiv f. nord. filol., 56, 
1942, s. 325-335.) 27 

Jfr 5, 10, 26. 
MOBERG, LENNART. Om de nordiska nasalassimilationerna 

tnp > pp, nt > tt, tik> kk med särskild hänsyn till svenskan. 
Upps. 1944. 8:o. viii, 218 s. (Akad. avh. Uppsala.) (Undersök-
ningar till en atlas över svensk folkkultur, Språkl. ser.,1.) 28 

Rec. i Sv. landsm., 65 (1942; tr. 1944), s. 115-117, av Gösta Hol m. 
OLSSON, HELMER, Västsvenska namn på olika ny. (Folkminnen 

o. folktankar, 30 (1943), s. 140—.141.) 29 
SVENSSON, JOHN, Diftongering med palatalt förslag i de nor-

diska språken. Riktlinjer för en undersökning av brytningen 
och därmed besläktade diftongeringsföreteelser. Lund 1944. (4), 
262 s. (Akad. avh. Lund.) (Lundastudier i nord. språkvet., 
2.) 30 

Rec. i Sv. landsm., 65 (1942; tr. 1944), s. 109-114, av Bertil Ej der. 
WALLSTRÖM, SIGVARD, Studier i övre Norrlands språkgeografi 

med utgångspunkt från Arjeplogmålet. Upps. 1943. x, 162, 
(2) s., 16 kartor. (Akad. avh. Uppsala.) 31 

WALTERSTORFF, EMELIE VON, Om kypertnamn. (Rig, 25, 1942, 
s. 128-132.) 32 

ZETTERHOLM, D[ELMAR] 0 [L OF]. Stäva. Ett kartläggningsförsök. 
(Svenska landsmål, [64] (1940; tr. 1942), s. 5-55.) 33 

—, Uppkomsten av de norrländska supradentala och kakuminala 
n-ljuden. (Svenska landsmål, 65 (1942; tr. 1944), s. 31-46.) 34 
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b. Att rimma till gröten. En rolig skildring av grötrim från väst-
svenska socknar under olika årstider av »A ntikv a riu ss 
[pseud.]. (Göteborgs-julen, 1943, s. 28-29.) 35 

II. Särskilda landskap. 
A. Götaland. 
Bohuslän. 
BERNHARDSSON, IC[ARL] G[USTAF], Stickprov ur gammal bohus-

ländsk ord- och ordspråksflora. (Dingle elevförbunds och 
Dingle ungdomsskolors fornminnesförenings årsskrift, 23 (1944), 
s. 137-138.) 36 

SOHLBERG, GUSTAF, Ortnamnen i Skee socken, Bohuslän. Gbg 
1943. 8:o. xviii, (1), 257 s., 1 karta. (Akad. avh. Göteborg.) 
(Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, 20: 1.) 37 

Om sockenmålet s. xviii. 
OLSSON, HELMER, Folkgåtor från Bohuslän samlade. Upps. & 

Sthlm (tr. i Upps.) 1944. 8:o. 156 s. (Svenska gåtor, 1.) 38 
WIELAND, ARTHUR, Bohusläningar. Av Arthur Wieland ([pseud.:] 

Peder Kobbe). (Bohuslän. Landskapet vid västerhavet, 1943, 
s. 91-101.) 39 

Häri åtskillig text på Apelviks-mål. 

Dalsland. 
a,. NOREEN, ERIK, Ärtemarksmålets ljudlära. Inledning. Deskriptiv 

ljudlära. Historisk ljudlära: vokaler. Sthlm 1917—.43. 8:o. 
178, (1) s. Litt. (S. 3-161 utg. som akad. avh. Uppsala 1915.) 
(Svenska landsmål, B. 43.) 40 

S. [1], 115-178 utg. 1943 som H. 236 fr. början av Svenska landsmål. 
b. LINDER, FOLKE, Anna Leksbergs sagor. (I: Dalsländsk jul, 10 

(1944).) 41 
3 sagor, varav de två sista på Ån:Ulls-mål, 'ordagrant upptecknade'. — 
Ordförklaringar. 

Gotland. 
a, Gotländsk ordbok. På grundval av C. och P. A. Säves samlingar 

red. av Herbert Gustavson. H. 1 (Bd 2: 1). 0—
slättkarlost. Upps. & Khvn (tr. i Upps.) 1942. 8:o. (Skrifter 
utg. genom Landsmålsarkivet i Uppsala, A: 2.) 42 

GUSTAVSON, HERBERT, Ett svårförklarligt gutaord [haimbud. 
(Arkiv f. nord. fiol., 58, 1944, s. 173-176. — Festskrift till 
Yöran Sahlgren, 1944, s. 173-176.) 43 

—, Från Gotlandsordboken. (Svenska landsmål, 65 (1942; tr. 
1944), s. 99-102.) 44 

1. Några gamla felläsningar. 2. En omljudd kortstaving. (Gotl. tyg, 
dragning, ryck.) 
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Gutamålet, En historisk-deskriptiv översikt. 1. Sthlm (tr. 
i Upps.) 1940-42. 8:o. xxvi, 265 s., 5 kartbl. Litt. (S. i—xxvi, 
1-258 utg. som akad. avh. Uppsala 1940.) (Svenska lands- 
mål, B. 42.) 45 

—, P. A. Säves behandling av gutamålet i hans tryckta skrifter. 
Några anmärkningar. (Säve, P. A., Allmogen och hussederna 
på Gotland, 1941, s. 3-18.) 46 

SÄVE, P[ER] A[RviD], Allmogen och hussederna på Gotland, m. 
fl. uppsatser . . ., utg. av Her b ert G u st a vs on. Visby 
1941. 8:o. 174, (1) s. 47 

Häri åtskilliga dialektord. 

—, Boskapsskötseln på Gotland samt Fåren på Gotland. [Utg. 
av Herbert Gustavson.] Visby 1941. 8:o. 153 s. 48 

Häri åtskilliga dialektord. 

b. Gamla gotländska stäv. (Gotlands-jul, 1943, s. [5].) 49 

Halland. 

a. PETERSON, P[ATRIII] KEHARD], Ordbok Över Valldamålet. H. 
6-9. Lund 1941-44. 4:o. (Skrifter utg. genom Landsmåls- 
arkivet i Lund, 3.) 50 

6 (nolert — rista'). 1941. 7 (ritning — smälta). 1942. 8 (smära — tilldra). 
1943. 9 (tillerod — vrånga). 1944. 

Skåne. 

a. BERGMAN, GÖSTA, Mer eller mindre skånska drag i Esaias Tegnérs 
språk. (Arkiv f. nord. filol., 57, 1944, s. 208-223.) 51 

EDkN, NILS, Dialekt, rättskrivning, terminologi. Ystad 1944. 8:o. 
24s. 52 

'Dialekt i sydöstra Skåne' s. 1-2. 

INGERS, INGEMAR, Ola Nilsson och hans uppteckningar. (Gärds 
härads hembygdsförenings årsbok, 6 (1941), s. 24-38.) 53 

Uppteckningarna (på folkmålet i n. Gärds härad) s. 32-38. 

—, Om landsmålsarkivet i Lund och dess verksamhet inom 
Skåne. (Skånes hembygdsförbunds årsbok, 1941, s. 79-99.) 54 

JOHNSSON, PEHR, »Gynga-Seppa», vår första landsmålare [Adam 
Jordan Kröger]. (Göinge hembygdsförenings årsbok, 1944, s. 
32-40.) 55 

Flera dikter på folkmål av Kröger meddelas. 

SJÖSTEDT, GÖSTA, Det nordöstskånska dialektområdet. Dialekt-
geografisk skiss. (Festskrift till Jöran Sahlgren, 1944, s. 393 
—416.) 56 
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b. Jfr 53, 55. 
ARTON, NILS, Frostasnack i Ringsjöböjd. En sannfärdig berättelse 

om hänt de gick te når geschivaren i Hurva ble Dannebrogs- 
riddare. 2 uppl. Lund 1942. 8:o. 16 s. 57 

Byahornet. Skånsk revy. Arg. [1] (1942) — 3 (1944). Malmö 
1942-44. 4:o. 58 

4-6 nr årligen. — Häri dikter och prosastycken på skånska av P er 
Andersson (1943; Bara-mål), Fritz Bengtsson (1943; 'sö-
dermål'), Lars Elborgh (1942), Per Hässelberg (1943), Nils 
jönsson(1942),FransLindberg(1942),OttoLundh(1943), 
Anders Ohlsson (1942), Olof Rasmusson (1944), Daniel 
Rydsj ö (1942), Ernfrid Tjörne (1942), Theodor Tufves-
s o n (1942-43; Ingelstacls-mål). 

INGERS, INGEMAR, Några folkvisor från Gärds härad. Meddelade. 
(Gärds härads hembygdsförenings årsbok, 8 (1943), s. 25-36.) 

Delvis på folkmål. 59  

JÖNSSON, GABRIEL, Skån3historier. Samlade. Sthlm 1944. 8:o. 
244 s. 60 

Dialogerna till stor del på folkmål. —  2 uppl. 1945. 

JÖNSSON, IVAR, Dikt och bygdemål. Lund 1944. 8:o. 77, (3) s. 61 
Avd. II, s. 29 if., dikter och prosastycken på Skabersjö-mål. — Förord 
av Ingemar Inge r s. — Ordförklaringar s. [78]. 

JÖNSSON, NILS, Två Göingeoriginal. (Göinge hembygdsförenings 
årsbok, 1943, s. 20-30.) 62 

S. 25-30 text på folkmål. 

LJUNG, ANDERS, Tagelrepning. Bygdemål från Gärds Köpinge. 
(Gärds härads hembygdsförenings årsbok, 7 (1942), s. 98-100.) 

63 
OHLSSON, ANDERS, Bland frostingar och främlingar. [Dikter.] 

Slågarp (tr. i Malmö) 1942. 8:o. 15 s. 64 
—, Från gillesstuor och sorgehus. [Berättelser.] Slågarp (tr. i 

Malmö) 1942. 8:o. 256 s. 65 
—, Hemtrevnad och uteliv. Till husbehov och tidsfördriv. Slågarp 

(tr. i Malmö) 1943. 8:o. 104 s. 66 
Berättelser på riksspråk med dialoger på folkmål. 

—, På lanned i Skåne. Berättelser från Skåne. Slågarp (tr. i 
Malmö) 1941. 8:o. 108 s. 67 

[OLssoN], NILS LUDVIG, Rim å reson. Skånsk vers i urval. Lund 
1941. 8:o. 127 s. 68 

P[ETTERSSON], N. E., Stackars Annors. [Dikt.] (Orupssippan, 15 
(1941), s. 31.) 69 

Säasä. Skånsk samling. Red.: E r n fr i d Tj ö r n e och A n- 
d e r s Ohlss o n. D. [1]-3. Slågarp (tr. i Malmö) 1942-44. 
8:o. 70 
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Häri dikter och prosastycken på skånska av Fritz Bengtsson 
(2-3; Söderås-mål), 011e Bernhoff (1), Axel de la Nietze 
(2-3; Jämshög—Norra Villands-mål), Lennart Kj e 11 gr en (3), 
Anders Ljung (1, 3; målet i Djurröd, Gärds härad), Frans Nil s-
s o n (pseud.: Frazie) (1, 3), Anders Ohlsson (1-3), Carl 
Otto Svenson (2; göingemål), Ernfrid Tjörne (1-3). 

TÖRNE, ERNFRID, Malurtabesk. Dikter på skånskt bygdemål. 
Malmö (tr. i Kristianstad) 1941. 8:o. 63, (1) s. 71 

Mariklocka. [Dikter.] Lund 1942. 8:o. 72 s. 72 

Småland. 
ELGSTRÖM, A[LBIN], Folkmålet i Älghult. (Älghults-krönika, 1 

(1941), s. 19-23.) 73 
JOHANSSON, FINGAL, Något om östbodiale kten. (Värnamo hem- 

bygdsförenings årsskrift, 1942, s. 22-23.) 74 
Häri språkprov på Fryele-mål. 

LINDQVIST, NATAN, Småland — en språkets valplats. (En bok 
om Småland, 1943, s. 323-335.) 75 

LUNDELL, J[OHAN] A[uGusT], Anteckningar om personnamn i 
Mörehäradena. (Svenska landsmål, B. 44, 1932-44, s. 127- 
147.) 76 

S. 129-147 utg. 1944 i H. 237 fr. början av Sv. landsm, 
Jfr 74. 
Bönemannen. Småländsk tidsbild från 1860-talet. [Pjäs.] Nässjö 

1944. 4:o. 12, (1) s. 77 
EILERT, ERIC, Kolning i Södra Tjust på 1870-talet. (Svenska lands- 

mål, [64] (1940; tr. 1942), s. 77-104.) 78 
Uppteckning på folkmål jämte övers, till riksspråk. 

HAAK, VICTOR, Glae mänsker. Dikter. Mest på nordsmåländskt 
landsmål av Victor Haak, [pseud.:] Danjel ve Korsgrinna. Sthlm 
(tr. i Vimmerby) 1942. 8:o. 175 s. 79 

[LuNDELL], HILDA, & [ZETTERQVIST], ELISE, Folkminnen från 
Kläckeberga och Dörby, upptecknade av Hilda och Elise. Efter-
skörd. [Utg. under medverkan av J. A. Lundel 1. Jämte Ex-
kurs: Accentbeteckningen. Av Herman Ge ij e r.] Sthlm 1937 
[-43]. 8:o. 158, (1) s., 4 lösa pl. (Svenska landsmål, IX: 2.) 80 

Västergötland. 

a. GÖTLIND, JOHAN, Västergötlands folkmål. D. 1-2. Upps. 1940 
—44. 8:o. (Skrifter utg. av Gustav Adolfs akademien, 6: [1] 
_3.) 81 

1. Vokalerna. A. Text. 13. Kartor. — 2. Konsonanterna b — p. Text och 
kartor. — Rec. i Folkminnen o. folktankar, 28 (1941), s. 142-144 av 
Erik Abrahams on; i Nord. tidskr., 17 (1941), s. 325, av E[li as] 
W[e s s é n]. 
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b. Hor, KNUT ROLAND, Stöver å fölk. Västgötadikter. Vetlanda 
(tr. i Nybro) 1942. 8:o. 63, (1) s. 82 

3 dikter på riksspråk, 22 på folkmål. 
JOHANSSON, ANDERS, Skaraborgshistorier och skaraborgslantbruk. 

Kulturhistoriska och lantbruk.shistoriska anteckningar. Skara 
1943. 8:o. 106 s. 83 

Delvis på Bitrebergs-mål. 
LJUNGGREN, RAGNAR, Västgötahistorier. Från en pristävlan i Bo-

rås tidning och Westgöten samt Skara tidning och Skaraborgs 
läns tidning valda och utg. Lund 1941. 8:o. 143 s. 84 

Dialogerna till stor del på folkmål. —  Ytterl. upplagor 1941-44. 
Skämtlynne i Ulricehamnsbygden. Av T. G. W. (Ulricehamns- 

bygdens jul, 1941, s. 31-32.) 85 
Historier, delvis på folkmål. 

[ERICSON, DAGMAR], Höstavisa. [Av] Stava i Törpet [pseud.]. 
(Fyrväpplingen. Organ för Excelsiorförbundet, 1944: 3, s. 
'7.) 86 

Östergötland. 

LINDEBERG, GIOVANNI, Ydres skald Tedor i Snararp [pseud. 
för Teodor Hultgren]. (Ydre allehanda, 6 (1944): 1, s. 3-4.) 87 

HAAK, VICTOR, Pelle på Lia. [Dikt av] Victor Haak, [pseud.:] 
Danjel ve Korsgrinna. (Ydre allehanda, 6 (1944): 1, s. 4.) 88 

[HEDEGÅRD, CARL], Väv-Kan. [Dikt av] Gunnar Hede [pseud.]. 
(Hembygden, 23 (1943): 4, s. 67.) 89 

NYBLOM, MÄRTA, Lärarinna å ja'. (En jämförelse av Öschötamor.) 
[Dikt.] (Rostads elevförbunds årsskrift, 38 (1941), s. 63.) 90 

ROTHMAN, SVEN, Östgötska folkminnen samlade av Sven Roth-
man. Utg. under red. av Sigurd E r ix o n och Erik No-
r e e n. Sthlm (tr. i Lund) 1941. 8:o. viii, 146 s. (Skrifter utg. av 
Institutet för folklivsforskning vid Nord. museet i samarbete 
med Stockholms högskola, 1. — [Även utg. i Uppsala som] Skrif- 
ter utg. av Gustav Adolfs akademien, 8.) 91 

Reo. i Folkminnen o. folktankar, 29 (1942), s. 114-115, av C. M. B er g-
strand. 

B. Svealand. 

Dal arn e. 

a. E[nmssoN], D[oLFs] 0[LoF], Nornäsälvdalska. (Skansvakten, 29 
(1944), s. 3.) 92 

Från Dalmålsordboken. (Svenska landsmål, 65 (1942; tr. 1944), 
s. 95-99.) 93 
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1. dyttja f. 'gyttja'. 2. Interjektionerna hm, hemma och hum(ma). 3. 
hugt, p. pret. av hyggja. (1-3 [av] Lars Levande r.) 4. mila f. 
»kvarnspel» (SAOB). [Av] Stig Bj ör klun d. 5. grad, grat, 'samför-
stånd',' gott förhållande'. [Av] Dag St römbä c k. 

LEVANDER, LARS, CAMPBELL, ÅKE, & LINDAN, BROR, Dalmåls-
ordboken 1940. (Dalarnas hembygdsbok, 1941, s. 143-152.) 94 

Campbel 1, Å k e, Drag ur Dalarnas äldre folkliga tankevärld s. 
145-152. 

LEVANDER, LARS, & ODSTEDT, ELLA, Dalmålsordboken 1941. (Da- 
larnas hembygdsbok, 1942, s. 117-124.) 95 

1. Insamling och bearbetning. Av Lars Levande r. 2. Vepa, 
vässel och åkläde, några textiltermer. Av Ella Odst ed t. 

LEVANDER, LARS, Dalmålsordboken 1942. (Dalarnas hembygds- 
bok, 1943, s. 137-138.) 96 

Dalmålsordboken 1943. (Dalarnas hembygdsbok, 1944, s. 129 
-130.) 97 

WENNERBERG, KLÅS, Vårgiga och hösthorn. Förklaringar och kom- 
mentarer till Erik Axel Karlfeldts dikter. Upps. 1944. 8:0. 284, 
(1) s. 98 

Rec. i Sv. landsm., 66/67 (1944/45), s. 288-292, av J. Mj ö ber g. 

b. Dalahistorier. Samlade och utg. av Falu-kuriren. 2:a tillökade 
upp!. Falun 1943. 8:o. 114 s. 99 

Dialogerna till stor del på folkmål. -  [1 uppl.] Falun 1943. 8:o. 101 s. 

Orsa skoltidning. 1941-44. Orsa (tr. i Falun & Orsa) 1941-44. 
4:o. 100 

4 å 5 nr årligen. Inneh. flera smärre bidrag på Orsa-mål, huvudsald. av 
skolbarn. 

Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning. N:o 
26 (1941) - 29 (1944). Alvdalen (tr. i Borlänge) 1941-44. 
4:o. 101 

Inneh. bidrag, huvudsakl. i bunden form, på älvdalsmål, bl. a. av F. A. 
Andersson (28), AlfredBacklund(27, 29),L.Hansback 
(26, 29), J o h. E. Tenn (26, 28). 

Stapuln. [Programblad för andra Ersmässan i Mora.] Mora (tr. i 
Sthlm) 1944. 4:o. 24 s. 102 

Häri ordspråk (-stäv), dikter m. m. på Mora-mål. 

Närke. 
a. BREVNER, ERIK, Sydöstra Närkes 

Sköllersta och Kumla härader. 
xviii, (1), 296 s., 1 karta. (Akad. 
Gustav Adolfs akademien, 9.) 

Allmänt om Närkes-mål s. 4-10. 
s. 176-183, av I. Modee r. 

sjönamn. Sjönamnen i Askers, 
Upps. (tr. i Lund) 1942. 8:o. 
avh. Uppsala.) (Skrifter utg. av 

103 
- Rec. i Namn o. bygd, 30 (1942), 
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NERÅN, JoHN, Boka um Mälsa. Boken om Stora Mellösa. Sthlm 
1944. 8:o. 531, (2) s. 104 

Talrika dialekt-ord anföras i texten. — 'Person-namn och tilltalsord' s. 
512-524. 

b. DJURKLOU, GABRIEL, Gåtor. Utg. av Jör an S a hl gr e n. (Saga 
och sed, 1942 (tr. 1943), s. 1-26.) 105 

Förord, reg., ordlista, efterskrift. 

Guds fred! — Ixäskaft. [Folksaga] fr. Mellösa. (Djurklou, G., Sagor 
och sägner. Utg. av J. Sahlgren, 1, 1943, s. 184.) 106 

Ordförklaringar. 

MtNTZING, NILS, Sagor från Närke berättade av Nils Miintzing. 
Utg. av Maja Forsslund. 1. Sthlm 1943. 8:o. 234 s. 
(Svenska sagor och sägner, 8.) 107 

Uppland. 
ERIKSSON, MANNE, Hur saga, sägen och talesätt i Uppland räddas. 

En översikt över Landsmålsarkivets i Uppsala uplandicasam- 
ling. (Uppland, 1942, s. 29-41.) 108 

LISSING, P[AUL] M[ARTIN], En roslags ordlista. (Hundare och 
skeppslag, 6 (1944), s. 69-72.) 109 

Ord från Sjuhundra, Lyhundra, Lohärad. 

WERNBERG, G[USTAF] W[ERNER], Stavby-målet. (Olands-bygden, 
1941, s. 24.) 110 

Hor, EDVARD, Två roslagshistorier. (Rospiggen, 5 (1944), s. 
28-32.) 111 

Delvis folkmål. 

Värmland. 
KALLSTENIUS, GOTTFRID, Värmlands allmogedialekter. (Värmland, 

utg. av Jalmar Furuskog, 1941, s. 214-220.) 112 
Karlskoga bergslag förr och nu. Årg. 1 (1943). Karlskoga 1944. 

8:o. 113 
Häri artiklar om och språkprov på Karlskoga-målet av Lovisa P:n 
Karlsson (bl. a. en ordlista) och L. E. L e yle r. 

Jfr 113. 
BROBERG, RICHARD, Sägner och folktro [i Östmark]. (Kulturhis- 

toriska anteckningar från Östmark, 1, s. 40-43.) 114 
CARLSSON, GIDEON, Värmländska bergslagshistorier. Kulturhisto- 

riska berättelser. Kristinehamn 1944. 8:o. 15, (1) s. 115 
Berättelsen 'Räck- och smältsmeer. Värmländska smetyper ifrån nittio-
talets Storfors', s. 1-6, på bergslags-mål. 

[HAGBERG, OLOF], Göken. [Dikt] på ekshäradsmål. [Av] 011e på 
Udden [pseud.]. (Värmland i ord och bild, 1941: 4/5, s. 14.) 116 
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MADSAN, LARS, En gammal man. En glimt från Radiotjänsts re-
portageresa genom Värmland sommaren 1938. (Värmland förr 
och nu, 39 (1941), s. 43-76.) 117 

Häri text efter grammofonupptagning av Lekvattnet-mål. 

M[ELLKVIST], C[ARL], Ordstäv från Nor. (Nors tidning. Organ för 
Nors hembygd, 1944: 1, s. ['n.) 118 

Petter i Granåsen å skogäråa. [Folksägen från] Karlskoga. (Djur-
klou, G., Sagor och sägner. Utg. av J. Sahlgren, 1, 1943, s. 82 
—83.) 119 

Ordförklaringar. 

WENNERSTRÖM-HARTMANN, EVA, Värmlandshistorier. Samlade. 
Sthlm 1943. 8:o. 175 s. 120 

Dialogerna till stor del på folkmål. —  2 upp!. 1943. 
—, Nya värmlandshistorier. Samlade. Sthlm 1944. 8:o. 151 s. 121 

Dialogerna till stor del på folkmål. 

C. Norrland. 

Gästrikland. 
HEDBLOM, FOLKE, Ockelbo i Landsmålsarkivet [i Uppsala]. (Påls- 

gården, 3 (1943), s. 1-4.) 122 
LINDKVIST, EINAR, Om Gästriklands folkmål. (Från Gästrikland, 

1942, s. 5-102.) 123 
S. 92-101: Ordlista. 

LINDVALL, 0[LOF] D[Avin], Ockelbo-visan. (Minnesskrift utg. vid 
Pålsgårdens invigning, 1941 [= Pålsgården, 1], s. 33-34.) 124 

Hälsingland. 
L[INDAN], P[ETRUS], En liten orientering i Ovanåkersmålet. (Jo- 

hansson, H., Röckafölk, 1944, s. 7-12.) 125 
JOHANSSON, HELGE, Röckafölk. Dikter på Ugganåkersmål [o: Ovan-

åkers-mål]. [Av] Helge Johansson [pseud.: Kristina i Uggan- 
åker]. Bollnäs 1944. 8:o. 95 s. 126 

[På omslag o. förtitelblal] Kristina i Ugganåker. —  Jfr 125. 

LINDKVIST, ALFRED, Ett stycke på hälsingemål [Färila-mål]. Av 
Alfred Lindkvist ([pseud.:] Mowitz). (Hälsingland, utg. av 
Albert Viksten, 1944, s. 310-313.) 127 

Ordförklaring. 
Persmässoposten. Nyhets- och annonsblad. för Persmässan. Nr 21 

(1941)-24 (1944). Edsbyn 1941-44. 4:o. 128 
Häri smärre bidrag på hälsingemål, bl. a. dikter av Kristina i U g-
ganåker [pseud. för Helge Johansson]. 
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Jämtland. 
LARSSON, LARS, Vårt språkliga arv. Tankar om vårt jämtska lands- 

mål. (Jämten, 36 (1942), s. 50-56.) 129 
Häri språkprov på Rödö-mål. 

Jfr 129. 
HANSSON, INGEBORG, Hwlda ta våndera Tam SkÖ] å selvåru. Tie 

komeija för tri parsona. Östersund 1944. 8:0. 99 s. 130 
Häggenås-mål. 

Jul-järpen. 1941, 1943-44. Järpen 1941-44. 4:o. 131 
Inneh. bl. a. smärre bidrag på Järpen-mål av skolbarn. 

Jämten. Årg. 35 (1941)-38 (1944). Östersund (tr. i Upps.) 1941- 
44. 8:o. 132 

Häri dikter och prosastycken på jämtska, bl. a. av, A. P. Amr ens (35; 
Ragunda-mål),Agnes Graff(37),Alan Kristenson(36;Oviks-
mål), Lars Larsson (36; Rödö-mål), Nirs Sö-gåla [pseud.] 
(36),Lars Palmqvist(35;HammerdaLs-mål),Agge Planting 
(36). 

Lappland. 
Jfr 31. 

Medelpad. 
HELLZAN, IVAR, Då Lill-011e tappe päran. (Nordbygden, 1941, dec., dr 

s. 8, 22-23.) 133 
Medelpadshistorier. Sundsvall 1942. 8:o. 127 s., ordlista. 134 
Huvudsakl. berättelser på folkmål. 

Västerbotten. 
HOLM, GÖSTA, Lövångersmålet. (Västerbotten, 22 (1941), s. 119- 

160.) 135 
—, Västerbottniska syntaxstudier. (Svenska landsmål, [64] (1941; 

tr. 1944), s. 17-43.) 136 
BERGQVIST, CARL, Egna upplevelser. Berättade av Carl Bergqvist, 

upptecknade av Signe-Maja Barr m o. (Västerbotten, 22 
(1941), s. 95-99.) 137 

[JANSSON, GÖSTA], Historier på Degerforsmål. [Av] Julle [pseud.]. 
(Vindeln, 10 (1942): 2, s. 56-57.) 138 

Ja, hä ska ja säg je. Av Ja sk yll In tp å m ä g [pseudi. (Vin- 
deln, 10 (1942): 2, s. 54-55.) 139 

KAMF, ANNA-LISA, Ve, söm bo på lanne. (Västerbotten, 23 (1942), 
s. 152— 153.) 140 

ÅSTRÖM, J. A., Ett stockholmsbesök. (Västerbotten, 22 (1941), 
s. 86— 87.) 141 
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Ångermanland. 
ZETTERHOLM, D[ELMAR] 0[LoP], Ångermanländska dialektsam- 

lingar. (Ångermanland, 1940/41, s. 198- 204.) 142 
BERGLUND, NOR, Måttnesmeddan i Sållefta. (Gudmundråkretsen av 

Svenska röda korset. Årsskrift, 1941, s. 23.) 143 
G-RANBERG, EJNAR, Na litte öm kvinnfolk å trölltyg. (Nordbygden, 

1943, dec., s. 31.) 144 

D. Utom Sverige. 

Estland. 
WIESELGREN, PER, Fortsatta rön om runömålet. (Svio-estonica, 

7 (1940/43), s. 91-132.) 145 
LAGMAN, EDVIN, Uppteckningar på bygdemål från Spithamn. 

(Svio-estonica, 7 (1940/43), s. 79- 90.) 146 

Finland. 
a. HUMMELSTEDT, ESKIL, Verben drypa, droppa i bet. 'ge sig av'. 

(I: Folkmålsstudier, 9 (1943). 2 s.) 147 
Om förhåll. i Närpes-målet. 

WESSMAN, V[ILHELM] E[LIEL] V[IKTOR], Ursprungligt kort vokal 
framför slutljudande konsonant i finlandssvenska folkmål. Kap. 
3-6. 8. 27- 77, (1). (I: Folkmålsstudier, 9 (1943).) 148 

Personregister. 

Abrahamson, E. 9-11, 81. Ahlbäck, 0. 12. Amreus, A. P. 132. An-
dersen, H. 1, 2. Andersen, P. 1, 2. Andersson, F. A. 101. Anders-
son, P. 58. Arton, N. 57. 

Backlund, A. 101. Barrmo, S.-M. 137. Bengtsson, F. 58, 70. Berglund, 
N. 143. Bergman, G. 13-16, 51. Bergqvist, C. 137. Bergstrand, 
C. M. 91. Bernhardsson, K. G. 36. Bernhoff, 0. 70. Björklund, S. 
93. Brevner, E. 103. Broberg, R. 114. 

Campbell, Å. 94. Carlsson, G. 115. 
de la Nietze, A. 70. Djurklou, G. 105, 106, 119. 
Eden, N. 52. Eilert, E. 78. Ejder, B. 17, 30. Elborgh, L. 58. Elgström, 

A. 73. Ericson, D. 86. Eriksson, D. 0. 92. Eriksson, M. 3, 7, 18, 
108. Erixon, S. 91. 

Forsslund, M. 107. 
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Geijer, H. 80. Graff, A. 132. Granberg, E. 144. Gustavson, H. 21, 
42-18. Götlind, J. 81. 

Haak, V. 79, 88. Hagberg, 0. 116, Hansback, L. 101. Hansson, I. 
130. Hedblom, F. 122. Hedegård, C. 89. Hedström, G. 7, 8, 19. 
Hellzen, I. 133, 134. Holm, G. 28, 135, 136. Holm, K. R. 82. 
Holme, E. 111. Holmkvist, E. 20. Hortling, I. 21. Hultgren, T. 87. 
Hummelstedt, E. 147. Hässelberg, P. 58. 

Ingers, I. 53, 54, 59, 61. 
Jansson, G., 138. Jansson, V. 18, 22, 23. Janzen, A. 24, 25. Johans-

son, A. 83. Johansson, F. 74. Johansson, H. 126, 128. Johnsson, 
P. 55. Jönsson, G. 60. Jönsson, I. 61. Jönsson, N. 58, 62. 

Kallstenius, G. 112. Kamf, A.-L. 140. Karlsson, L. 113. Kjellgren, L. 
70. Kristenson, A. 132. Kröger, A. J. 55. 

Lagman, E. 146. Larsson, E. 26. Larsson, L. 129, 132. Larsson, 
0. A. 27. Leksberg, A. 41. Levander, L. 93-97. Leyler, L. E. 
113. Lijsing, P. M. 109. Lindberg, F. 58. Lindeberg, G. 87. 
Linden, B. 94. Linden, P. 125. Linder, F. 41. Lindkvist, A. 127. 
Lindkvist, E. 123. Lindqvist, N. 75. Lindroth, Hj. 4, 5, 7, 8, 11, 
Lindvall, 0. D. 121. Ljung, A. 63, 70. Ljunggren, R. 84. Lundell, H. 
80. Lundell, J. A. 76, 80. Lundh, 0. 58. 

Madsen, L. 117. 1VIellkvist, C. 118. 1VIjöberg, J. 98. Moberg, L. 28. 
Modeer, 1. 103. 1Viiintzing, N. 107. 

Neren, J. 104. Nilsson, F. 70. Nilsson, 0. 53. Noreen, E. 40, 91. Nor-
lind, W. 6. Nyblom, M. 90. 

Odstedt, E. 95. Ohlsson, A. 58, 64-67, 70. Olsson, H. 29, 38. Olsson, 
N. L. 68. 

Palmqvist, L. 132 Peterson, P. N. 50. Pettersson, N. E. 69. Planting, 
A. 132. 

Rasmusson, 0. 58. Rothman, S. 91. Rydsjö, D. 58. 
Sahlgren, J. 105, 106, 119. Sjöstedt, G. 56. Sohlberg, G. 37. Strömbäck, 

8, 93. Svenson, C. 0. 70. Svensson, J. 30. Säve, C. 42. Säve, 
P. A. 42, 46-48. 

Tenn, J. E. 101. Tjörne, E. 58, 70-72. Tufvesson, Pk. 58. 
Wallström, 5. 31. Walterstorff, E. v. 32. Wennerberg, K. 98. Wen-

nerström-Hartmann, E. 120, 121. Wernberg, G. W. 110. Wessen. 
81. Wessman, V. E. V. 148. Widding, 0. 1, 2. Wieland, A, 39. 

Wieselgren. P. 145. 
Zetterholm, D. 0. 33, 34, 142. Zetterqvist, E. 80. 
Åström, J. A. 141. 



DEN PERIODISKA LITTERATUREN. 

Ur tidskrifter och årsböcker som insänts till redaktionen.1) 

Budkavlen 1 9 4 4: I. Lagercrantz, Jungfrufesten i Ritvala. — 
0. Andersson, Vem diktade de finska fornsångerna? — G. Ehn-
holm, Fisket under 1400- och 1500-talen i Kvarkens skärgård. — 
II. Harva, Har ej sången om Samporovet haft en ursprungsform? 
— K. Rob. V. Wikman, Folkloristisk och etnologisk vetenskap i 
Finland. — G. Forsander, Bovalla fäbodvall på Hälsingön i 
Larsmo skärgård. — V. E. V. Wessman, Lekar, Lokaltraditioner, 
Skämtsamma sägner

' 
 Folksed, Avsky för rackaren, Julseder i Eke-

näs på 1880-talet, Melodier till brandvaktsrop i Ekenäs, Rim 
på personnamn, Husdjursnamn från Borgå, »Gammelgårdarnas 
begravningsmarsch». 

By og Bygd. Norsk folkemuseums årbok 1944: 
H. Refsum, På lordagsfriing og natteloping. Et manuskript av 
Johannes Flood i Eilert Sundts samling. — M. Hoffmann, Jxr-
huset. 

Dalarnas hemb ygdsb ok 1944: L. Levander, Den gamle ung-
karlens käpp. — G. Bo öthius, Dörrpartiet från Fåsås. — K. 
Hessling, Om livet i gamla Falun. Några anteckningar om stads-
traditioner. — L. Levander, Dalmålsordboken 1943. 

Fornvännen 1 9 44: A. Sandklef, De germanska dödsstraffen, 
Tacitus och mossliken. — A. Wiberg, Medeltida kyrkogårdsdans 
i Skåne. — 0. Moberg, Svenska rikets uppkomst. — B. Collinder, 
Ha liverna kommit från Asien? — F. Balodis, Förhistoria och 
språkforskning. Ett genmäle. 

Fra Ribe Amt 1 9 44: T. Kragelund, Leen (med terminologi 
och avbildningar av liens delar). 

Från Gästrikland 1 9 44: E. Bellander, Gästriklands järn-
åldersbebyggelse. II. Bebyggelsehistoria (bl. a. uppgifter om run-
stenar och ortnamn). 

Globen 19 44: Generalstabens karta över Sverige, dess koncept-
karta samt särtryck och förstoringar (indelningsplaner, förteckning 
över samtliga kartblad ra. m.). 

1) Här medtagas i regel ej uppsatser ur strängt fackbetonade perio-
diska publikationer inom nordisk språk- och folklivsforskning, såsom 
Arkiv för nordisk filologi, Namn och Bygd, Folk-Liv, Saga och Sed, Dan-
ske Folkemaal, Maal og Minne ni. fl. 

22-462403. Sv. landsmål 
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Historisk Aarbog for Thisted Amt 1944: 5. 
Aakjfflr, Thysyssels Bebyggelse og Bostedsnavne. — H. Laursen, 
Villerslev Byvedtfflgt. — A. F. Schmidt, Folkemindefortwlleren, 
Laarer L. N. Bertelsen, Oster Vandet. 

Hylten-Cavalliusföreningens årsbok 1944: M. 
Rehnberg, Ur småländsk folkdiktning. Anteckningar om tydningar 
av vällingklockornas ljud. — K. Salomonsson, Gillen och hjälpen 
som inslag i gångna tiders arbetsliv i Sunnerbo. — E. H. Anders-
son, Några drag ur torp- och småstugebebyggelsens historia i 
Pjätterycls socken. Kommentar till en karta. 

Håle, ygminne 1 9 44: Th. Frette, Prof. Schyttes ordsamling 
(ordlista från slutet av 1700-talet). — A. Haug, Svart i stadnamn. 

11. Eidnes, Register for årg. 1920-1944. 
Jämten 19 44: E. Festin, Runstenen på Frösön. — L. M. Holm-

bäck, Om dödsringningar i Sverige med särskild hänsyn till Jämt-
land. Ett försök till utredning av deras religionshistoriska bak-
grund. — F. A. Flemström, Två kalvsldunsbrev från Ragunda i 
översättning (1470 och 1515).— E. Lindgren, Om Sjätte och Sjunde 
Mosebok. — K. öhgren, Ett bröllop i Jämtland för sextio år sedan. 
— E. 0. Jonsson, Arbetet på en jämtländsk bondgård under 
svunnen tid. — M. Jonsson, Fäbodminnen. — E. Festin, Folk-
musiken i Jämtland. 

Norra Småland 1 94 4: E. G. Holm och E. Lönnberg, Nöd-
åren i norra Småland 1867-1869. — Smedämbetets tänkebok 
1643-1657 (slutet, med ordförklaringar m. m.). 

Spr o g og Kultur 19 44: S. Skov, Anders Sandvig og hans 
Samlinger 1894-1944. — H. Nielsen, Trxskomageriet i Rye Sogn 
i 19. Aarhundrede. — 0. Widding, Orre og lynde. To Ord for at 
stene et Fiskegarn. — H. Refsum, Ord og sak. Et brevbytte 
mellem Eilert Sundt (1817-1875) og Japetus Steenstrup (1813 
—1897). — Seogaard, H., Overleveringen om de danske Knub-
skibe. — Schmidt, A. F., Oldermand og Bysteevne. 

Sörmlandsbygden 1 9 4 4: 1. Nordin-Grip, Täljekringlor. — 
L, G. Celsing, Södermanlands kreatursskötsel från Gustav Vasa 
till Gustav V. — M. Essen

' 
 Sörmland i nyutkommen litteratur. 

Torps socken 19 4 4: A. Nordgren, Namnskick i Torp i gamla 
tider. — L. P. Johansson, Baran, en mystisk varelse. 

Värnamo Hembygdsförenings Årsskrift 1944: 
J. Lilliecreutz, Ett kapitel om den gamla järnhanteringen. 

Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 
V: 3, 1 9 4 4: E. Floderus, Dannikekvinnan (ett likfynd i en 
mosse). — G. Hasselberg, Den s. k. Skarastadgan och träldomens 
upphörande i Sverige. — M. Ivarsson, »Örslösa-nöden» (hungers-
nöden i Västergötland på 1590-talet). 



Undersökning av svenska dialekter och 
folkminnen 1941-43. 

Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala 
årsberättelser 1941-43. 

AV DAG STRÖMBÄCK. 

Arbetsåret 1941-42. 
I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal. 
Arkivets stat för verksamhetsåret 1941/42 fastställdes genom k. 

brev den 16 maj 1941 till följande belopp: avlöningar 68,700 kro-
nor (förutom s. k. rörligt tillägg), omkostnader 6,400 kronor, 
insamling och bearbetning av vetenskapligt 
material 22,400 kronor. Av sistnämnda belopp skulle 7,300 kro-
nor gå till reseersättningar till arkivets personal 
och tillfälligt anställda vetenskapliga med-
arbetare, 5,500 kronor till tillfälliga vetenskapliga 
medarbetare och 9,600 kronor till inlösen av sam-
lingar, uppteckningshon.orar, grammofonupp-
tagning m. m. 

Utom dessa statsanslag ha även detta år ansla g från vissa 
städer ställts till förfogande för undersökning av stadstraditionen 
Vid början av detta budgetår förelåg på stadsundersökningarnas konta 
en behållning från föregående år på kronor 4,108: 85, och under detta 
år har lämnats ytterligare 5,100 kronor från 17 städer. Vidare har under 
året från Statens arbetsmarknadskom.mission kronor 3,500 stått till 
förfogande till ersättningar åt vid arkivet placerade arkivarbetare, 
Dessutom ha 2,000 kronor överlämnats till arkivet från A/B Hakon' 
Swenson såsom bidrag till undersökningar av den svenska lanthan-
delns historia. 

Arkivets styrelse har under arbetsåret 1941/42 utgjorts 
av följande personer: professor emeritus 0. VON FRIESEN, ordf., pro-
fessor emeritus B. HESSELMAN, V. ordf., arkivets föreståndare docenten 
D. STRÖMBÄCK, sekr., överbibliotekarien A. GRAPE, skattmästare samt 
professorerna H. GEIJER, E. NOREEN och N. LINDQVIST jämte profes-
sorerna J. SAHLGREN och B. COLLINDER som suppleanter. 
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Arkivets fasta personal har under året haft följande samman-
sättning: 

A. EXTRA ORDINARIE TJÄNSTEMÄN ENLIGT FASTSTÄLLD 
PERSONALFÖRTECKNING: 

Föreståndare i lönegrad Eo 30: Docenten fil. dr DAG STRÖM- 
BÄCK. 

Medarbetare i lönegrad Eo 26: Fil. dr L. LEVANDER och fil. 
lic. M. ERIKSSON. 

Medarbetare i lönegrad Eo 21: Fil. lic. E. HOLMKVIST och fil. 
dr H. GUSTAVSON, vilken sistnämnde uppehöll befattningen som vikarie 
från den 1 juli till den 4 nov. 1941, då han av kanslern för rikets uni-
versitet förordnades till innehavare av befattningen. 

Arkivarie och expeditionsföreståndare i lönegrad Eo 21: vakant. 

B. ÖVRIG ICKE-ORDINARIE PERSONAL: 

Föreståndare för folkminnesavdelningen med arvode bestämt 
av Kungl. Maj:t: Docenten fil. dr Å. CAMPBELL. 

Amanuens vid folkminnesavdelningen i lönegrad Eo 18: Fil. 
lic. J. EJDESTAM. 

Arkivbiträde i lönegrad Eo 8: Fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Arkivbiträde i lönegrad Eo 7: Fröken ELLA ODSTEDT. 
Två kontorsbiträden i lönegrad Ex 4: Fru CARIN HEDBLOM 

och fröken GUNVOR WENNSTRÖM. 
Som extra amanuens vid folkminnesundersökningen har även 

detta år tjänstgjort fil. mag. R. BROBERG med arvode ur de medel, som 
ställts till förfogande av vissa städer för undersökning av stadstraditio- 
ner. 

För timavlönad personal redogöres nedan i samband med berättel- 
sen om vad som utförts inom arkivets olika avdelningar. 

IL Samlingarnas tillväxt och användning. 

Handskriftsamlingarnas tillväxt under året framgår av följande 
sammanställning- 

anteckningsböcker från resor 62 häften; 
grammatiska anteckningar 1 Lundens typord- 

lista, 216 bl. 4:o; 
lexikaliska ordsamlingar 204 bl. 4:o, 36,800b1. 

16:o (varav 1,564 bl. excerpt och 13,561 bl. med lapska uppteckningar). 
Härtill kommer det material, som införts på landskapsundersökningar-
nas oktavkort, samt de excerpt, som gjorts för sak- och ordregistret, 
vilka ej accederats (de sistnämnda tillsammans omkring 37,600 bl. 
16:o); 
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monografiska skildringar, folkrainnesupp-
teckningar, svar på frågelistor ra. ra. 284 bl. foL, 
11,745 bl. 4:o, 818 bl. 8:o samt 180 bl. 16:o; 

melodiuppteckningar 94 bl.; 
diverse handling ar 40 bl. 4:o och 4 band eller häften. 

Arkivets bildsamling har tillväxt med 141 fotografier och 192 teck-
ningar. 

Grammoknarkivet har tillväxt med 101 nya skivor. 
Trycksamlingen har under året ökats med 757 nya volymer, till 

stor del gåvor eller byten. 
Antalet besök på arkivet av forskare icke tillhörande arkivets 

personal har under arbetsåret varit 2,017. 
Lån inom staden ha ägt rum i 95 fall, varvid 237 nummer utlå-

nats, samt utom staden i 167 fall, varvid 2,262 nummer utlånats. Hela 
antalet utlånade volymer under året har således uppgått till omkring 
2,500. Betydligt större är det antal volymer, som expedierats för an-
vändning inom arkivet av där arbetande forskare. 

Arkivarbeten och materialbearbetning. 

I. Allmän översikt. 

Registreringen av inkommande material har verkställts av fru DAG-
MAR HOLMKVIST. Under året ha 781 nya nummer och subnuramer 
införts i accessionskatalogen samt förtecknats i topografiska registret 
och personregistret. Excerperingen för realkatalogen har fortsatts av 
fru GERDA GRAPE och under året ha ytterligare 12,120 nya kort till-
kommit i detta register, som vid arbetsårets slut omfattade 129,082 
kort. Registreringen av nyinkommande litteratur har omhänderhafts 
av tjänsteförrättande arkivarien, vilken som biträde för utskrivning 
av registerkort haft fru CARIN HEDBLOM. Sammanlagt 757 nya volymer 
ha — som ovan nämnts — under året tillkommit, varvid de största 
posterna kommit från professor emeritus J. A. Lundens, docent J. 
Götlinds samt docent Å. Campbells boksamlingar. Fru HEDBLOM 
har också jämte e. o. länsbokhållare P. CARLSTRÖM biträtt tjänsteför-
rättande arkivarien vid bokförings- och kassaarbeten. 

Från expeditionen ha under året expedierats 1,638 brev och 1,239 
andra försändelser (postgiroförsändelser ej inräknade). Om av expedi-
tionen utlämnade lån se föreg. kapitel. 

Arbetet med excerperingen för det allmänna ordregistret har fort-
satts av dr H. GUSTAVSON och lic. F. HEDBLOM. Dr Gustavson har dels 
genomgått gamla östgötska ordsamlingar från 1700-talet och utskrivit 
dessa på ordlappar, dels excerperat ett stort antal frågelistsvar från 
Gotland. Omkring 14,000 bl. 16:o från Östergötland och omkring 
4,500 bl. 16:o från Gotland ha på detta sätt tillförts ordregistret. Vidare 
har dr Gustavson börjat genomgå arkivets äldre sedessamlingar från 
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Östergötland, varvid sådana ord, som behöva kompletteras i fråga om 
betydelseangivning, böjningsuppgifter o. d. antecknats på särskilda 
registerkort för blivande fältundersökningar. Lic. HEDBLOM har fort-
satt ordregistret för Gästrikland och Hälsingland efter de principer, för 
vilka redogjorts i föregående årsberättelse. Frågelistsvaren från dessa 
båda landskap ha nu till största delen genomgåtts och deras ord och 
uttryck ha excerperats och inlemmats i ordregistrets samlingar. Vidare 
ha Gästrike-Hälsinge landsmålsförenings samlingar från 1870- och 1880-
talen ävensom P. Bogrens stora samlingar från Järvsö genomgåtts och 
excerperats. I arbetet har Hedblom biträtts av fru CARIN HEDBLOM. 
Antalet nytillkomna blad 16:o från dessa landskap utgör omkring 7,000 
och hela antalet blad i denna del av ordregistret var vid årets slut 
omkring 19,000. I detta sammanhang bör också nämnas att läroverks-
adjunkten P. E. T. LINDKVIST även under detta år fortsatt utredige-
ringen av egna samlingar från Gästrikland, som även kompletterats ge-
nom nya resor i landskapet. Fröken ELLA ODSTEDT har fortsatt regi-
streringen av dialektmaterial berörande textilarbetenas terminologi. 

De språkliga landskapsundersökningarna ha under det gångna året 
fortsatts i vanlig omfattning i vad avser Dalarne och Västmanland. 
För Västergötland har, utom smärre kontrollarbeten i samband med 
den fortsatta utredigeringen av andra delen till doc. Götlinds »Väster-
götlands folkmål», som gjorts av doc. VALTER JANSSON, utredigeringen 
av ordmaterial för den s. k. Västgötaordboken upptagits av f. rektorn 
S. LANDTmANsoN. 

Dalarn e. Inom den av LEVANDER ledda dalmålsundersök-
flingan har under året herr S. BJÖRKLUND tjänstgjort som skrivbiträde. 
Björklund har fortsatt och slutfört införandet på oktavkorten av 
hänvisningar till 16:o-samlingarna, varjämte han fortsatt excerpe-
ringen av material, som av Levander utvalts att införas på oktav-
korten. Detta excerperingsarbete har under arbetsåret särskilt ägnats 
Niss Hj. Matssons primäranteckningar från Äppelbo, Malung, Lima 
och Transtrand. Levander har — bortsett från bygderesorna och 
korrespondensen med ortsmeddelarna — helt ägnat sig åt ordboks-
manuskriptets utformning, vilken vid arbetsårets slut fullföljts t. o. m. 
ordet fluffa, f. 

Oktavsamlinga,rna ha under året tillväxt med omkring 775 kort. 
Hela antalet oktavkort i dalmålsordboken utgjorde vid arbetsårets slut 
omkring 120,000. 

Västergötland. Som ovan nämnts har arbetet med väst-
götaordbokens komplettering återupptagits. .Arkivet har nämligen 
såsom frivillig medarbetare inom västgötaundersökningen sedan nyåret 
1942 fått räkna förre rektorn vid Västerås högre allmänna läroverk fil. 
dr 5. LANDTMANSON. Rektor Landtmanson har dels ägnat sig åt en 
materialsamling rörande västgötsk formlära, dels, och framför allt, 
åt införande på västgötaordbokens oktavkort av material från fråga-
listsvar. 
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Väst manlan d. Arbetet vid denna landskapsundersökning 
har under detta år fortsatts av HOLMKVIST. 

Got lan d. Utredigeringen av Gotländsk ordbok har under 
året fortsatts av GUSTAVSON varjämte ett korrektur lästs av Eriksson. 
Under året har ett fjärde häfte av ordboken, utkommit av trycket, om-
fattande partiet 0 — Slättkarlost (ark 431/2-57). 

Vid lolkminnesavdelningen har liksom under föregående år CAMP-
BELL tjänstgjort som föreståndare och EJDESTAM Som amanuens. Dess-
utom har fil. Mag. R. BROBERG varit anställd som extra amanuens 
med uppgift att omhänderha undersökningen av stadstraditionerna. 
°Fru G. GRAPE har fortsatt sitt arbete med registrering av material för 
realkatalogen, och fröken E. ODSTEDT har fortsatt bearbetandet av 
material rörande varulvstraditioner samt utredigerat uppteckningar 
rörande norrländska älvängar och ängsbevattning. 

Avdelningens ämnesundersökningar ha företrädesvis ägnats kul-
turformer nära sammanhängande med-  städernas folktraditioner (härom 
mera nedan), nämligen handel och hantverk samt bruks och industriers 
:folkminnen. Institutionen har — som ovan nämnts — av A/B Hakon 
Bwenson i Västerås mottagit en gåva av 2,000 kronor till understöd 
at undersökningarna rörande &n svenska lanthandelns historia. 

Av specialundersökningar som bedrivits vid. avdelningen må 
ämnas en om fot- och benbeklädnad hos allmogen i Norrland samt en 

om sockenboöknamn. 
Undersökningen av städernas folkminnen har under 

ledning av BROBERG bedrivits med stöd av anslag från städerna själva 
eller från hembygdsföreningar och banker. Under året ha således 
anslag varierande mellan 200 och 700 kronor erhållits för undersök-
ningar i ytterligare 17 städer, varigenom tillsammans 44 städer kommit 
att beröras av dessa undersökningar. På grund av de •  från föregående 
arbetsår vunna erfarenheterna ha undersökningarna rörande städernas 
näringsliv vidgats till att innefatta ett grundligare utforskande av 
handel och hantverk än vad från början avsetts. I sammanhang här-
med har planen över undersökningens ämnesområden omarbetats och 
ny promemoria härför färdigställts. 

Uppteckningsarbetet har slutförts i Falun, Hudiksvall, Lindesberg, 
Nora, Norrköping, Skellefteå, Söderhamn, Örebro och öregrund. I 
flertalet övriga städer har arbetet påbörjats. 

Följande frågelistor rörande stadstraditioner har under året utar-
betats av BROBERG: M 164 »Stadsbors fiske vid Östersjökusten», M 165 
»Krukmakeri» samt »Frågebok för uppteckning av städernas tradi-
tioner». 

Publiceringsverksamket. Under året har från arkivet utgivits det 
ovannämnda fjärde häftet av Gotländsk ordbok (Skrifter utg. genom 
Landsmålsarkivet i Uppsala, ser. A: 2). 
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2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet. 

STRÖMBXCK. Utom det arbete som åvilat honom i egenskap av 
arkivets föreståndare och dess styrelses sekreterare har Strömbäck 
granskat inkommande samlingar, instruerat upptecknare samt påbörjat 
en komplettering och renskrivning av sina ordsamlingar från socknarna 
Ovanåker och Alfta. Han har april—maj 1942 givit en kurs i »Lands-
målsalfabetets användning vid dialektuppteckningar». 

Strömbäck har under året publicerat »Isl. kjqlr som terrängbe-
teckning» (i Namn och Bygd 1941) samt en anmälan av Birger Pering, 
Heimdall (i Folkminnen och Folktankar 1942). 

LEVANDER har haft sin verksamhet förlagd till dalmålsordboken, 
för vilken redogörelse lämnats i det föregående. Han har under året 
tillsammans med Ella Odstedt publicerat »Dalmålsordboken 1941» 
"(i Dalarnas hembygdsbok 1942). 

ERIKSSON har, med undantag för tiden 1 dec. 1941-4 febr. 1942, 
då han var tjänstledig för militär beredskapstjänstgöring, liksom före-
gående år svarat för expeditionen och vården av arkivets samlingar 
samt tjänstgjort som kassaförvaltare. Han har vidare förberett utgiv-
ningen av vissa texter från södra Sverige i Svenska Landsmål, granskat 
inkommande samlingar från mellansvenska landskap m. m. 

CAMPBELL har som ovan nämnts tjänstgjort som föreståndare för 
folkminnesavdelningen. Han har redigerat den stencilerade publika-
tionen »Svensk folkkultur», som under året utkommit med sitt femte 
nummer, samt i tryck publicerat »Efter hundra år. Några reflexioner 
över nordisk och europeisk etnologi» i Folkminnen och Folktankar 1941. 
Under höstterminen 1941 och vårterminen 1942 har han vidare hållit 
föreläsningar i etnologi vid Uppsala och Lunds universitet. 

HOLMKVIST har fortsatt arbetet på Västmanlandsundersökningen. 
GUSTAVSON tjänstgjorde under tiden 1 juli-3 nov. 1941 som 

vikarie på den efter doc. D. 0. Zetterholms avgång ledigblivna med-
arbetarebefattningen i lönegrad Eo 21 vid arkivet, till vars innehavare 
han av Kanslern för rikets universitet förordnades fr. o. m. den 4 nov. 
1941. Han har — som ovan under ordregistret omtalats — excerperat 
äldre samlingar från Östergötland samt frågelistsvar från Gotland för 
det allmänna ordregistret. Han har vidare granskat inkommande sam-
lingar från Gotland och Östergötland. Med stöd av ett särskilt anslag 
från Humanistiska fonden har han som eget arbete fortsatt förberedel-
serna för en andra del av sin översikt över Gutamålet. Gustavson har 
vidare fortsatt utredigeringen av »Gotländsk ordbok», varav under året 
häfte 4 utkommit av trycket, samt utgivit »Boskapsskötseln på Got-
land», »Fåren på Gotland» och »Allmogen och hussederna på Gotland» 
m. fl. uppsatser av P. A. Säve. Gustavson har också publicerat en upp-
sats »P. A. Säves behandling av gutamålet i hans tryckta skrifter», 
som ingår i P. A. Säves ovan nämnda arbete »Allmogen och hussederna 
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på Gotland*. Under tiden 1 dec. 1941-4 febr. 1942, då Eriksson som 
ovan nämnts var inkallad till militär tjänstgöring, omhänderhades 
arkivgöromål och kassaarbeten av Gustavson. 

EJDESTAM har under året tjänstgjort som amanuens vid folk-
minnesavdelningen. Vid de tillfällen, då Campbell varit frånvarande på 
grund av resor eller semester, har Ejdestam uppehållit dennes tjänst. 
Ejdestam har under året utgivit »Lanthandlaren» (i Folk-minn  en och 
Folktankar 1941) och »Sockenboöknamnen» (i samma tidskr. 1942). 

HEDBLOM har under året fortsatt arbetet vid ordregistret, varom 
ovan har talats. Han har vidare granskat inkommande material från 
Gästrikland och Hälsingland samt givit instruktioner åt upptecknare 
och gjort grammofonupptagningar i Härjedalen och Hälsingland. Han 
har under året publicerat »Untersuchungen des schwedischen Sen-
nereiwesens» i Folkliv 1940 samt en minnesteckning över J. A. Lundell 
i Folkliv 1941. 

BROBERG har under året huvudsakligen varit sysselsatt med 
undersökningen av städernas folkminnen. I samband därmed har han 
fört korrespondens, granskat inkommande material och meddelat 
instruktioner åt upptecknarna. Dessutom har han deltagit vid hand-
läggandet av folkminnesavdelningens löpande göromål. Han har vidare 
för stadsundersökningarna utarbetat frågelistorna M 164 »Stadsbors 
fiske vid östersjökusten» och M 165 »Krukmakeri» samt »Frågebok för 
uppteckning av städernas traditioner». Vid de tillfällen, då Ejdestam 
varit frånvarande för resor eller semester, har Broberg uppehållit den-
nes tjänst. Broberg har under året utgivit »Några drag ur värmländsk 
folktro och folksed» (i Nationen och hembygden III, 1942). 

ODSTEDT har under året utredigerat egna uppteckningar från Lapp-
land, Småland och Dalarne, granskat inkomna uppteckningar samt 
fortsatt och avslutat bearbetningen av materialet till en avhandling 
om varulven i svensk folktradition. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten. 

Resor i institutionsärenden, som icke direkt förbundits med under-
sökningsarbete ute i landet, ha under året företagits av Strömbäck, 
Campbell, Eriksson, Holmkvist och Gustavson. över de resor, som 
gällt materialinsamling eller instruktion av meddelare, ges här en land-
skapsvis uppställd översikt. 

D alarn e. Fil. dr L. LEVANDER reste 22 okt.-1 nov. 1941 i 
Orsa, Våmhus och Mora samt 1-13 juni 1942 i Siljansnäs, Sollerön, 
Venjan och Älvdalen; samtliga resor avsågo främst genomgång av s. k. 
kompletteringslistor för ordbokens räkning. Amanuensen 0. BANN-
BERS genomgick under våren 1942 kompletteringslistor för ordboken 
i Västerdalarne. Vidare reste fil. stud. T. PERSSON 18-23 dec. 1911 i 
Rättvik för behandling av kompletteringslistor, och herr F. ROMBO 
gjorde, med ledning av specialfrågelistor, utarbetade av Levander, 
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etnologiskt-språkliga uppteckningar i Mora, Våmhus, Orsa m. fl. 
socknar under tiderna 6-8 aug., 21 okt.-2 nov. och 7 dec. 1941-
5 jan. 1942 samt 5-13 febr., 13-22 april, 10-15 maj och 1-13 juni 
1942, varjämte han biträdde Levander vid dennes undersökningar. 
Dessutom har lektor R. JIRLOW gjort etnologiska uppteckningar i 
Särna under sommaren, 1941. Slutligen kan nämnas, att fil. mag. R. 
BROBERG gjort undersökningar om stadstraditioner i Avesta i juli 
1941. 

Gä strik lan d. Undersökningar av folkmålet i ett flertal 
socknar i landskapet gjordes av läroverksadjunkt P. E. T. LINDKVIST 
under en resa i juni 1942. Vidare har fröken VIVI WENDIN upptecknat 
folkminnen i Valbo och Hedesunda, under sommaren 1941. 

Hälsinglan d. Docenten D. STBÖMBÄCK gjorde under tiden 
5-22 sept. 1941 en resa, som berörde Söderhamn, Hudiksvall, Forsa, 
Ovanåker, Alfta och Falun och som i städerna avsåg att skapa förbin-
delser med ortsrepresentanter, som kunde vara arkivet behjälpliga vid 
stadstraditionsundersökningarna, på landsbygden gällde uppteckning 
av dialekter och instruktion av bygdemeddelare. Fil. lic. F. HEDBLOM 
gjorde tiden 28 sept.-2 okt. 1941 en resa till Ovanåker för upptagning 
av dialektprov på grammofon, varunder ett stort och värdefullt ma-
terial insamlades. Vidare har fröken BIRGIT WADIN besvarat vissa 
frågelistor av språkligt innehåll från Bergsjö och fil. mag. R. BROBERG 
under tiden 2-16 nov. undersökt stadstraditioner i Söderhamn och 
Hudiksvall. 

H ärj e dalen. Docenten D. STRömnäcK och fil. lic. F. HED-
BLOM gjorde tiden 17 juni-7 juli 1942 en resa för upptagning av dia-
lektprov på grammofon i Hede och Tännäs socknar, delvis i samarbete 
med professor B. COLLINDER. Fröken ELLA ODSTEDT gjorde under 
tiden 1-8 okt. uppteckningar om folkniinnen och textilterminologi 
i Funäsdalen i anslutning till en resa i Jämtland och Lappland. Folk-
skollärare E. GRANBERG har 1941 gjort folkminnesuppteckningar i 
Storsjö, Tännäs, Hede och Vemdalen, såsom redan i föregående års-
berättelse nämnts. 

Jämtlan d. Professor H. GEIJER gjorde under tiden 6 aug.-
3 sept. en resa i Jämtland för överläggningar med personer, med vilka 
arkivet tidigare stått i förbindelse och för komplettering och kontrolle-
ring av äldre uppteckningar från Åre. Folkskollärare E. GRANBERG 
gjorde under sommaren 1941 en redan i föregående årsberättelse om-
nämnd resa för uppteckning av folkminnesmaterial i Oviken, Myssjö, 
Hotagen och Berg. Fil. mag. A. GUDMUNDSSON gjorde dialektuppteck-
ningar i Lits socken hösten 1941. 

L app la n d. Fröken ELLA ODSTEDT besökte i samband med en 
resa till Ångermanland även Lappland, där tiden 14-28 sept. uppteck-
ningar av folkminnen och textilterminologi gjordes i Lycksele m. fl. 
orter. 

Me delp a d. Lektor A. VESTLUND har fortsatt arbetet på sin 
ordsamling från Selånger. 
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Norr botte n. Docenten Å. CAMFRELL besökte i början av 
juli Haparanda, Kalix, Boden, Luleå och Piteå för instruktion av orts-
meddelare och underhandlingar rörande undersökning av stadstradi-
tioner (jfr föregående åsberättelse). Herr R. NILSSON påbörjade under 
juni 1942 en resa för uppteckning av stadstraditioner i Piteå, Luleå, 
Boden och Haparanda. 

Närk e. Kapten J. NERAN har fortsatt sin insamling av ord 
från Stora Mellösa. 

Smålan d. Fröken ELLA ODSTEDT fortsatte sin förra året om-
nämnda resa i Aneboda och Iljälmseryd m. fl. socknar för uppteckning 
av folkminnen och textilterminologi. Resan avslutades den 15 aug. 
1941, sedan besök även gjorts i Växjötrakten. Tiden 1-20 juni 1942 
fortsatte fröken Odstedt sina uppteckningar i Småland och besökte 
då socknarna Vrigstad, Hjähnseryd, Nydala och Stockaryd. Fröken 
AINA MEIJEL gjorde sommaren 1941 en resa inom ett tjugutal socknar 
i Småland huvudsakligen för besvarande av vissa kartfrågelistor för 
Atlas för svensk folkkultur. 

öder manlan d. Fröken GuN GUSTAFSSON har sommaren 
1941,  gjort dialektuppteckningar i Stenkvista socken. 

Upplan d. Fil. lic. M. ERIKSSON gjorde under tiden 18-21 
sept. 1941 i samband med Radiotjänsts reportagefärd i Uppland för 
'upptagning av språkprov på grammofon en resa till Ahinda, Tuna, 
Skäfthammar och Östhammar samt den 25-27 sept. 1941 till Tierp, 
Tolfta, Tegelsmora, Vendel, östervåla och Huddunge. Fil. lic. J. 
EJDESTAM har gjort tre och fil. mag. R. BROBERG två resor till Enkö-
ping för undersökning av stadstraditioner. 

Väst erb otte n. I samband med sin resa i Jämtland (jfr 
nvan) gjorde professor H. GEIJER även ett besök i Umeå under tiden 
5-9 sept. för att i länsstyrelsens arkiv genomgå källskrifter, som kunde 
vara av betydelse för utgivningen av 0. P. Petterssons Gamla byar. 
Fil. lic. S. WALLSTRÖM har gjort dialektuppteckningar i Jörn under 
sommaren 1941. Fil. mag. G. Holm har likaledes upptecknat dialekt-
material i Lövånger och Jörn. 

Västergötlan d. Fru MÄRTA TAMM-GÖTLIND upptecknade 
folkminnen i Kinnekulle-området tiden 17 juni-1 aug. 1941. Fil. mag. 
AINA MEIJEL har gjort smärre folkminnesuppteckningar i olika socknar 
i landskapet. Fil. mag. R. BROBERG har undersökt stadstraditioner i 
Skövde. 

Västmanlan d. Fil. lic. E. HOLMKVIST gjorde tiderna 19 
juli-5 aug. och 14-18 aug. resor för komplettering av dialektmaterial 
från ett flertal socknar. Fil. stud. E. MALMKVIST har gjort dialekt-
uppteckningar i Ramsberg under sommaren 1941 samt påbörjade i 
juni 1942 en ny uppteckningsresa, till samma socken. 

Ångermanlan d. Professor H. GEIJER gjorde under sin 
resa i Norrland sommaren 1941 ett besök dels i Multrå för överlägg-
ningar med dr Erik Modin, 'dels i Härnösand för arkivstudier i samband 
med utgivandet av 0. P. Petterssons Gamla byar. Fröken ELLA 0E0- 
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STEDT gjorde under aug. och sept. 1941 uppteckningar i Bjurholms 
socken. Fil. mag. R. BROBERG upptecknade stadstraditioner i Örn-
sköldsvik och Sollefteå under resa i Norrland 22 juni-9 juli 1941. Fil. 
stud. K. JONSSON har gjort orduppteckningar i Själevad under somma-
ren 1941. 

Ö 1 a n d. Fröken ELLA ODSTEDT gjorde tiden 16-21 aug. 1941 
en resa för uppteckning av folkminnen och textilterminologi inom ett 
flertal socknar på ön. 

Ö st er g ötlan d. Fil. mag. AINA MEIJEL har sommaren 1941 
gjort uppteckningar av folkmål och folkminnen i ett flertal socknar 
och bl. a. inlämnat en större ordsamling från Röks socken i Lysings 
härad. 

Arbetsåret 1942-43. 

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal. 

Arkivets stat för verksamhetsåret 1942/43 fastställdes genom 
k. brev den 12 juni 1942 till följande belopp: avlöningar 68,000 
kronor (förutom s. k. rörligt tillägg), omkostnader 6,400 kronor, 
insamling och bearbetning av vetenskapligt 
material 22,400 kronor. Av sistnämnda belopp skulle 7,300 kro-
nor gå till reseersättningar till arkivets personal 
och tillfälligt anställda vetenskapliga med-
arbetare, 5,500 kronor till tillfälliga vetenskapliga 
medarbetare och 9,600 kronor till inlösen av sam-
lingar, uppteckningshonorar, grammofonupp-
tagning m. m. 

Utom dessa statsanslag ha även under detta år anslag från 
vissa städer ställts till förfogande för undersökningar av stads-
traditioner. Vid budgetårets början fanns på stadsundersökningarnas 
konto en behållning från föregående år på kronor 4,193: 74, och under 
detta år har inbetalats ytterligare 4,000 kronor från 11 städer. 

Arkivets styrelse har under arbetsåret 1942/43 utgjorts av 
följande personer: professor emeritus 0. VON FRIESEN, till sin bortgång 
den, 10 sept. 1942 styrelsens ordf., i vilken befattning han efterträddes 
av professor emeritus B. HESSELMAN, som genom k. brev den 9 okt. 
1942 förordnades till ordförande under tiden 1 nov. 1942-31 okt. 
1945; professor H. GEIJER, V. ordf., arkivets föreståndare docenten D. 
STRÖMRÄCK, sekr., överbibliotekarien A. GRAPE, skattmästare, profes-
sorerna E. NOREEN och N. LINDQVIST samt från 1 nov. 1942 professor 
J. SAHLGREN. 1 och med Kungl. Maj:ts stadfästelse den 21 april 1943 
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av tillägg till arkivets reglemente blev professor B. COLLINDER Själv-
skriven ledamot av styrelsen. Suppleanter i styrelsen ha under året 
varit docenten 0. GJERDMAN samt professor H. SMITH. 

Arkivets fasta personal har under året haft följande samman-
sättning: 

A. EXTRA ORDINARIE TJÄNSTEMÄN ENLIGT FASTSTÄLLD 
PERSONALFÖRTECKNING: 

Föreståndare i lönegrad Eo 30: docenten fil. dr DAG STRÖMBÄCK. 
Föreståndare för folkminnesavdelningen i lönegrad Eo 26: docen-

ten fil. dr ÅKE CAMPBELL. 
Medarbetare i lönegrad Eo 26: fil. dr LARS LEVANDER och fil. 

lic. MANNE ERIKSSON. 
Medarbetare i lönegrad Eo 21: fil. lic. ERIK HOLMKVIST och fil. 

dr HERBERT GUSTAVSON. 
Arkivarie och expeditionsföreståndare i lönegrad Eo 21: vakant. 

B. ÖVRIG ICKE-ORDINARIE PERSONAL: 

Amanuens vid folkminnesavdelningen, i lönegrad Eo 18: fil. 
lie. JULIUS EJDESTAM. 

Arkivbiträde i lönegrad Eo 8: fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Arkivbiträde i lönegrad Eo 7: fröken ELLA ODSTEDT. 
Kontorsbiträden i lönegrad Ex 4: fru CARIN HEDBLOM och frö-

ken GUNVOR WENNSTRÖM. 
Som e. o. amanuens har även detta år tjänstgjort fil. mag. 

RICHARD BROBERG med arvode ur de medel, som ställts till förfogande 
av vissa städer för undersökning av stadstraditioner. 

För timavlönad personal redogöres nedan i samband med berättel-
sen om vad som utförts inom arkivets olika avdelningar. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning. 

Handskriftsamlingarnas tillväxt under året framgår av följande 
sammanställning.  

anteckningsböcker från resor 35 häften; 
lexikaliska ordsamlingar 548 bl. 4:o och 27,540 

bl. 16:o (varav 3,134 bl. excerpter). Därtill kommer det material, som 
införts på landskapsundersökningarnas oktavkort, nämligen för väst-
götaordboken något över 10,000 nya belägg och för dalmålsordboken 
2,150 nya kort utom nyinfört material på äldre kort. Vidare liar till-
kommit det material, som excerperats för realregistret (11,940 bl.) 
och ordregistret (5,500 bl.); 
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monografiska skildringar, folkminnesuppl 
teckningar, svar på frågelistor m. m. 43 bl. fol., 
10,450 bl. 4:o och 500 bl. 16:o; 

melodiuppteckningar 104 bl.; 
teckningar och skisser 259 bl.; 
fotografier 318 st. 

Gramrnofonarkivet har tillväxt med 139 st. nya skivor, till större 
delen lapska texter och sånger. 

Trycksamlingen har ökats med 543 nya volymer, till betydlig del 
erhållna såsom gåvor eller genom byte. 

Antalet besök på arkivet av forskare icke tillhörande arkivets 
personal har under arbetsåret varit 2,003. 

Lån inom staden ha ägt rum i115 fall, varvid 264 nummer utlånats, 
samt utom staden i 121 fall, varvid 2,124 nummer utlånats. Hela antalet 
utlånade volymer har således uppgått till 2,388. Betydligt större är det 
antal volymer, som expedierats för användning inom arkivet av for-
skare vid besök där. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning. 

1. .Allmän översikt. 

Registreringen av inkommande material har verkställts av fru 
DAGMAR HOLMKVIST. Under året ha 594 nya nummer och subnummer 
införts i accessionskatalogen samt förtecknats i topografiska registret 
och personregistret. Excerperingen för realkatalogen har fortsatts av 
fru GERDA GRAPE, varvid ytterligare 11,940 kort ha tillkommit, så 
att registret vid arbetsårets slut omfattade 141,022 kort. Registre-
ringen av nyinkommande litteratur till referensbiblioteket har om-
händerhafts av tjänsteförrättande arkivarien, vilken som biträde vid 
utskrivning av registerkort har haft fru CARIN HEDBLOM. Sammanlagt 
ha som ovan nämnts 543 nya volymer under året tillkommit och 101 
volymer ha under året inbundits eller reparerats. Fru HEDBLOM har 
också jämte e. o. länsbokhållaren PAUL CARLSTRÖM biträtt tjänsteför-
rättande arkivarien vid bokförings- och kassaarbeten. 

Från expeditionen ha under året avsänts 1,472 brev och 712 andra 
försändelser (postgiroförsändelser ej inräknade). Om lån förmedlade 
genom expeditionen se föreg. kapitel. 

Arbetet med excerperingen för det allmänna ordregistret har fort-
satts av dr Ii. GUSTAVSON och lic. F. HEDBLOM. Den förre har under 
året fortsatt och avslutat den föregående år påbörjade genomgången 
av östgötskt ordmaterial, varefter excerpterna, uppgående till omkring 
4,300 bl. 16:o, i den mån det funnits behövligt att komplettera deras 
uppgifter, ordnats i grupper och jämte material även från andra källor 
lagts till grund för en »Ordfrågelista för Östergötland och norra Små, 
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land», uppdelad på fem häften: Naturen och tiden, Bostad, bohag etc., 
Åkerbruk och skogsbruk, Boskapsskötsel, hushåll, jakt och fiske samt 
Människan. I utformningen av dessa frågelistor har även professor Nat. 
Lindqvist i Uppsala och docent G. Hedström i Lund deltagit. Som ett 
led i arbetet med ordregistret ha också delar av östgötasamlingarna 
försetts med uppslagsord och excerpterna ur C. J. L. Lönnbergs ord-
bok slutgranskats. Dessutom ha P. A. Säves uppteckningar från Öster-
götland och den ordlista av okänd hand, som är tryckt i Östergötlands 
Fornminnesförenings Tidskrift I under året excerperats. Lic. HEDBLOM 
har i mindre omfattning fullföljt excerperin gen av material från Häl-
singland, varvid omkring 1,200 bl. 16:o tillförts registret. Vidare kan 
här nämnas att läroverksadjunkten E. LINDKVIST i samarbete med 
arkivet fortsatt utredigeringen av sina egna, mycket omfattande ord-
samlingar från Gästrikland. Som en första frukt av denna bearbetning 
har Lindkvist under året utgivit en större undersökning betitlad »Om 
Gästriklands folkmål» (i Från Gästrikland 1942). 

De språkliga landskapsundersökningarna ha fortsatts i samma om-
fattning som föregående år. 

D a la r n e. Inom den av LEVANDER ledda dalmålsundersök-
ningen har under året herr S. BJÖRKLUND fortsatt sin tjänstgöring som 
skrivbiträde och under året fullföljt excerperingen av material, som 
Levander valt ut för införande på oktavkorten. Detta excerperings-
arbete har under året ägnats dels åt Niss Hj. Matssons primäranteck-
ningar. från Äppelbo, Lima och Transtrand, dels åt Karin Hesslings 
samtliga under år 1939 gjorda uppteckningar från Djura och Gagnef. 
Levander själv har — bortsett från bygderesorna och brevväxlingen 
med ortsmeddelarna -- dels ägnat sig åt ordboksmanuskriptets utform-
ning, vilken vid arbetsårets slut förts fram t. o. m. ordet gnuddra, v., 
dels åt slutredigeringen av första bandet av »Övre Dalarnes bonde-
kultur». 

Oktavsamlingarna ha under detta år tillväxt med omkring 2,150 
nya kort varjämte ett stort antal nya belägg införts på äldre kort. 
Hela antalet oktavkort i dalmålsordboken utgjorde vid arbetsårets 
slut omkring 122,000. 

Väster göt la n d. Utredigering av material för komplette-
ring av västgötaordboken har också under detta år fortsatts av f. rektor 
S. LANTDMANSON såsom frivillig medarbetare, varvid främst ordför-
rådet i frågelistsvar från landskapet excerperats. Inalles ha över 125 
nummer under året medhunnits, huvudsakligen från Korsberga och 
andra socknar i Vartofta härad (J. Möllers och Th. Larssons samlingar). 
Genom denna excerpering ha under året något över 10,000 nya belägg 
tillförts ordboken. 

Under detta arbetsår har också andra delen av texten till J. Göt-
linds arbete »Västergötlands folkmål» slutredigerats och till större delen 
tryckts, ehuru den ännu ej kunnat utgivas. Det återstår för detta 
arbetes avslutning att också färdigställa ett antal kartor avsedda att 
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illustrera den andra delen. Utredigeringen har verkställts av doc. 
V. JANSSON. 

Västmanlan d. Arbetet på denna landskapsundersökning 
har även detta år fortsatts av E. HOLMKVIST, som ytterligare komplet-
terat samlingarna och infört nytt material på äldre kort. Han har vidare 
fortsatt arbetet på beskrivningen av Västmanlands folkmål. Större delen 
av sin arbetstid har han emellertid ägnat åt utarbetandet av en ordbok 
över hytt- och hammarsmidesspråket i mellansvenska Bergslagen, 
som i nuvarande form till omfånget är något större än hans år 1941 
utgivna »Bergslagens gruvspråk». För komplettering av materialet till 
denna ordbok har han också under året .gjort resor under sammanlagt 
45 dagar, vilka bekostats genom anslag, som lämnats honom från 
Jernkontoret. 

Go t lan d. Utredigeringen av Gotländsk ordbok har under 
året omfattat arken 58-65 (slätt till svärte), vilka föreligga rentryckta 
vid arbetsårets slut. Vidare ha vissa kompletteringar ur nyare samlingar 
gjorts i det ännu otryckta partiet av manuskriptet och arbetena på en 
efterskrift till ordboken ha påbörjats. Det parti därav, som omfattar 
redogörelse för källorna och för arbetets förhistoria, föreligger färdigt 
vid arbetsårets slut. Efterskriften skall vidare innefatta en redogörelse 
för bröderna Säves ljudbeteckning samt en kort översikt över ordböj-
ningen. Dessa arbeten ha utförts av H. GUSTAVSON, vilken dessutom 
fortsatt arbetet på andra delen av sin översikt över Gutamålet. 

Folkminnesavdelningens personal har liksom under föregående år 
utgjorts av CAMPBELL, avdelningsföreståndare och EJDESTAM: ama-
nuens. Som extra amanuens har tjänstgjort fil. mag. R. BROBERG med 
uppgift att omhänderha undersökningen av de svenska städernas folk-
traditioner samt i övrigt deltaga i avdelningens löpande arbeten. Fru 
GERDA GRAPE har handhaft registreringsarbetet för realkatalogen och 
fröken ELLA ODSTEDT har deltagit i avdelningens gransknings- och 
korrespondensverksamhet samt redigerat folkminnesmaterial från egna 
uppteckningsresor och utarbetat en monografisk framställning om 
svenska varulvstraditioner. 

Av ämnesundersökningar inom avdelningen, som pågått från 
föregående år, märkes särskilt den som rört lanthandelns historia. Det 
av A/B Hakon Swenson i Västerås till arkivet skänkta beloppet 2,000 
kronor har använts till honorar åt ett större antal ortsmeddelare, vilka 
besvarat arkivets frågelistor om handeln på landsbygden eller gjort 
fristående uppteckningar om denna. Förutom ett omfattande nyin-
samlat material på detta ämnesområde, föreligger nu en av nämnda 
firma utgiven bok, »Bilder ur lanthandelns historia» (Gbg 1943), för 
vilket arbete Ejdestam varit redaktör och medförfattare. 

Fältundersökningar, huvudsakligen genom resor av Campbell, 
ha ägnats den svenska folkkulturen i Norrland, särskilt med hänsyn 
till nybyggarnas traditioner samt kulturkontakten mellan svenskt och 
lapskt. Även lapska traditioner ha insamlats, varvid också lapska 
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medarbetare erhållit instruktion från arkivet. En förteckning över 
arkivets bestånd av uppteckningar rörande lapskt språk och lapska 
folkminnen har under året uppgjorts. Till de lapska medarbetarna har 
utsänts frågelistan M 167 »Lapska traditioner: Fotbeklädnaden», med 
svenskt text av Campbell och lapsk av fil. lic. Israel Ruong. Genom 
dessa arbeten har avdelningen förberett sitt samarbete med den sär-
skilda lapska undersökning som i samarbete med professor B. Collinder 
upptagits på arkivets program och som under innevarande budgetår, 
tack vare statsunderstöd och anslag av lotterimedel, kunnat i större 
skala påbörjas. 

En inventering av vårt lands sägner med utgångspunkt från upp-
rop, instruktioner och föredrag i radio har anordnats i samarbete mellan 
arkivet, Kungl. Gustav Adolfs Akademien och Radiotjänst. Materialet 
från denna inventering, som väntas inkomma under hösten1943, skall 
som gåva införlivas med arkivets samlingar. 

Undersökningen av städernas folkminnen, har under året bedrivits 
med stöd av anslag från städerna själva eller från hembygdsföreningar 
och banker. Under året ha således ytterligare anslag på 400-500 kro-
nor beviljats från sju städer, varav två nytillkomna. Härigenom ha 
sammanlagt 46 städer kommit att beröras av dessa undersökningar. 
Dessa ha under ledning av BROBERG bedrivits i enlighet med den före-
gående år upprättade planen och frågeboken, varför huvudvikten som 
förut varit lagd vid utforskandet av städernas äldre näringsliv, huvud-
sakligen representerats av handel och hantverk. 

Uppteckningsarbetet har slutförts i Askersund, Haparanda, Luleå; 
Norrtälje, Oskarshamn, Piteå, Skövde, Sollefteå, Västervik, Örnskölds-
vik, Östersund och Östhammar. I flertalet övriga städer bar arbetet 
påbörjats och är i ett stort antal av dem nära slutfört. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet. 

STRÖMBÄCK har utom det arbete som åvilat honom i egenskap av 
arkivets föreståndare och dess styrelses sekreterare även granskat 
inkommande samlingar, instruerat upptecknare samt biträtt professor 
Geijer vid redigeringen av institutionens tidskrift »Svenska landsmål 
och svenskt fokliv». Strömbäck har april—maj 1943 givit den sed-
vanliga kursen för landsmåls- och folkminnesupptecknare. Under året 
har Strömbäck publicerat: »Den nordiska språkforskningens framväxt 
i Norge» (i Nord. Tidskr. 1943), »Hade de germanska dödsstraffen sakralt 
ursprung?» (i Saga och Sed 1942), »Snorri Sturluson» (i Le Nord 1942), 
»Otto von Friesen» [minnesteckning] (i Ergo, sept. 1942, och i Gustav 
Adolfs Akademiens minnesbok 1932-1942), »Gottfrid Kallstenius» 
[minnesteckning] (i Gustav Adolfs Akademiens minnesbok 1932-1942). 

LEVANDER har haft sin verksamhet förlagd till dalmålsordboken, 
för vilken redogörelse lämnats i det föregående. Han har under året 
publicerat »Dalmålsordboken 1942» (i Dalarnas hembygdsbok 1943) 
och »övre Dalarn.es bondekultur. 1. Självhushåll» (Lund 1943). 

23-452403. Sv. landsmål 
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ERIKSSON har med undantag för semesterledighet och den tid av 
omkring tre veckor, som han tillbragt på resor för grammofonupptag-
ning i Lappland och Uppland, svarat för ledningen av expeditionen 
och vården av arkivets samlingar samt tjänstgjort som kassaförvaltare. 
Han har fortsatt arbetet med utredigering av lektor A. Schagerströms 
»Gräsömålet» och sin egen avhandling om »Hjäll och tarre» samt läst 
ett korrektur på dr Levanders »övre Dalarnes bondekultur». Han har 
under året publicerat »Hur saga, sägen och talesätt i Uppland räddas» 
och »In memoriam Otto von Friesen», båda i Uppland, UFT:s årsbok 
1942, samt »Folkmålsatlasen» (i Saga och Sed 1942). 

CAMPBELL har tjänstgjort som föreståndare för folluninnesavdel-
ningen. Han har författat frågelistan M 167 Lapska traditioner: Fot-
beklädnaden. För inventeringen av svenska folksägner i samarbete 
med Radiotjänst ha T han författat ett antal studiebrev och i övrigt 
såsom sekreterare i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens sägenkom-
mitte handhaft den närmaste arbetsledningen inom denna. Camp-
bell har under året av trycket utgivit »Om fot- och benbeklädnaden 
hos allmogen i Norrland» (i Rig 1942), »Om litterärt och folkligt i sven-
ska gåtsamlingar från medeltiden till 1900» (i Saga och Sed 1942) och 
»Folkminnesatlasen» (i samma publikation) samt »Äldre norrländsk 
nybyggarekultur i muntlig tradition» (i Folkminnen och Folktankar 
1942). 

Under höstterminen 1942 har han hållit föreläsningar i etnologi 
vid Uppsala och Lunds universitet samt vårterminen 1943 vid Upp-
sala universitet, samt har vidare fortsatt arbetet som redaktör för den 
folkloristiska delen av Atlas för svensk folkkultur. 

HOLMKVIST har i mindre omfattning fortsatt arbetet på västman-
landsordboken. Huvuddelen av hans arbetstid har ägnats åt utarbe-
tandet av den ovan nämnda ordboken över hytt- och hammarsmides-
språket. 

GUSTAVSON har, som ovan under redogörelsen för ordregistret 
nämnts, fortsatt genomgången av östgötskt material samt av Gotländsk 
ordbok utredigerat arken 58-65 samt påbörjat den förut nämnda efter-
skriften till ordboken. Han har vidare fortsatt arbetet på andra delen 
av sin översikt över Gutamålet. Han har under året utgivit »M. Klint-
berg och hans gotländska samlingar* (i Gotl. stud. till R. Steffen, Visby 
1942). 

EJDESTAM har under året tjänstgjort som amanuens vid folk-
minnesavdelningen. Han har utarbetat frågelistan M 166 »Lanthandla-
ren». Vid de tillfällen, då Campbell på grund av semester eller resor 
varit frånvarande, har Ejdestam uppehållit dennes tjänst. 

Under året har Ejdestam utgivit »Samhällsbildningar i Norr-
bottens län» (i Svenska samhällen 1942), »Är tomten ett dragväsen?» 
(i Folkminnen och Folktankar 1943) samt redigerat »Bilder ur lant-
handelns historia» (Gbg 1943), vari han författat s. 13-96 och 261-
277. 
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HEDBLOM har under året fortsatt arbetet på ordregistret, varom 
ovan talats. 

BROBERG har under året huvudsakligen varit sysselsatt med under-
sökningen av städernas folkminnen och bearbetat och utredigerat in-
kommande material. I samband härmed har han fört en omfattande 
korrespondens och meddelat instruktioner åt upptecknarna. Dessutom 
har han deltagit i handläggandet av folkminnesavdelningens löpande 
göromål samt granskat inkommande språkligt material från Värmland 
och Dalsland. Vid de tillfällen, då Ejdestam varit frånvarande för resor 
eller semester har Broberg uppehållit dennes tjänst. 

Han har under året utgivit »En segelmakares minnen» (i Notiser 
från Arbetarnas Kulturhist. Sällsk. 5, 1942) samt »Näringar och arbets-
liv i Ostmark under förra århundradet» och »Sägner och folktro» (båda 
i Från östmarksbygden I, 1943). 

ODSTEDT har under större delen av året fortsatt arbetet på avhand-
lingen »Varulven i svensk folktradition». Hon har dessutom utredigerat 
egna uppteckningar från Småland, Öland och Lappland, granskat in-
kommande folkminnesmaterial och korresponderat med upptecknare 
samt fortsatt undersökningen rörande textilier och textiltermer i övre 
Dalarne. 

IV. Resor och uppteekningsarbeten. 

D alarn e. Rektor J. BOfiTHIUS reste under tiden 17-26 sept. 
i Orsa för att utföra kompletteringsarbeten till dalmålsordboken med 
ledning av en kompletteringslista, uppgjord av Levander. Därvid be-
söktes byarna Hansjö, Skattungbyn, Torrvål, Maggås, Åberga och 
Kallmora. Fil. lic. E. HOLMKVIST har i samband med en av Jernkon-
toret bekostad resa i okt. och dec. 1942 för insamling av hytt- och ham-
marsmidestermer även besökt Falun och Gonäs. Fil. dr L. LEVANDER 
har under året företagit tvenne resor i landskapet, båda med ändamål 
att medelst kompletteringslistor införskaffa sådant ord- och sakmaterial 
till dalmålsordboken, som under ordboksartiklarnas avfattande visat 
sig oundgängligen behövligt. Under den första resan 7-17 okt., var-
vid Levander åtföljdes av hr F. Rombo, besöktes Mora, Våmhus samt 
Älvdalen, under den andra 17-29 maj besöktes Rättvik, Boda och 
Våmhus. Redaktör E. H. NORD har under tiden 18-21 maj åtföljt 
Levander på dennes resor. Fröken ELLA ODSTEDT gjorde under tiden 
1-10 sept. en resa i Transtrand, Lima och Särna huvudsakligen för 
uppteckning av textiltermer för dalmålsordboken samt för några folk-
loristiska specialfrågor. Fil. stud. THURE PERSSON har under 20 dagar 
i juli gjort dialektuppteckningar i Järna och Nås socknar. Ilar 
vidare i maj 1943 påbörjat en resa i Orsa finnmark för uppteckning 
av folkminnen. Herr F. Roms° har företagit ett flertal resor för dr 
Levanders räkning. Den första, som avslutades den 6 juli, var en fort-
sättning av den förra året påbörjade, den andra företogs under tiden 
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4-17 okt., delvis tillsammans med Levander, den tredje under tiden 
25-29 maj 1943. 

Go tlan d. Fil. dr II. GusTAvsoN reste under tiden 25-29 juli 
i Ardre och Lan socknar för uppteckningar om dialekt och folkliv. 

Gästriklan d. Fil. lic. F. HEDBLOM gjorde under tiden 16-
18 sept. uppteckningar rörande vissa terrängbenämningar och besva-
rade vissa kartfrågor för folkkulturatlasen i österfärnebo, Ovansjö 
och Torsåker. 

Hälsinglan d. Fil. mag. R. BROBERG besökte under en resa 
för uppteckning av stadstraditioner under tiden 5-13 dec. Söderhamn, 
Hudiksvall och Bollnäs. Docent D. STRÖMBÄCK företog under tiden 
16-29 sept. en resa för uppteckning av dialekter och folktraditioner i 
Ovanåker, Alfta, Forsa och Bergsjö samt för instruktion av vissa 
ortsmeddelare. 

Härjedale n. Folkskollärare E. GRANBERG har under en 
kortare tid av sommaren 1942 upptecknat folkminnen i landskapet. 
Docenten D. STRÖMBÄCK besökte under den grammofonupptagnings-
resa, som han tillsammans med professor B. COLLINDER och fil. lic. 
F. HEDBLOM påbörjade i juni 1942 och som avslutades den 10 juli 
samma år, även Härjedalen, där upptagningar ägde rum i Hede och 
Tännäs. 

Jä mtla n d. Professor H. GEIJER företog under tiden 19 jan.-
14 febr. 1943 en resa till Jämtland, Lappland och Västerbotten, dels 
för arkivstudier till 0. P. Petterssons »Gamla byar i Vilhelmina* i Sunds-
vall, Härnösand och Umeå samt för införskaffande av uppgifter om 
Zakarias Bång. Docenten D. STRÖMBÄCK besökte under sin vid Härje-
dalen nämnda resa även Jämtland och gjorde grammofonupptag-
ningar i Klövsjö. 

Lapplan d. Docenten Ä. CAMPBELL företog under tiden 24 
juli-13 aug. en resa till Sorsele för att där studera och uppteckna 
traditionerna om bebyggelsens grundläggning och utveckling i Am-
marnäs och Gautsträsk samt vidare undersöka kulturkontakten mel-
lan svenskar och lappar ävensom andra etnologiskt intressanta förete-
elser. Även lapska traditioner upptecknades. I juni 1943 påbörjade 
Campbell en ny resa till samma plats för att fortsätta sina undersök-
ningar om samma ämnen. Under tiden 1-16 febr, gjorde professor 
BJÖRN COLLINDER, fru BRITTA COLLINDER och fil. lic. M. ERIKSSON en 
resa för upptagning av lapska språkprov i Jokkmokk, Arvidsjaur, 
Arjeplog och Sorsele, varvid 127 skivor värdefullt material blev resans 
resultat. Under arbetet i Arjeplog 12-14 febr, deltog även fil. lic. 
ISRAEL RUONG. Resan bekostades helt av medel från särskilt stats-
anslag och från Humanistiska fonden. Under tiden 21-30 juni på-
började samma personer en ny resa för samma ändamål i Sorsele, 
Amraarnäs och Tärna. Professor H. GEIJER besökte under sin ovan 
under Jämtland omtalade norrlandsresa även Vilhelmina, där han med 
komminister Hasselbrink genomgick lapska ord och namn för arbetet 
»Gamla byar i Vilhelmina» och studerade i kyrkoarkivet. 1 Lycksele 
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gjordes en del personhistoriska uppteckningar, varjämte domsagans 
arkiv och kyrkoarkivet besöktes. Fröken ELLA ODSTEDT gjorde under 
tiden 24 juli-14 aug. en resa till Sorsele, där hon, tillsammans med 
docent Campbell i Ammarnäs och Gautsträsk upptecknade tradi-
tioner rörande vissa äldre levnadsförhållanden. I samband därmed 
upptecknade hon även textiltermer. Hon gjorde även en jämförande 
undersökning i centralbygden i Sorsele. Dessutom besökte hon ett par 
lapska bosättningar inom Gautsträsk, Tjulträsk och Rödingbäck, och 
upptecknade där, liksom även i Ammarnäs, lapsk folklore. 

När k e. Fil. mag. R. BROBERG gjorde i samband med en resa 
i sept. 1942 till Östergötland, Småland och Västergötland även ett 
besök i Kumla för instruktioner åt ortsmeddelare rörande uppteck-
ning av stadstraditioner i Askersund. 

Smålan d. Fil. mag. R. BROBERG gjorde under tiden 1-30 
sept. en uppteckningsresa till Småland m. fl. landskap, varvid bl. a. 
stadstraditioner upptecknades i Västervik, Oskarshamn, Jönköping, 
Huskvarna och Gränna. Professor II. GEIJER besökte i samband med 
en längre resa till Linköping och Lund även Hårstorp i Kläckeberga, 
där han sammanträffade med professor J. A. Lundells syster, fru Elise 
Zetterqvist, för komplettering och kontroll av folkminnen i samband 
med efterskörd till nionde bandet av Svenska Landsmål och för upp-
lysningar till J. A. Lundens biografi. 

Upplan d. Fil. mag. R. BROBERG besökte Enköping den 7/8  
och 2/„ 1942 samt Norrtälje (tillsammans med fil. lic. J. Ejdestam) 
den 13-16 april 1943 för uppteckning av stadstraditioner, samt Sig-
tuna den 6 maj 1943 för samma ändamål. Fil. lic. J. EJDESTAM har till-
sammans med Brobeng besökt Enköping den 2/12  1942, Norrtälje 13-16 
april 1943 och Sigtuna den 8/5  1943 för uppteckning av stadstradi-
tioner. Fil. lic. M. ERIKSSON har under tiden 5-14 aug. samt 12-14 
okt. gjort dialektuppteckningar på Gräsö i samband med förberedelser 
för utgivningen av Aug. Schagerströms avhandling om gräsömålet. 
Fil. lic. F. HEDBLOM har under tiden 12-15 aug. gjort en resa till 
Alunda och Ekeby socknar och den 8-10 okt. till Fjärdhundra (Heby, 
Västerlövsta, Altuna och Vittinge) för besvarande av en del kartfråge-
listor och för att utröna möjligheterna för fortsatta uppteckningar i 
dessa trakter. Fil. lic. E. HOLMKVIST har under sin resa i okt. och dec. 
1942 för uppteckning av hytt- och hammarsmidestermer (bekostad 
av Jernkontoret) även besökt Österby. 

V är mlan d. Fil. lic. E. HOLMKVIST har under sin ovan om-
talade resa i slutet av år 1942 för uppteckning av hytt- och hammar-
smidestermer även besökt Nykroppa, Finnshyttan och Nordmarks-
hyttan. 

Vä st er b ot t e n. Professor 11. GEIJER besökte under sin ovan 
omtalade norrlandsresa Umeå den 7-12 febr, för arkivforskningar och 
samråd med f. folkskolläraren 0. P. Pettersson. 

Väst er gö t lan d. Fil. mag. R. BROBERG har under den ovan 
omtalade resan gjort uppteckningar av stadstraditioner även i Skövde. 
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Väst manlan d. Fil. lic. J. EJDESTAM har under tiden 24-26 
okt. upptecknat stadstraditioner i Nora och Lindesberg. Fil. lic. F. 
HEDBLOM reste under tiden 24-29 aug. i Odensberg, Berg, Munk-
torp, Sevalla och Skerike socknar, där han besvarade kartfrågelistor 
och gjorde andra uppteckningar. Fil. lic. E. HOLMKVIST har under sin 
ovan omtalade resa för insamling av hytt- och hammarsmidestermer 
även besökt Sala. Fil. stud. E. MALMKVIST har fortsatt sina under juni 
1942 påbörjade uppteckningar i Ramsberg. 

Ång er ma nlan d. Professor H. GEIJER besökte under sin 
ovan omtalade norrlandsresa i jan. och febr. även Multrå samt genom-
gick vissa delar av fil. dr Erik Modins privata samlingar rörande norr-
ländska folktraditioner. Även docenten D. STRÖMBÄCK besökte vid 
två skilda tillfällen (juli 1942 och juni 1943) under det gångna arbets-
året Multrå för genomgång av sådana äldre uppteckningar från Härje-
dalen, som dr Modin tidigare lämnat arkivet. 

ö 1 a n d. Fil. mag. AINA MEIJEL företog under tiden 8 juli--
9 aug. en resa till Öland för att insamla material för de folkloristiska 
kartorna i Atlas för svensk folkkultur och besökte därvid Torslunda, 
Glömminge, Högsrum, Räpplinge, Köping, Föra, Persnäs, Källa, Högby, 
Böda, Löt, Bredsätra, Gärdslösa, Långlöt m. fl. socknar. 

Ö st er g öt lan d. Läroverksadjunkten fil. mag. P. AGGEMARK 
gjorde under tiden 1-11 juli uppteckningar i Tjärstad i Kinda härad 
samt den 13-16 juli i Torpa och V. Ryds socknar i Ydre härad. Under 
denna resa sammanträffade också Aggemark i Oppeby med läroverks-
adjunkten Martin Franzén för att med honom överlägga om utgiv-
ningen av framlidne nämndemannen Axel Anderssons i Tella, Häger-
stad, ordlista över Hägerstad-Oppebymålet. FA. mag. R. BROBERG 
gjorde under sin ovan omtalade resa för uppteckning av stadstraditioner 
även ett besök i Linköping för detta ändamål. Fil. lic. F. HEDBLOM 
reste under tiden 24-28 aug. i Hammarkinds härad för att studera 
vissa terrängbenämningar och besvara kartfrågor för Atlas för svensk 
folkkultur. Härvid besöktes Drothems, Mogata och Skällviks socknar. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelser 1941-43. 

AV GUNNAR HEDSTRÖM. 

Arbetsåret 1941-42. 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning. 
För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller 

av Kungl. Maj:t d. 4/4  1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har 
under arbetsåret utgjorts av professor MARTIN P:N NILSSON, ordf., 
professor C. W. VON SYDOW, V. ordf., professorerna K. G. LJUNGGREN 
och J.-E. FORSSANDER, överbibliotekarie G. CARLQUIST och arkivets 
föreståndare, tillika sekreterare och skattmästare, samt såsom supple-
anter professorerna GOTTFRID CARLSSON och ERIK ROOTH. 

Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under 
budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reserva-
tionsanslag till Landsmålsarkivet i Lund anvisats 23,100 kronor till 
avlöningar (inkl. 700 kronor till arvoden åt tillfälligt anställda arbeta-
biträden samt 3,400 kronor till arvode för utredigering av ordboken 
över Valldanaålet) jämte medel till rörligt tillägg och kristillägg, 1,400 
kronor till omkostnader samt 7,600 kronor till insamling och bearbet-
ning av vetenskapligt material. 

Då det starkt nedskurna anslaget för insamling av folkmål icke 
medgav utsändande av studenter för folkmålsuppteckning i den ut-
sträckning som förut skett, sökte och erhöll arkivet ett anslag på 1,200 
kronor från Lunds Universitets reservfond till bestridande av kostnader 
för dialektuppteckningar genom studerande av ämnet nordiska språk. 
Ytterligare en värdefull hjälp har institutionen under året fått mottaga 
från universitetet. Institutionens skåputrymme för samlingar var 
sedan förra budgetåret taget i anspråk till bristningsgränsen, och den 
begärda, av universitetskanslern tillstyrkta förhöjningen av omkost-
nadsanslaget, vilken för den närmaste framtiden kunde ha räddat 
situationen, hade blivit avslagen. Under dessa brydsamma förhållanden 
prövade Styrelsen utvägen att vända sig till Lunds Universitet, med 
resultat att universitetet erhöll kanslerns medgivande att med medel 
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från reservfonden »inköpa skåp avsedda att ställas till Landsmåls-
arkivets i Lund disposition». Institutionens behov av skåputrymme 
torde härmed vara fyllt för fyra å fem år framåt. 

I samband med att Småländska landsmålsföreningen nedlade 
sin verksamhet den 24 april 1942, överlämnade föreningen sin kassa, 
kronor 169: 21, till Landsmålsarkivet i Lund för insamling av små-
ländskt dialektmaterial. 

Till bestridande av tryckningskostnader för P. N. Petersons i 
Norbyvallda Ordbok över Valldamålet hft 7-9 har arkivets styrelse 
erhållit ett anslag å 6,000 kronor från Landstinget i Hallands län. 
Dessutom har arkivet att tillgå den oförbrukade återstoden av det till 
institutionen 1937 för fortsatt utgivande av nämnda ordbok beviljade 
lotterimedelsanslaget. 

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden. 

Institutionens personal har under året utgjorts av — utom före-
ståndaren, docenten GUNNAR HEDSTRÖM — fil. dr. INGEMAR INGERS, 
arkivarie, och fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde. 

HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag 
av den tid, då han åtnjutit semester eller varit tjänstledig för sjukdom. 
Hedströms arbete har bestått i ledning av institutionen och övervak-
ning av arbetet inom densamma. Han har med biträde av arkivarien 
uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar och ansökningar av skilda 
slag samt utarbetat årsberättelsen. Han har granskat och värderat 
inkomna samlingar från Småland, Blekinge och Halland samt instrue-
rat upptecknare. Han har lett och övervakat utredigeringen av äldre 
dialektala handskrivna källor från Småland och utarbetat frågelistor 
för komplettering av Smålandssamlingarna, granskat de utredigerade 
partierna av den av institutionen utgivna ordboken över Valldamålet 
och medverkat vid utredigering av äldre småländska texter i tidskrif-
ten Svenska Landsmål. 

En offentlig kurs i landsmålsalfabet och 
upp t e ckni n, g st e knik (obligatorisk för fil, ämbetsexamen) 
har givits av Hedström under april månad. Kursen, som omfattade 16 
timmar, bevistades av 38 personer. 

HEDSTRÖM företog den 144-17/5  tjänsteresa till Stockholm för att 
deltaga i överläggningar mellan föreståndarna för folkmåls-, folkminnes-
och ortnamnsinstitutionerna i Uppsala, Stockholm, Lund och Göte-
borg och för att representera arkivet vid styrelsesammanträde och all-
mänt sammanträde i Rådet för Bygdekultur ävensom för att erhålla 
informationer angående möjligheten för Landsmålsarkivet i Lund att 
erhålla tjänstebrevsrätt. 

INGERS har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av 
den tid, då han åtnjutit semester eller varit tjänstledig för sjukdom. 
Han har granskat och värderat från Skåne inkommande material, 
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utfört katalogisering av till arkivet inkommande samlingar, utredige-
ring av äldre och nyare i anteckningsböcker o. d. föreliggande primär-
material, diverse excerperingsarbeten, instruering av upptecknare samt 
expeditionsgöromål. Vidare har han företagit smärre resor för kom-
plettering av arkivets samlingar från orter i närheten av Lund. Be-
träffande insamlingsarbete se mom. 5. 

DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort under hela året med undantag 
av den tid, då hon åtnjutit semester. Hon har fört accessionskatalogen, 
ordnat inkommet material och äldre ordsamlingar, utredigerat på 
sedeslappar gamla handskriftliga samlingar av ord och ordspråk från 
Småland (jfr mom. 4 nedan), utfört excerperingsarbete (särskilt av 
svar på frågelistor), utskrivit brev och handlingar, fråge- och komplette-
ringslistor och deltagit i katalogiserings- och expeditionsarbete. Där-
jämte har hon biträtt vid redaktionsarbete för Valldaordboken. 

Extra persona 1. Fil. dr ERIK BRUHN har handhaft redi-
geringen av Ordbok över Valldamålet. — Fröken GUN NORRMAN 
har utfört räkning och signering av samlingar och slutfört arbetet med 
det lexikaliska registret till samlingarna från Blekinge. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård. 

Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbeståndet 16 h. fol., 
88 Ii. 4:o, 235 h. 8:o och 10 h. 16:o samt 3,230 bl. fol., 55,940 bl. 4:o, 
1,709 bl. 8:o, omkr. 1,204,900 bl. 16:o och 52 bl. i växlande format. 

Arbetsårets accession. Landsmålsarkivets manuskript-
bestånd har under året ökats med 2,216 bl. 4:o (Sk. 560 bl., Hall. 372 
bl., Bl. 50 bl., Sm. 1,234 bl.) och 58,730 bl. 16:o (Sk. 15,331 bl., Hall. 
5,675 bl., Bl. 325 bl., Sm. 37,399 bl.). Det utgör således nu 16 h. fol., 
88 h. 4:o, 235 h. 8:o och 10 h. 16:o samt 3,230 bl. fol., 58,156 bl. 4:o, 
1,709 bl. 8:o, omkr. 1,263,630 bl. 16:o och 52 bl. i växlande format. 

Uppställning, katalogisering m. m. Katalogise-
ring och redigering av samlingar ha fortgått efter samma grunder som 
under föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna för 1930-31 
och 1931-32. 

Bibliot e k. Biblioteket har under året undergått tillökning 
genom gåvor och i någon ringa mån genom inköp. 

Gåvo r. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) ha erhållits 
från ett flertal enskilda och institutioner. 

Besö k. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har 
under året uppgått till 807. 

4. Arkivarbeten, materialets bearbetning och tryckning. 

Äldre dialektuppteckningar tillhörande Landsmålsarkivet eller 
andra institutioner ha fortfarande i stor utsträckning blivit utskrivna 
å sedeslappar. Därav kunna nämnas en handskrift med en större sam- 
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ling ordspråk och ordstäv från Slätthög, Krbgs län, tillhörig Folk-
minnesarkivet i Lund, samt småländska folkmålssamlingar tillhöriga 
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Av Landsmålsarkivet 
i Lund tillhöriga äldre ordlistor, som blivit på samma sätt utredige-
rade, kunna nämnas lärare K. T. Ysbergs från Skånes Fagerhult, lärare 
J. P. Sundgrens från Vitaby samt kantor Chr. Nilssons från Håslöv, 
vilken sistnämnda blivit påbörjad. Dessutom har ett flertal av de i 
årsberättelsen 1937-38 omnämnda ordlistor, som inkommit genom en 
pristävlan, blivit utredigerade. En del från Skånska landsmålsföre-
ningen härrörande äldre texter, upptecknade under tiden 1875-1900, 
ha iordningställts för publicering i tidskriften Svenska Landsmål. 
Arbetet med det lexikaliska registret till ordsamlingarna från östra och 
mellersta Blekinge har slutförts. För Smålandsundersökningen har med 
särskilt tillgodoseende av lexikaliska och ordgeografiska synpunkter 
en ny frågelista sammanställts på grundval av genomgång av under 
året inkomna ordsamlingar. Ur frågelistsvar och monografiska upp-
teckningar från Småland har lexikaliskt material excerperats och utskri-
vits å sedeslappar. 

Allt inkommande material har genomgåtts och granskats av Hed-
ström (Småland, Blekinge, Halland) och Ingers (Skåne). 

Dettillden dialektgeografiska undersökningen 
hörande materialet förvaras och bearbetas i Uppsala av professor.  
NATAN LINDQVIST (förutvarande föreståndare för Landsmålsarkivet 
i Lund) i enlighet med beslut av Centralstyrelsen den 7 dec. 1936. 

Redigeringenav P. N. Petersons ordbok över Vall-
da målet har fortsatt under arbetsåret och har liksom tidigare 
närmast handhafts av fil. dr. ERIK BRUHN. Det sjunde häftet är fär-
digt att utgivas från trycket i juli 1942. 

Följande undersökningar och bearbetningar ha 
under året fortgått: fil. lic. IIUGO ARESKOUG: Sydöstskånska folkmål; 
docent GUNNAR IIEDSTRÖM: Sydsmåländska folkmål; fil. dr INGEMAR 
INGERS: Dialekttexter från sydvästra Skåne; fil. lic. STURE NILSSON: 
Mellersta och norra Hallands folkmål; fil. lic. SVEN PETTERSSON: 
Blekingska folkmål; fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT: Dialekttexter från Glim-
åkra med grammatisk inledning; fil. lic. V. WELANDER: Konsonantis-
men i Skånemålen. — Under året har publicerats av fil. dr INGER 
INGERS »Burlövs gränser för 400 år sedan» (i Sydsv. Ortnamnssällskapets 
årsskrift 1940-41) och »Om Landsmålsarkivet i Lund och dess verk-
samhet inom Skåne» (i Skånes hembygdsförbunds årsbok 1941), av fil. 
dr GÖSTA SJÖSTEDT »Ortnamnens vittnesbörd om vita storkens utbred-
ning i Malmöhus län i gången tid» (i Namn och Bygd 1942) och »Med 
djurnamn sammansatta ortnamn i Frosta härad» (i Sydsv. Ortnamns-
sällskapets årsskrift 1940-41). 
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5. Insamlingsarbetet 1941-42. 
Skåne. 
Albo h d. Fil. lic. Viktor Welander har fortsatt undersökningen 

i Brösarp, och fil. mag. Bertil Ejder har upptecknat en del ord och tale-
sätt från An,drarum. —Bara h d. Fil. dr Ingemar Ingers har fort-
satt uppteckningar i socknarna Uppåkra, Burlöv, Tottarp och Mölle-
berga, och byggmästare J. Aug. Persson, Lund, har liksom föregående 
år upptecknat texter å dialekt från Burlöv och Mölleberga. —Bjär e 
h d. Fil. lic. Viktor Welander har gjort kompletterande uppteckningar 
i Barkåkra. —Frost a h d. Fröken Helga Persson har besvarat ett 
antal frågelistor i Munkarp, N. Rörum och 8. Rörum, och fröken Annette 
Sonesson har utfört orduppteckningar i Ö. Äspinge. —Ingelst a ds 
h d. Fil. kand. Nils Bengtsson har i Ö. Ingelstad, Kvärrestad, övraby 
och Hammenhög insamlat omkr. 750 ord. — Järr est ads h d. 
Fil. lic. Hugo Areskoug har undersökt målet i Stiby och insamlat omkr 
2,000 ord. —Luggude h d. Fil. mag. Bertil Ejder har upptecknat 
en del ordstäv och talesätt ifrån Raus. — Fil. lic. Viktor Welander har 
i Väsby insamlat ytterligare omkr. 400 ord. — Onsj ö h d. Fröken 
Helga Persson har i Stehag besvarat ett antal frågelistor. — Oxie 
h d. Fil. dr I. Ingers har i Tygelsjö företagit kompletterande uppteck-
ningar. —Skyt ts h d. Fil. dr I. Ingers har i Fru Alstad, Trelleborg, 
Gislöv m. fl. insamlat ytterligare omkr. 900 ord. —Torna h d. Fil. 
dr I. Ingers har gjort smärre uppteckningar ifrån Everlöv, Vallkärra 
och Lund. Fil. kand. John Friberg har i en proseminarieuppsats be-
handlat frågelista nr 27: 'Åkerns beredning' med materialet hämtat 
ifrån Gödelöv. Vemmenhögs h d. Fru Ellida Ohlsson, Svens- 
torp, har fortfarande verkat såsom meddelare och har besvarat ett 
antal frågelistor och kompletterat ordsamlingar. — Ö. Göinge h d. 
Fil. dr I. Ingers har företagit smärre uppteckningar ifrån Loshult, och 
fil. dr Gösta Sjöstedt har i Glimåkra insamlat ytterligare omkr. 2,800 
ord. 

Blekinge. 
List ers h d. Fil. mag. Bennie Bengtsson har för Ysane s:n 

besvarat frågelista nr 3: 'Personerna i gården och byn'. — Mede 1-
st a ds h d. Ingeniör Axel Hammelin, har fortsatt sitt upptecknings-
arbete i Ronneby landsförsamling. 

Halland. 
Fjär e h d. Hr Alfred Jönsson, Lindome, har under året be-

svarat ett antal frågelistor och kompletterat en större ordsamling. 
Halmst a ds h d. Hr K. A. Karlsson har fortfarande verkat såsom 
ortsmeddelare för Harplinge sn. Fil. mag. Kerstin Valfridsson har 
genom undersökning i Vapnö insamlat orala. 1,600 ord. — Viske 
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h d. Fröken Anna Andersson har påbörjat arbete såsom ortsmeddelare 
för Sällstorp, och fil. mag. Gustaf Vidhög har i Veddige insamlat ytter-
ligare omkr. 600 ord. 

Småland. 
Allbo h d. Fil. dr I. Ingers har i Stenbrohult upptecknat omkr. 

800 ord. Hr John Sjöquist har påbörjat arbete såsom ortsmeddelare 
för Virestads sn. — Asp elands h d. Docent Gunnar nedström 
har inlämnat omkr. 1,300 bl. 16:o uppteckningar från Virserum, utförda 
1918. —Kinnevalds h d. Docent Gunnar nedström har inläm-
nat 200 bl. 16:o uppteckningar från Almundsryd, utförda 1918. — 
Fröken Anna Hult har i Tävelsås upptecknat samma antal ord. — 
Konga h d. Fil. mag. Erik Johannesson har undersökt målet i 
Älmeboda och därvid insamlat omkr. 2,300 ord. Såsom ortsmeddelare 
ha verkat hr Tor Krantz för Hovmantorp och hr Gunnar Carlsson för 
Långasjö. —Norra Vedbo h d. Fil. mag. Erik Lönnerholm har 
genom fortsatta undersökningar i Linderås insamlat omkr. 1,300 ord 
och löjtnant F. Neij i Askeryd omkr. 3,500. — Sunner b o h d. 
Fil. stud. Sten Bertil Vide har i Hallaryd insamlat ytterligare omkr. 
600 ord. —Södra Tjusts hd. Fil. lic. Eric Eilert har fortsatt 
sitt uppteckningsarbete i Blackstad och har inlämnat ytterligare omkr. 
1,600 bl. 16:o i ordsamlingar jämte en del texter. — Västb o h d. 
Såsom ortsmeddelare ha verkat fru Anna Nilsson för S. Hestra och 
fröken Edith österlund för Kulltorp. — Västra h d. Löjtnant F. 
Neij har genom undersökning i Svennarum insamlat omkr. 4,000 ord. — 
Öst b o h d. Hr Fingal Johansson har fortfarande verkat såsom 
ortsmeddelare för Fryele sn. — östra h d. Skriftställare Gottfrid 
Wagner har påbörjat arbete såsom ortsmeddelare för Alseda sn och 
har insänt ett stort antal texter å dialekt, innehållande sägner, folktro 
och folklivsbilder. 

Arbetsåret 1942-43. 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning. 

Landsmålsarkivet i Lund har under ovannämnda arbetsår haft 
samma organisation och förvaltning som under det föregående. Arkivets 
styrelse har sålunda utgjorts av professor MARTIN P:N NiLssoN, ordf., 
professor C. W. VON SYDOW, v. ordf., professorerna K. G. LJUNGGREN, 
I. LINDQUIST och J.-E. FORSSANDER, överbibliotekarie G. CARLQUIST 
och arkivets föreståndare, tillika sekreterare och skattmästare, samt 
såsom suppleanter professorerna GOTTFRID CARLSSON och ERIK ROOTH. 

Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under 
budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reserva-
tionsanslag till Landsmålsarkivet i Lund anvisats 23,500 kronor till 
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avlöningar (inkl. 700 kronor till arvoden åt tillfälligt anställda arbets-
biträden samt 3,400 kronor till arvode för utredigering av ordboken 
över Valldamålet) jämte medel till rörligt tillägg och kristillägg, 1,400 
kronor till omkostnader samt 7,600 kronor till insamling och bearbet-
ning av vetenskapligt material. 

Till bestridande av tryckningskostnader för P. N. Petersons i Nor-
byvallda Ordbok över Valldamålet lift 7-9 har arkivet att tillgå ett 
anslag å 6,000 kronor från Landstinget i Hallands län. Dessutom för-
fogar arkivet över den oförbrukade återstoden av det till institutionen 
1937 för fortsatt utgivande av nämnda ordbok beviljade lotterimedels-
anslaget, d. 1/7  1943 utgörande 1,281: 57 kronor. 

Arkivet erhöll den 24/8  1942 tjänstebrevsrätt. 

2. Personal och tjanstgöringsförhållanden. 

Institutionens personal har under året utgjorts av — utom före-
ståndaren, docenten GUNNAR HEDSTRÖM — fil. dr INGEMAR INGERS, 
arkivarie, och fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde. 

HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag 
av den tid, då han åtnjutit semester eller varit tjänstledig för sjukdom. 
Hedströms arbete har bestått i ledning av institutionen och övervak-
ning av arbetet inom densamma. Han har med biträde av arkivarien 
uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar och ansökningar av skilda 
slag samt utarbetat årsberättelsen. Han har granskat och värderat 
inkomna samlingar från Småland, Blekinge och Halland samt instrue-
rat upptecknare. Han har lett och övervakat utredigeringen av äldre 
dialektala handskrivna källor från Småland och utarbetat frågelistor 
för komplettering av Smålandssamlingarna, granskat de utredigerade 
partierna av den av institutionen utgivna ordboken över Valldamålet 
och medverkat vid utredigering av äldre småländska texter i Svenska 
Landsmål. nedström har även med särskild hänsyn till norra Småland 
genomgått och kompletterat av Landsmålsarkivet i Uppsala för dess 
östgötaundersökning utarbetade frågelistor. 

En offentlig kurs i landsmålsalfabet och 
upp t e c kning st e knik (obligatorisk för fil, ämbetsexamen) har 
givits av nedström under april månad. Kursen, som omfattade 16 tim-
mar, bevistades av 32 personer. 

HEDSTRÖM företog den 1O/5-13/5  tjänsteresa till Stockholm för att 
deltaga i överläggningar mellan föreståndarna för folkmåls-, folkminnes-
och ortnamnsinstitutionerna i Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg 
och för att representera arkivet vid styrelsesammanträde i Rådet för 
Bygdekultur. 

INGERS har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av 
den tid, då han åtnjutit semester eller varit tjänstledig för sjukdom 
eller inkallad till militärtjänstgöring. Han har granskat och värderat 
från Skåne inkommande material, utfört katalogisering av till arkivet 
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inkommande samlingar, utredigering av äldre och nyare i antecknings-
böcker o. d. föreliggande primärmaterial, diverse excerperingsarbeten, 
instruering av upptecknare samt expeditionsgöromål. Vidare har han 
företagit smärre resor för komplettering av arkivets samlingar från 
orter i närheten av Lund. Beträffande insamlingsarbete se mom. 5. 

DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort under hela året med undantag 
av den tid, då hon åtnjutit semester. Hon har fört accessionskatalogen, 
ordnat inkommet material och äldre ordsamlingar, utredigerat på sedes-
lappar gamla ordsamlingar från Småland, utfört excerperingsarbete 
(särskilt av svar på frågelistor), utskrivit brev och handlingar, fråge-
och kompletteringslistor och har deltagit i katalogiserings- och expedi-
tionsarbete. Därjämte har hon biträtt vid redaktionsarbete för Vanda-
ordboken. 

Extra personal. Fil. dr ERIK BRIIHN har handhaft redi-
geringen av Ordbok över Valldamålet. — Fröken GUN NORRMAN har 
utfört räkning och signering av samlingar och skrivit ut på sedeslappar 
en av Smålands och Ölands landsmålsförening sammanställd ordbok 
över folkmålet på Öland, förvarad i Landsmåls- och folkminnesarkivet 
i Uppsala. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård. 

Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbeståndet 16 h. fol., 
88 h. 4:o, 235 h. 8:o och 10 h. 16:o samt 3,230 bl. fol., 58,156 bl. 4:o, 
1,709 bl. 8:o, omkr. 1,263,630 bl. 16:o och 52 bl. i växlande format. 

Arbetsårets accession. Landsmålsarkivets manuskript-
bestånd har under året ökats med 23 bl. fol. (Sk.), 1,224 bl. 4:o (Sk. 622, 
Hall. 157, Sin. 445) och 64,286 bl. 16:o (Sk. 22,975, Hall. 2,855, Bl. 
3,879, Sm. 34,577). Det utgör således nu 16 h. fol., 88 h. 4:o, 235 h. 
8:o och 10 h. 16:o samt 3,253 bl. fol., 59,380 bl. 4:o, 1,709 bl. 8:o, omkr. 
1,327,900 bl. 16:o och 52 bl. i växlande format. 

Uppställning, katalogisering m. m. Katalogise-
ring och redigering av samlingar ha fortgått efter samma grunder som 
under föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna för 1930-31 
och 1931-32. Beträffande uppställningen av samlingar skall anmärkas, 
att när två eller flera smärre ordsamlingar från samma undersöknings-
ort förefunnits, ha dessa begynt att samordnas i en serie för varje ort 
i avsikt att göra samlingarna mera överskådliga. 

Invent arie r. Tack vare anslag ur Lunds Universitets re-
servfond har arkivets skåputrymme under året utökats med åtta skåp. 

Bibliot e k. Biblioteket har under året undergått tillökning 
genom gåvor och i någon ringa mån genom inköp. 

Gåvo r. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) ha erhållits 
från ett flertal enskilda och institutioner. 

Besö k. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har 
under året uppgått till 845. 
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4. Arkivarbeten, materialets bearbetning och tryckning. 

Äldre dialektuppteckningar från institutionens speciella område 
tillhörande Landsmålsarkivet eller andra institutioner ha fortfarande 
i stor utsträckning blivit utskrivna å sedeslappar. Därav kunna nämnas 
en ordbok över allmogemålet på Öland, upprättad på 1870-talet av 
Östra Smålands och Ölands landsmålsförening i Uppsala, samt andra 
småländska folkmålssamlingar tillhöriga Landsmåls- och folkminnes-
arkivet i Uppsala. Av Landsmålsarkivet i Lund tillhöriga äldre ord-
listor, som blivit på samma sätt utredigerade, kan nämnas kantor Chr. 
Nilssons från Håslöv, vilken påbörjades under föregående arbetsår och 
som i fullbordat skick upptager över 7,000 belägg. Iordningställandet 
av en del äldre texter, upptecknade under tiden 1875-1900 för publi-
cering i tidskriften Svenska Landsmål, har fortsatts un,der året. För Små-
landsundersökningen ha med särskilt tillgodoseende av lexikaliska och 
ordgeografiska synpunkter nya frågelistor sammanställts på grundval 
av genomgång av under året inkomna ordsamlingar, och dessutom ha 
av Landsmålsarkivet i Uppsala för östgötaundersökningen utarbetade 
ordfrågelistor kompletterats med särskild hänsyn till norra Småland. 
Ur frågelistsvar och monografiska uppteckningar från Småland har 
lexikaliskt material excerperats och utskrivits å sedeslappar. Likaledes 
ha excerpter ur textsamlingar, typordlistor m. m. i Skånesamlingarna 
blivit utredigerade å sedeslappar. 

Allt inkommande material har genomgåtts och granskats av 
Hedström (Småland, Blekinge, Halland) och Ingers (Skåne). 

Dettillden dialektgeografiska undersökningen 
hörande materialet förvaras och bearbetas i Uppsala av professor 
NATAN LINDQVIST (förutvarande föreståndare för Landsmålsarkivet i 
Lund) i enlighet med beslut av Centralstyrelsen den, 7 dec. 1936. 

Redigeringenav P. NiPetersons ordbok över Vall-
da målet har fortsatt under arbetsåret och har liksom tidigare 
närmast handhafts av fil. dr Erik Bruhn. Det sjunde häftet utgavs från 
trycket i juli 1942, och det åttonde häftet är färdigt att utgivas den 
1 juli 1943. 

Följande undersökningar och bearbetningar 
ha under året fortgått: fil. lic. HUGO ARESKOUG: Sydöstskånska folk-
mål; docent GUNNAR HEDSTRÖM: Sydsmåländska folkmål; fil. dr INGE-
MAR INGERS: Dialekttexter från sydvästra Skåne; fil. lic. STURE NILS-
SON: Mellersta och norra Hallands folkmål; fil. lic. SVEN PETTERSSON: 
Blekingska folkmål; fil. dr. GÖSTA SJÖSTEDT: Dialekttexter från Glim-
åkra med grammatisk inledning; fil. lic. V. WELANDER: Konsonantis-
men i Skånemålen. — Under året har publicerats av fil. dr INGEMAR 
INGERS »En lanthandlare för 70 år sedan» och »Några folkvisor från 
Gärds härad» (i Gärds härads hembygdsförenings årsböcker 1942 och 
1943) samt av fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT »Vita storkens utbredning i 
Malmöhus län i gången tid» (i Skånes natur 1943). 
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5. Insamlingsarbetet 1942-43. 
Skåne. 
Alb o h d. Fil. lic. Bertil Ejder har upptecknat ord och talesätt 

i Andrarum, och fil. lic. Viktor Welander har insamlat ytterligare 1,150 
ord i Brösarp. —Bara h d. Fil. dr Ingemar Ingers har fortsatt upp-
teckningar i olika delar av häradet, varvid insamlats omkr. 1,000 ord 
med talesätt i Uppåkra, Burlöv, Tottarp, Nevitshög, Mölleberga och 
Skabersjö. Å sistnämnda ort har upptecknats terminologien i en väder-
kvarn. — Byggmästare J. Aug. Persson, Lund, har upptecknat folk-
livsbilder, småhistorier och sägner m. m. med motiv från Burlöv, 
Mölleberga m. fl. orter. —Bjär e h d. Fil. lic. Viktor Welander har 
gjort kompletterande undersökningar i Barkåkra. — Frosta h d. 
Fröken Helga Persson har besvarat ett antal frågelistor i Höör och 
kringliggande socknar, och fröken Annette Sonesson har fortsatt sina 
lexikaliska uppteckningar över målet i Ö. Äspinge. — Gärds h d. 
Fil. lic. Bertil Ejder har påbörjat uppteckningsarbete i N. Åsum och 
hittills insamlat omkr. 500 ord. —Järr e st a ds hd. Fil. lic. Hugo 
Areskoug har genom undersökning i ö. Veramerlöv insamlat omkr. 
1,700 ord. —Luggude h d. Fil. lic. Bertil Ejder har upptecknat 
ordstäv och talesätt från Raus. —Onsjö h d. Fröken Helga Persson 
har besvarat ett antal frågelistor i Stehag och Hallaröd. —Oxie h d. 
Fil. dr I. Ingers har gjort fortsatta uppteckningar i Malmö, V. Skräv-
finge och Tygelsjö. — Skytts h d. Fil. dr I. Ingers har från Fru 
Alstad upptecknat ytterligare omkr. 400 ord. — Torna h d. Fil. dr 
I. Ingers har gjort fortsatta uppteckningar över stadsdialekten i Lund 
(omkr. 600 ord) samt smärre uppteckningar i S:t Peters kloster och Stä-
vie. — V emmenh ögs h d. Fru Ellida Ohlsson har fortfarande 
verkat såsom ortsmeddelare för Skurupstrakten, och fil. dr I. Ingers 
har gjort kompletterande uppteckningar i Gärdslöv. — ö. G öinge 
h d. Fil. mag. Ingvar Andersson har i Loshult åstadkommit en större 
samling texter å dialekt bestående av sägner och folktro, småhistorier, 
ordspråk och talesätt m. m. — Fil. dr Gösta Sjöstedt har fortsatt sina 
undersökningar i Glimåkra och under året inlämnat uppteckningar å 
nära 6,000 bl. 16:o, därav ett icke obetydligt antal nomina propria av 
olika slag. 

Blekinge. 
Me delsta ds h d. Ingeniör Axel Hammelin har fortsatt sitt 

uppteckningsarbete i Ronneby landsförsamling, fil. dr I. Ingers har 
inlämnat diverse uppteckningar från Tving och fil. lic. Sven Petters-
son från Iljortsberga, Ronneby landsförsamling och Sillhövda. — 
östr a h d. Fil. lic. Sven Pettersson har gjort undersökningar i 
Kristianopel, varvid insamlats nära 2,500 ord. 
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Halland. 
F jär e h d. Herr Alfred Jönsson har fortfarande verkat såsom 

ortsmeddelare för Lindome och har insänt lexikaliska uppteckningar 
samt besvarat förfrågningar som framkommit i samband med redige-
ringen av ordboken över Valldamålet, till vilket språkområde Lindome 
hör. —Höks h d. Herr Werner Ljunggren har insänt texter å dialekt 
från Hishult. — Visk e h d. Fröken Anna Andersson har i Sällstorp 
insamlat ytterligare omkr. 1,000 ord och fil. mag. Gustaf Vidhög i 
Veddige omkr. 1,100. Den förstnämnda har dessutom upptecknat 
smärre texter å dialekt. 

Småland. 
K o nga h d. Hr Gunnar Carlsson har fortfarande tjänstgjort 

såsom ortsmeddelare för Långasjö. M o h d. Löjtnant Folke Neij 
har genom undersökning i Bonstorp insamlat omkr. 4,700 ord. — 
Sunner bo h d. Fil. stud. Sten Bertil Vide har i Hallaryd insamlat 
ytterligare omkr. 700 ord. — S. Tjusts h d. Fil. lic. Eric Eilert har 
fortsatt sitt insamlingsarbete i Blackstad, varvid inkommit omkr. 
3,500 bl. 16:o jämte en del dialekttexter. — T veta h d. Löjtnant 
Folke Neij har insamlat omkr. 3,500 ord i Järstorp. — Vista h d. 
Löjtnant Folke Neij har insamlat omkr. 4,700 ord i Gränna landsför-
samling. — V ästb o h d. Fröken Edith österlund har fortfarande 
verkat såsom ortsmeddelare för Kulltorps sn. Öst bo h d. Orts- 
med delaren i Fryele hr Fingal Johansson har besvarat ett antal fråge-
listor samt gjort monografiska uppteckningar. — östra h d. Skrift-
ställaren Gottfrid Wagner har fortsatt sitt al bete såsom ortsmeadelare 
för Alseda sn. 

24-452403. Sv. landsmål. 



irsberättelser från Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs Högskola 1941-43. 

Av HJALMAR LINDROTH. 

Arbetsåret 1941-42. 

I. Organisation, val, sammanträden o. d. 
Institutets styrelse har under arbetsåret (budgetåret) haft samma 

medlemmar som under föregående år, nämligen: prof. C. Weibull, 
ordförande, prof. A. Lindqvist, vice ordförande, major II. Jacobsson, 
skattmästare, prof. Hj. Lindroth, sekreterare och undersökningsledare, 
prof. J. Vising, prof. K. Michaölsson och doc. a Armini. Arbetsutskot-
tet har fortfarande bestått av prof. Lindqvist, prof. Lindroth och doc. 
Armini. 

Till revisorer för budgetåret 1/7  1941-3°/. 1942 ha av Lärarerådet 
valts prof. A. Boäthius med prof. G. Aspelin som suppleant och kom-
mendörkapten E. Wetter med ingeniör H. Leffler som suppleant. Under 
arbetsåret ha hållits tre styrelsesammanträden, varav ett i samband 
med högtidlighållandet av 25-årsdagen av Institutets stiftande den 
31 maj 1917, och ett sammanträde inom arbetsutskottet. 

Såsom assistent har för både ortnamnen och dialekterna doc. A. 
Janzän tjänstgjort, efter 21 april dock, i samband med anordningar 
som träffats på grund av J:s förordnande till docent vid Lunds uni-
versitet och hans förestående avflyttning från staden, med stark minsk-
ning av tjänstgöring och arvode. Som biträde på arkivet har fr. o. m. 
4 maj anställts fil. stud. Ove Almström, med en tjänstgöring av tre 
timmar i veckan. 

II. Ekonomi. 
Av de 11,800 kronor varom Institutet ånyo ansökte hos Kungl. Maj:t 

hösten 1941, har 1942 års riksdag ånyo beviljat 5,600 kronor, med 
samma fördelning som föregående år. 

I övrigt har Institutet under budgetåret fått mottaga följande 
anslag och gåvor: av Humanistiska fonden 3,600 kronor för tryckning 
av OGB X; av Stiftelsen Lars Iliertas minne 1,400 kronor som bidrag 
till tryckningen av OGB XVI; av Kungl. och Hvitfeldtska stipendie-
inrättningens överskottmedel för innevarande år 1,500 kronor, av herr 



INST. F. ORTN.- 0. DIAL.-FORSICN. I GÖTEBORG 1941-42. 357 

Knut Mark 1,000 kronor; och av skattmästaren 5,000 kronor. Vid de 
tre sistnämnda beloppen, som överlämnades med särskild hänsyn till 
Institutets 25-årsjubileum, angavs intet bestämt syfte för deras an-
vändning.' 

Med avseende på inkomster och utgifter under budgetåret 1941/42, 
samt med avseende på Institutets ställning i det hela vid slutet av detta 
budgetår, hänvisas till den i Högskolans arkiv förvarade revisions-
berätteLsen. 

III. Institutets arkiv. 
Tillväxten inom Göteborgs ortnamns- och landsmålsarkiv har, vad 

vetenskapligt material beträffar, under arbetsåret helt skett genom 
successiv införlivning av de genom Institutet igångsatta arbetena 
(varom se IV, 2). 

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 
1. Undersökningsledarens egna arbeten. 

Undersökningsledaren har fullföljt och avslutat granskningen av 
assistentens korr. till OGB X, Inlands Torpe hd (se nedan), påbörjat 
granskningen av densammes ms till Bd XVI, Kville hd (se nedan), 
och själv såsom i samband med Janzens avflyttning återinträdande 
författare påbörjat ms till Bd VIII, Orusts V. hd. Dessutom har han 
avfattat en berättelse över Institutets verksamhet 1932-1942 (som 
fortsättning på en tidigare 15-årsberättelse) samt varit sysselsatt med 
utarbetandet för trycket av en på tidigare föreläsningar vilande av-
handling om 1600- och 1700-talens öländska. Undersökningsledarens 
i januari avlämnade sakkunnigeutlåtande rörande de sökande till 
professuren i nordiska språk vid Lunds universitet innehåller många 
anmärkningar rörande ortnamn och dialekt, icke minst bohuslänska. 
En föreläsning i Göteborgs och Bohus läns fornminnesförening över 
det på två ställen i norra Bohuslän anträffade, egenartade ortnamnet 
Hovträd kommer att i omarbetad och utvidgad form införas i för-
eningens tidskrift (där även den ovannämnda tioårsberättelsen kom-
mer att tryckas). 

2. Av Institutet igångsatta arbeten. 
Assistenten, doc. Janzen, har framför allt sysslat med arbetet på 

OGB X, XVI (se ovan) och VI, Inlands Nordre hd. Det förstnämnda 
utkom i mars 1942. Inom Institutets verksamhetsområden har J. 
publicerat följande: I Namn och Bygd 1941 en fortsättning på un-
dersökningarna av Ortnamn på Dal (jfr föreg. årsberättelse) och i 

1  Av utrymmesskäl har i denna och följande årsberättelse den sed-
vanliga tablån över Institutets utgifter samt över lotterimedelskassans 
ställning utelämnats. Red. 
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K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets Efandl. en längre uppsats om 
Det västsvenska yngre u-omljudet på a i kortstaviga ord. Han har 
också varit sysselsatt med en undersökning av Emilie Flygare-Carlens 
språk, varvid särskilt hennes förhållande till sina hjälpare och med-
arbetare utretts. I Göteborgs Morgonpost har J. offentliggjort artiklar 
som beröra inom Institutets uppgifter fallande ämnen. De i föregående 
årsberättelser nämnda, inom Institutets verksamhetsområde helt eller 
delvis fallande licentiat- och doktorsavhandlingarna av A. Lund, T. 
Långström, A. Muten, B. Björseth, G. Sohlberg och E. Silfors fullföljas. 

Herr Erik Larsson har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska 
ordboken, varvid någon ökning av arbetstid och arvode i förhållande 
till närmast föregående års starka nedskärning kunnat vidtagas. Han 
har under en månad fortsatt kompletteringen med »stommens» hjälp 
av dialektmaterialet på södra Dal. I samband därmed har han sam-
manställt typord belysande ordböjningen i Frändefors sn. 

En arbetslös i bokbinderi utbildad person har fr. o. m. början av 
mars under 328 timmars tid varit anställd för att konservera och 
renovera vissa arkivalier i Institutets arkiv. 

Undervisning vid Högskolan. 
Undersökningsledaren höll under h. t. 1941 och v. t. 1942 semina-

rieövningar över Äldre bohuslänska bröllopsdikter. 

Undersökningsledarens resor. 
Undersökningsledaren deltog i Gustav Adolfs Akademiens hög-

tidssammanträde i Lund 6 nov. 1941 och i dess styrelse- och plenar-
sammanträden i Stockholm i maj 1942, ävensom i Rådets för bygde-
kultur styrelsesammanträde i april och i dess styrelse- och plenar-
sammanträden i maj 1942. 

Arbetsåret 1942-43. 

I. Organisation, val, sammanträden o. d. 
I Institutets styrelse har under arbetsåret den förändringen skett, 

att prof. J. Vising, som varit medlem däri ända sedan Institutets 
stiftande, avlidit den 20 sept. och att Lärarerådet i hans ställe till 
styrelsemedlem utsett prof. Eij. Frisk. De övriga medlemmarna ha 
varit: prof. C. Weibull, ordförande, prof. A. Lindqvist, vice ordförande, 
major II. Jacobsson, skattmästare, prof. 11j. Lindroth, sekreterare och 
undersökningsledare, prof. K. 1VIichaåsson och doc. K Armini. Arbets-
utskottet har fortfarande bestått av prof. Lindqvist, prof. Lindroth 
och doc. Armini. Som biträde på arkivet har fortfarande fil. stud. 0. 
Almström tjänstgjort, med samma tjänstgöring som tidigare, under 
större delen av juni dock avbruten av inkallelse till militärtjänst. 
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Doc. A. Janzen har i Lund fortsatt sitt arbete som medarbetare på 
ortnamnens område (se IV. 2 nedan), på samma villkor som under 
föregående arbetsår. 

Till revisorer för budgetåret 1/7  1942-396  1943 ha av Lärarerådet 
valts prof. G. Stern med prof. E. Hagendahl som suppleant och kom-
mendörkapten E. Wetter med ingeniör H. Leffler som suppleant. 
Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och två samman-
träden inom arbetsutskottet. 

II. Ekonomi. 
Av de 11,800 kronor varom Institutet ånyo ansökte hos Kungl. 

Maj:t hösten 1942, har 1943 års riksdag ånyo beviljat 5,600 kronor, 
med samma fördelning som föregående år. 

I övrigt har Institutet under budgetåret fått mottaga följande 
anslag och gåvor: av Landstinget i Göteborgs och Bohus län 3,000 
kronor, »att användas för Institutets forskningsarbete i Bohuslän», 
ur den av Älvsborgs läns landsting förvaltade fonden ytterligare 
450 kronor för kompletteringen av dialektuppteckningarna på Dal, 
av Humanistiska fonden 3,700 kronor för tryckning av OGB XVI, av 
direktör Edvin Berger, Halmstad, 500 kronor utan särskilda bestäm-
melser. 

Med avseende på inkomster och utgifter und'br budgetåret 
1942/1943, samt med avseende på Institutets ställning i det hela vid 
slutet av detta budgetår, hänvisas till den i Högskolans arkiv för-
varade revisionsberättelsen. 

III. Institutets arkiv. 
Med Institutets arkiv (Göteborgs ortnamns- och landsmålsarkiv) 

ha under arbetsåret följande handskrifter införlivats: 
Gösta Framme, Kritiska anteckningar till Institutets dialekt-

uppteckningar från Tjärnö socken (proseminarieuppsats); Axel Rosen, 
Terminologiska anteckningar om odling och odlingsredskap, och om 
sådd och skörd i Björlanda socken, efter Uppsala landsmålsarkivs 
frågelistor nr 25 och 27; Dens., Tre berättelser på gammalt björlanda-
mål. 

På arkivet ha uppsatts fotografier i kabinettsformat av Institutets 
båda stiftare, herr Axel Carlander, gåva av fru Hedvig Carlander, och 
prof. Evald Liden, gåva av fru Agda Liden. 

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 

1. Undersökningsledarens egna arbeten. 

Undersökningsledaren har fortsatt författandet av ms till OGB 
VIII, Orusts V. hd, och fullföljt granskningen av doc. Janzens ms till 
Bd XVI, Kville hd (se nedan). Undersökningsledaren har ävenledes 
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fortsatt arbetet på avhandlingen om 1600- och 1700-talens öländska. 
Den i föregående årsberättelse omnämnda tioårsberättelsen och upp-
satsen om ortnamnet Hovträd föreligga i tryck i Göteborgs och Bohus-
läns fornminnesförenings tidskrift för 1942. I samarbete med Ort-
namnsarkivet i Uppsala har undersökningsledaren där handlagt namn-
regleringsfrågor rörande Bohuslän. 

2. Av Institutet igångsatta arbeten. 

Doc. Jansen har fortsatt arbetet med OGB Bd XVI (se ovan) 
och Bd VI, Inlands Nordre hd. Han kompletterade sommaren 1942 
namnmaterialet till det förra. Dr G. Drougge utförde motsvarande arbete 
för Tjärnö sn sommaren 1943. Excerperingen av lantmäterihandlingar 
har återupptagits, och materialet för Gullholmens, Käringöns, Mollö-
sunds, Morlanda och Skaftö socknar har genomgåtts. De i föregående 
årsberättelser nämnda, inom Institutets verksamhetsområde fallande 
doktorsavhandlingarna av A. Lund, T. Långström, B. Björseth, G. 
Sohlberg och E. Silfors ha fullföljts. 

Herr Erik Larsson har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska 
ordboken dock med längre avbrott för militärtjänst. Sedan styrelsen 
på grund av de starkt ökade kostnaderna för ordbokens tryckning 
beslutat att icke f. n. tänka på sådan, har ett antal avdrag tagits av de 
färdigställda 20 provsidorna (vilkas sats därefter »avlagts»); ordboken 
kommer i övrigt att alltefter som den utarbetas, i kortmanuskript 
hållas för forskare tillgänglig på Institutet. 

V. Undersökningsledarens resor. 
Undersökningsledaren deltog i Gustav Adolfs Akademiens högtids-

sammanträde i Uppsala 6 nov. 1942. I mars handlade han i Uppsala 
vissa namnregleringsfrågor (se ovan IV. 1). 



Rff,SumS. 

La pråparation traditionnelle et rusage du pain en Suede, 
å la lumiere de documents sur le pain de meMage chez 
les paysans, vers 1880. Par ÅKE CAMPBELL, Upsal (pp. 
1-89). 

Dans cette etude, rauteur a etabli l systeme et la carte du pain 
quotidien ordinaire vers 1880, c'est l dire å une epoque di le pain de 
menage etait encore tout å fait courant å la campagne, chez les paysans. 
Les differentes sortes de pain et les regions sur lesquelles elles se repar-
tissent sont discutees å la luraiere du developpement historique de la 
preparation et de l'usage du pain au nord de l'Europe. L'auteur traite 
egalement des rapports entre rusage et la preparation du pain et la 
culture du ble, reconomie domestique paysanne, l'annee de travail et 
l'organisation du travail. 

Le materiel de ces recherches se compose, pour la plus grande 
part, des notes, environ 8,000 pages in 4:o et in 8:o, envoyees å 'Insti-
tut de dialectologie et de folklore å Upsal, en reponse aux listes de ques-
tions posees. Les personnes qui ont fourni ces notes sont d'un certain 
åge, et elles connaissent bien tout cc qui a trait å la preparation et å 
rusage du pain vers 1880. 

Chap. I. Orientation historique et Oographique. 
L'evolution des types de pain en Suede et des habitudes concer-

nant le pain s'est trouvee influencee, apres le moyen åge par celle qui 
avait eu lieu un peu plus töt sur le continent. Cette evolution consiste 
surtout en un recul des cereales å gruau, orge et avoine, qui se produit 
en meme temps que s'accroit rimportance des cereales servant spe-
cifiquement å la preparation du pain, c'est å clire le seigle et le froment. 
Ces deux cereales conviennent å la fermentation, et, par consequent, 
favorisent le nouveau pain, que l'on fait lever et que l'on cuit dans des 
fours tandis que l'orge et ravoine servaient å faire les pains d'autrefois 
non leves et cuits sur des pierres ou sur des plaques de fer. 

Le raenage du pain a un developpement parallele å celui de la 
culture des cereales å pain et des divers types de pain. Au moyen åge, 
dans les grands naenages, fermes, chåteaux, forteresses, on emmagasi-
nait, on faisait des reserves de provisions pour les armees levees ou 
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enrölees, ainsi que pour les equipages des navires de guerre ou de com-
merce, dont les voyages devenaient de plus en plus longs. Dans les 
pays nordiques, on trouve plusieurs sortes de pains de provision: pain 
cassant mince, non leve, pain dur leve, cuits pour une duree de six mois 
ou un an, et pain de seigle bisquite et biscuit de mer. 

Le developpement de la culture des cereales å pain, qui au moyen 
åge dependait beaucoup de la politique agraire de l'Eglise, des biens 
feodaux et des biens de la couronne, est marque, au nord de l'Europe, 
par une augmentation de l'assolement, surtout de l'assolement trien-
nal, aux depens de l'ensemencement annuel. Une des consequences de 
cc ehangement est que l'orge recule devant le seigle et, par suite, le 
pain non leve, cuit sur dalle fait alors place au pain leve et cuit au 
four. On constate done un rapport etroit entre la culture des cereales 
å pain et la preparation et l'usage du pain. Les termes par lesquels 
on designe 'les cereales å pain' dans les diverses langues expriment 
d'une maniere remarquable l'importance relative des cereales å pain 
dans Teconomie domestique.' 

Ch,ap. II. AVraents caracMristiques. 
Quand on veut analyser et caracteriser les traits fondamentaux 

de la preparation et de l'usage du pain chez les paysans suedois vers 
1880, et que l'on vent determiner les principaux groupes de types de 
pain et etablir la carte de leur repartition, il est necessaire d'exarainer 
separement les qualites essentielles du pain, c'est å, dire ses elements 
c ar a ct eristique s. En ce qui concerne le grain, la farine et la 
constitution de la påte, on remarque que les pains non melanges, ceu.x 
dont la påte est faite d'une seule sorte de farine, existent dans toute 
la Suede, au-dessous de la limite de la culture du ble (v. carte I) et que 
le pain fait de farine de seigle doraine l'est et au sud du pays, dans la 
zone de culture, tandis que le pain d'orge domino au nord de cette 
zone. Le pain d'avoine apparait l'ouest ainsi que dans certaines 
regions limitrophes entre les domaines des pains d'orge et de seigle. 
Les pains inges, qui sont faits, soit du melange de diverses sortes de 
fallnes, soit d'une farine de cereales melangees, c'est dire d'une farine 
de plusieurs cereales cultivees en meme temps sur un meme champ, 
ces pains meles apparaissent dans les regions de transition entre les 
domaines des anciens pains d'orge et d'avoine et ceux, plus avances, 
des pains de seigle (v. carte II et comparer avec la carte V sur la culture 
du ble en Suede au XVIe siecle). Ce qui est surtout remarquable, c'est 
l'existence de farine de pois en Jämtland et en Dalecarlie. 

La plus ancienne propagande en faveur de la culture de la pomme 
de terre, faite par Jonas Alstr.,mer (1727) etait en liaison avec celle 
en faveur de la pomme de terre comme matiere panifiable. Dans le 
Norrland, le pain de pommes de terre a pris une importance parti-
culierement grande, et qu'il a conservee jusqu'å nos jours. 

Quant Topposition entre pain leve et pain non leve, il est clair 
que le pain leve est surtout un pain de seigle ou un pain de melange 
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contenant du seigle, tandis que les pains non leves sont faits d'orge 
ou d'avoine (v. carte III). La fermentation effectuee l'aide de levain 
ou de restes de påte dans le petrin jamais lave (brosse seulement) est 
le procede le plus ancien, tandis que la fermentation å l'aide de levure 
de biere ou de levure de petite biere est un procede plus recent. Que 
l'on note l'emploi de la »rosee de la nuit de la saint Jean», comme on 
l'appelle, pour la production de ferments (levain). L'emploi de cette 
methode de fermentation est relativement tres limitee (v. carte III). 

La teneur d'eau du pain determine sa consistance: mou, påteux 
ou dur. On a seche le pain de diverses manieres. Au centre du pays, 
on l'a, depuis longtemps, seche et conserve en le suspendant å la broche. 
Ce qui caracterise le pain dur, c'est le trou, qui peut se trouver soit 
au centre du pain, soit vers la peripherie (v. carte IV). Au sud du 
domaine geographique du pain troue, se trouve celui des pains mous, 
au nord domine le pain cassant mince. Ce qui caracterise la cuisson du 
pain mou leve, c'est qu'elle s'effectue dans un four ferme. Depuis long-
temps on a egalement cuit au four le pain dur leve. Majs le pain cassant 
mince etait autrefois toujours cuit sur des dalles de pierre ou de fer. 
Ce n'est que recemment que l'on a aussi utilise des fours (ouverts) 
pour la cuisson du pain cassant. 

Chap. III. Les divers typer de pain et leur domaine Oographique. 
A l'aide des elements caracteristiques determines au chapitre 

precedent, nous distinguons un certain nombre de types principaux de 
pains, si bien definis, que toutes les sortes de pains que l'on rencontre 
en Suede peuvent s'y ranger (v. carte V). ' 

Les types de pain se divisent en deux groupes principaux, les 
pains leves et ceux qui ne le sont pas. Parmi les derniers, on remarque 
des pains de seigle, mous, non leves, comme le rieska, dans la Bothnie 
septentrionale, l'on parle finnois, le lä/sa en Värmland, le pain mou, 
en feuilles minces, en Dalecarlie, et le pain de pommes de terre mou 
(potatisbröd), dans plusieurs endroits du Norrland. Les pains durs, 
non leves sont composes de diverses manieres: ce sont les pains cassants 
minces (tunnbröd) comme on les appelle, tels que le pain cassant mince 
du Norrland, fait de farine d'orge, et le pain cassant mince de l'ouest de 
la Suhle, fait de farine d'avoine ou de farine melee. Le pain de farine 
de pois, c'est å dire un pain dans la composition duquel entre une assez 
grande quantite de farine de pois, apparait avant tout en Jämtland et 
en Dalecarlie. 

Les pains leves se divisent leur tour en trois groupes: pain mou 
leve, pain cuit deux fois et pain dur leve. Le grand groupe des pains 
de seigle, ronds, plats, avec ou sans trou, se range parmi les pains mous 
leves. On les designe sons les noms de: kaka, mjukbulle, halvtjock bulle, 
etc. Dans la partie du Tomedal o l'on parle finnois, le pain s'appelle 
entre autre puolipaksu. Un autre groupe de cette categorie est consti-
tue par le pain de seigle epais, dont le dessus est convexe. Ces pains 

24t-452403. Sv. landsmål. 



364 Rfisumts. 

sont, soit ronds ou ovales et appeles limpor, soit enfin rectangulaires 
et appeles ankarstock (jas de rancre) ou autrement encore. 

Parmi les pains de seigle cuits deux fois, on range les pains appeles 
kavring (surtout en Scanie) et tvebaka (Gotland). 

Dans le troisieme groupe, on remarque les pains cassants minces 
de seigle, connus sous le nom de spisbröd, knäckebröd. A cc groupe, 
appartiennent aussi les pains cassants rainces leves faits d'orge et de 
seigle, tres courants en Norrland et appeles pickebröd, ljusugnsbröd, 
tramugnsbröd. 

Chap. IV. kconomie du pain et anne de travail. 
Dans l'economie domestique primitive on cuit un pain primitif 

(non leve, cuit sur dalle), pour une consommation immediate, quand 
on a pu se procurer du grain ou de la farine, soit par echange, soit par 
achat. Cette economie primitive du pain a ete caracteristique pour les 
peuples des regions polaires de l'Eurasie du nord, entre autres les La-
pons, qui entrent en contact avec des peuples cultivant les cereales, 
au sud de la limite de la culture du ble. Le pain ne tient pas une place 
tres importante dans la nourriture de ces peuples, qui est essentielle-
ment composee de lait et de viande. 

Au sud de la limite de la culture du ble, en Suede, on a longtemps 
eu une economie de reserves, du type nordique primitif: mouture et 
cuisson se faisaient le plus souvent deux fois par an. Pour conserver 
le pain, habituellement primitif (non leve et cuit sur dalle), on avait 
plusieurs methodes de sechage. Dans une certaine mesure, on a meme 
eu recours å la congelation 'pour la conservation d'hiver. Au centre et 
au sud de la Suede, l'emmagasinage du pain etait d'un type plus 
avance: par la fermentation, l'acidification, la cuisson deux fois repetee 
etc., on pouvait conserver le pain pour des periodes de six mon, ou 
moins. 

La cuisson en grand du pain, que necessite la conservation, sup-
pose la possibilite de se procurer de grandes quantites de farine. A 
repoque reculee des moulins å bres, il semble que l'on ait cuit chaque 
jour cc que l'on avait pu moudre dans la journee. Les moulins å eau, 
å roue horizontale, (skvaltkvarn ou fotkvarn) avaient une capacite 
notablement plus grande. La cuisson pouvait alors se faire pour un 
an ou six mois, cc qui etait commode å plus d'un egard. On cuisait 
une fois par an, ou plus souvent deux fois, depuis qu on s'etait mis å 
moudre le grain au printemps et en automne. En automne, on cuisait 
le pain pour l'hiver, au printemps, le pain pour 1W. A la cuisson de 
printemps, on pouvait se servir de l'eau d'hiver (vintervattnet), comme 
on rappelait, que l'on considerait comme particulierement propre å la 
fermentation et å la conservation du pain. Vers 1880, on cuit tres rare-
ment pour l'annee entiere. 

Dans rannee de travail, on tient aussi compte, pour les åpoques 
de cuisson, du calendrier chretien: cuisson pour Nol, pour Påques, 
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etc. On peut egalement cuire pour certaines periodes de travail comme 
la fauchaison, la moisson, le sejour dans les chalets, etc. 

Le pain conserve ainsi est rassi. Le pain frais, leve, n'apparatt 
dans la consommation quotidienne des paysans que quand le systeme 
moderne de consommation se repand å la campagne. En meme temps 
apparait le fourneau de cuisine, ofi l'on cuit peu å la fois, et qui succede 
au four en magonnerie, qui, lui, convenait, lorsqu'on cuisait pour de 
longues periodes. On finit par ne plus cuire en relation avec les fetes 
de l'Eglise (secularisation) l'exceution de Nol, qui garde toujours 
une certain.e importance. 

Vers la fin du XIXe säde, dans bien des endroits, å la campagne, 
le pain de menage est remplace par le pain du boulanger, qui est, d'une 
part le pain dur, d'autre part le pain mon, que l'on conserve relative-
ment peu de temps, et enfin le pain frais. 

Le travail qu entraine la cuisson du pain dans les menages de la 
campagne, peut se faire avec les bras dont on dispose å la maison, 
majs quelquefois on a recours å l'aide de femmes dont le metier est 
d'aller, de maisons en maisons, pour aider faire le pain. Si le paysan 
possede en propre suffisamment de ble, ou s'il peut s en procurer avan-
tageusement, il arrive qu'il fasse du pain pour le vendre. Dans certaines 
villes, au marche, les paysans vendent du pain aux citadins. La cuisson 
du pain peut etre organisee d'une maniere toute professionnelle: soit 
que l'on fournisse la farine au boulanger auquel on commande le pain, 
soit que l'on cuise soi-meme le pain pour le vendre dans le commerce. 

Meme si les clifferences entre les habitudes de la ville et celles de 
la campagne, en ce qui conceme le pain, sont, bien des egards, assez 
grandes, on doit pourtant constater que le pain de menage de tous les 
jours represente, å peu de choses pres, une habitude commune å la 
ville et å, la campagne. 

Traits (Spara des croyances populaires en Laponie. Par 
ITÅRALD GRUNDSTRÖM, Jokkmokk (pp. 90-103). 

Cet article complete l'article «Croyances et superstitions en Laponie» 
dans le bulletin de cette revue pour l'annee 1942. 

Talle est quelque chose que l'on envoie par sorcellerie å quel-
qu'un, dans un but de vengeance. Talle peut etre quelque chose de vi-
sible, habituellement im loup, ou d'invisible (cf. lumbago) qui, d'une 
maniere ou de l'autre, cause des dommages ou porte malheur å la 
personne ou å la famille laquelle on l'a envoye. Parfois, 91 appelle 
egalement talle la personne qui envoie le malheur å une autre. — 
Illustre par des exemples tires de la tradition populaire. 

Kiedjim ou tiedjim = presage. Illustre par des exemples tires 
de la tradition populaire et par des comparaisons avec d'autres mots 
de la meme famille. 

Ici, il s'agit de talve-tjalme = «ceil d'hiver» et «le mauvais ed». 
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De skäddar, plur. skäddarah, qui <4fait voir aux gens ce qui 
n'existe pas comme si c'etait quelque chose de tout å fait vrai, et 
pourtant ga ne l'est pas, c. å d. qui a le pouvoir de fausser la vue 
d'autres personnes. De nåiteh sorciers et de taura, un sortilege. 

Ce que ron raconte du sorcier Kuta-Vuorok. 
Manieres dont le peuple se represente la lune. 
Manieres dont le peuple se represente l'aurore boreale, le ton-

nerre et la temp te. 
Representation de lacs å double fond. Des mots saiva et seite 

dans les noms de lieux et leur signification. 

Un vieux glossaire du canton de Västbo. Publie par VERNER 
EKENVALL, Stjärnhov (pp. 104-122). 

Un glossaire du eanton de Västbo, en Småland, note en 1766 par 
le pasteur de Burseryd, Joh. Gasslander, ne en 1718, mort en 1793 
(Bibliotheque de l'Universite d'Upsal, sign. R 593). 

Åtudes sur la culture lapone dans le district lapon de Pite 
et dans les territoires avoisinants. Par ISRAtl, RUONG, 
Upsal (pp. 123-194). 
Ce travail est, comme le titre l'indique, un exposé non-systematique 

de certaines experiences faites par l'auteur au cours de ses recherches 
touchant Pelevage du renne et sa terminologie dans le district lapon 
de Pite et dans les territoires avoisinants. Ces recherches ont en lien 
sur place, l'auteur a constate de visu et questionne lui-meme de vieux 
lapons, eleveurs de renne de leur metier. Cette methode a ete necessitee 
par le but meme de la recherche, qui est d'exposer dans un ouvrage 
en preparation et qui sera publie plus tard, retat actuel de relevage du 
renne dans la Laponie suedoise, et les changements qu'il a subi au cours 
des cinquante dernieres annees. 

Le district lapon de Pite est traverse par une frontiere linguistique 
et culturelle qui s'etend ä peu pres de l'Est å l'Ouest. Les differences, 
de chaque cöte de cette frontiere, apparaissent aussi dans les methodes 
d'elevage du renne. Au sud de la frontiere, les troupeaux de rennes ont 
ete relativement petits. La traite se faisait principalement dans des 
pares speciaux (champs circulaires) meme chez les Lapons des fjälls, 
et on allumait des feux de tourbe dont la fumee protegeait les rennes 
contre les moustiques et autres insectes ailes. Plus au sud encore, 
dans la commune de Vilhelmina et au nord du Jämtland, on construi-
sait meme des abris pour proteger les rennes contre le soleil (anuo). 

Au sud, au cours de la derniere generation, le parc oi ron effectuait 
la traite a donne naissance å un parc de separation. Celui-ci (enclos de 
palissade, fig. 34) est d'un autre type que celui (enclos de branchages) 
qui etait, et qui est encore, en usage chez les Lapons du Nord du Finn- 
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mark norvegien et des territoires limitrophes de Suede et de Finlande, 
et qui se repandit vers le sud en meme temps que les Lapons du nord. 
Ces deux types de parc se sont rencontres å Arjeplog, il y a environ 
vingt ans. Au nord de Arjeplog et å Jokkmokk, c'est å dire dans les 
regions situees immediatement au nord de la frontiere culturelle dont 
nous avons parle, les Lapons des fjälls n'ont jamais eu ni parc pour la 
traite, ni parc de separation. 

Le parc de separation des Lapons du nord est un descendant 
eloigne du grand enclos (vuobma) utilise autrefois par les Lapons pour 
la chasse du renne sauvage. 

Au nord, l'elevage des rennes domestiques a certainement com-
mence de la maniere suivante: on a domestique des troupeaux enti ers 
a l'aide d'un vuobma: au sud, par contre, les troupeaux de rennes do-
mestiques sont le resultat de l'accroissement successif des petits tron-
peaux de rennes apprivoises dont on se servait comme betes d'appåt 
et betes de somme, å repoque ml les Lapons etaient encore des chas-
seurs. De lå vient que le droit de propriete privee sur les rennes a ete 
mieux etabli au sud qu'au nord. Une autre clifference, qu'entraine 
egalement cet etat de chose, est qu'au sud, les femmes participent 
beaucoup plus activement l'elevage du renne que dans le nord. Au 
debut, ce sont probablement presque uniquement les femmes qui se 
sont occupees des petits troupeaux de rennes apprivoises, tandis que 
les hommes s'adonnaient principalement å la chasse. Au nord, par 
contre, relevage du renne a, des le debut, ete l'affaire des hommes. 

Aux chapitres 2 et 3, nous decrivons un systeme de pares pour la 
traite des rennes, utilise par les Lapons des foras. Les enclos etaient 
en bois equarri (fig. 4) et au nombre de 8. On allait d'un parc å l'autre 
å l'epoque de la traite, qui durait du milieu de juin au commencement 
d'aoilt. On restait, chaque parc, de trois å six jours, et on habitait des 
huttes (köta) fixes, d'un type particulier (fig. 14-17). Au lien principal 
de residence on avait des huttes d'habitation en bois (fig. 18-19) et 
des abris pour les provisions, construits suivant le type ordinaire chez 
les Lapons des forets (fig. 21-25). 

Dans les chapitres 4, 5 et 6, nous decrivons l'elevage du renne des 
fjälls, tel qu'il se pratiquait au debut de ce siecle, aux environs du 
Piteälv. Les påturages utilises par une faraille au cours d'une annee 
etaient repartis sur trois regions: les påturages d'ete se trouvaient sur 
les sommets, de chaque cöte de la frontiere entre la Suede et la Nor-
vege, les påturages d'automne et de printemps, au pied des fjälls et 
dans les forets de bouleaux et de resineux, et enfin les påturages d'hiver, 
dans les vrais bois de resineux. C'est sur les påturages d'automne et de 
printemps que les nomades etaient, pour ainsi dire, surtout fixes. Ils 
y avaient des huttes et des chalets permanents et c'est aussi dans ces 
regions que les rennes se sentaient le plus chez eux. La ligne des deplace-
ments est marquee sur la carte å la fin de l'ouvrage. 

C'est surtout au printemps et en ete que les troupeaux reclament 
des soins attentifs. Au moment du velage, il faut s'occuper journelle- 
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ment des animaux, et de meme en ete et au debut de l'automne, quand 
on les trait. Le lait et ses derives formaient la base de ralimentation 
journaliere tout le long de l'annee. Le fromage de renne servait de 
marchandise d'echange en Norvege et en Suede. 

En meme temps que la description, nous donnons un choix des 
termes tres nombreux qui servent å designer le renne et tout ce qui con-
cerne relevage. Au chapitre 11, nous donnons un exposé plus syste-
matique des appellations des rennes suivant leur couleur, et nous etablis-
sons une comparaison entre les designations au nord de Arjeplog et 
dans le Gällivare. Il y a environ soixante-dix designations de couleurs 
differentes. 

Marche eiroulaire et pieds nus. Par J. EJDESTAM, Upsal (pp. 
195-205). 
Dans certaines parties de la Gothic et du Svealand, on a remarque, 

parmi les enfants, une coutume qui consiste å marcher dehors, pieds 
nus ou legerement vetu certaines epoques du printemps. D'ordinaire, 
on courait autour de la maison d'habitation ou de la ferme. Dans un 
ouvrage intitule «Course pieds nus å requinoxe de printemps» (1944), 
flilding Celander a etuclie cette coutume et l'a interpretee comme une 
forme de magie pour obtenir le beau temps: en restant dehors legere-
ment vetu ou pieds nus å une certaine epoque du printemps, on provo-
querait un ete doux et chaud. On est arrive å ce resultat en comparant 
la coutume suedoise avec l'usage islandais de fagna borra et de Göu. 
Celui-ci a dej ete compare par Axel Olrik avec l'usage danois de 
pre vejr et, par analogie, on l'a interprete comme magie pour obtenir 
le beau temps. Celander a pensé que, puisque la coutume islandaise a 
le meme contenu que la danoise, et que la premiere est nettement 
apparentee å la coutume suedoise, cette derniere doit, elle aussi, etre 
interpretee eomme etant de la magie pour obtenir le beau temps. Majs 
l'auteur de l'artiele que nous avons sons les yeux essaie de prouver quo 
les coutumes danoise et suedoise n'ont aucun element comraun, tout 
en etant, chacune å sa maniere, apparentee it l'usage islandais. Celui-ci 
se compose, en realite, de deux coutumes differentes qu'on est venu å 
pratiquer concurremment. L'auteur est d'avis que la coutume suedoise 
doit etre rapprochee des mesures de protection circumambulatoires 
contre les forces mauvaises, mesures qui sont bien connues et largement 
repandues. 

Communications et documents (pp. 206-264). 

M. L. L evand e r, Upsal, presente ici des etudes etymologiques 
sur les mota dalecarliens hälla f. (= sued. hässla, poignee de filasse de 
lin); ilar, adj. (= pleine, de la truie et de la brebis); illfänas, verbe 
deponent (= etre dans ranxiete) et imma f. buee, vapeur), pp. 
206-208. — M. N. Tib er g, Upsal, donne (pp. 208-227) commu- 
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nication des recherches sur le dialecte suedo-esthonien et particuli ere-
ment sur les travaux preparatoires faits par le savant allemand Carl 
Russwurm pour son livre «Eibofolke» (1855); ces travaux sont devenus 
la p¥opriete de l'Institut de dialectologie et de folklore å Upsal gråce 
å Mlle Greta Linder, Stockholm et (im cahier) gråce å M. Gösta Berg, 
Musée Nordique. — M. H j. Lindrot h, Gothembourg, discute les 
rapports entre le dictionnaire du patois ölandais retrouve en 1940 
parmi les collections laissees par J. A. Lundell (et qui se trouvent 
maintenant å l'Institut de dial. et  de folklore å Upsal), et un diction-
naire analogue auquel le savant J. V. Bodorff aurait travaille selon un 
renseignement datant de 1875. M. 11j. Lindroth montre que le diction-
naire nouvellement trouve ne peut pas etre identique å celui de Bodorff 
(pp. 227-232). — M. A. Er nvi k, Arvika, rend compte des habi-
tudes et des croyances touchant la mort et les funerailles, dans les 
anciens temps, dans le Värmland de l'ouest. Il traite des presages an-
nongant une mort prochaine, des prieres pour les mourants, dans les 
eglises, des personnes qui ont eu une mort difficile, en particulier des 
magiciens, de l'acquisition des cercueils et des vetements du mort, des 
repas de funerailles et du transport du mort de la maison au cimetiere, 
du creusage des tombes, des revenants, de la terre de cimetiere et des 
os des morts comme moyens magiques, des matines des morts å Nol 
(pp. 232—.261). M. E. Mo di n, pasteur de Multrå en Angermanie, 
parle de la vie dans la paroisse de Multrå il y a un säde, et des aventures 
d'une bergere avec ours, loups etc. (pp. 262-264). 

Comptes rendus (pp. 265-308). 
Cette partie contient des comptes rendus de M. V. Janas o n, 

Upsal, sur la these de M. M. Eriksso n, Upsal, intitulee «Hjäll 
et tarre ainsi que d'autres mots pour lit superieur et appartement situe 

l'etage. Contribution å l'histoire et å la geographie des mots concer-
nant le lit et l'habitation dans les pays nordiques» (Hjäll och tarre samt 
andra ord för översäng och övervåning. Ett ordhistoriskt och ordgeo-
grafiskt bidrag till sängens och bostadens historia i Norden) p. 265; 
de M. ET. Gust a vs o n, Upsal, sur une monographie des noms 
d'oiseaux suedois par I. Hortling (Svenska fågelnamn), p. 277; 
de M. G. H o 1 m, Lund, sur la these de M. Hulthen, intitulee 4ntudes 
sur la syntaxe comparee des langues nordiques modernes» (Studier 
i jämförande nunordisk syntax), p. 280; de M. J. Mj öb er g, Lund, 
sur un recueil d'explication et de commentaires des poemes de E. A. 
Karlfeldt, intitule Vårgiga och hösthorn par K. Wenn er ber g, 
p. 288; de M. M. Eriksso n, Upsal, sur une publication du regiiitre 
du tribunal de la ville de Brätte (Vänersborg), accompagnee de com-
mentaires et faite sur l'initiative de M. U. B arck-Hols t, Moscou 
(Brätte Stads- och Dombok. Bidrag till Vänersborgs förhistoria), p. 292, 
et sur l'ouvrage illustre «Peinture de Dalecarlie* (Dalmålningar), publik 
par M. S. 5v är dstr ö m, Falun, avec un commentaire sur les 
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peintures paysannes en Dalecarlie, p. 294; de M. Å. Campbel 1, 
Upsal, sur un ouvrage sur l'histoire de la classe ouvriere en Suede, 
ouvrage publik sous la direction de M. A. Lindblo m, directeur 
du Musée Nordique, et intitule dlistoire de la classe ouvriere en agede. 
L'ouvrier les jours de fete et les jours ouvrables. I. Maison et foyer. 
2. Jours de fete et jours ouvrables.» (Den svenska arbetarklassens his-
toria. Arbetaren i helg och söcken. I. Hus och hem. 2. Vardag och fest), 
p. 297, et de M. D. Str ömb ä ck sur une etude du loup-garou dans 
la tradition populaire suedoise (Varulven i Svensk folktradition), 
publiee par Mlle E. 0 dst e d t, Upsal, p. 302. 

Bibliographie (pp. 309-324). 
Litterature des patois suedois, 1941-1944. Recligee par M. J. C. 

Sune Lindqvis t, Upsal, p. 309-322. Les periodiques. Extraits 
des revues et des publications annuelles regues par la redaction, pp. 
323-324. 

Recherches concernant les dialectes et les traditions popu-
laires de la Suede pendant les annoåes 1941-43 (pp. 
325-360). 
Compte rendu des recherches dirigees par les Archives 

pendant les annees budgetaires 1941-43 (pp. 325-344). Par DAG 
STRÖMBÄCK. 

I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroisse-
ment des archives et utilisation des collections. III. Travaux 
dans les archives, elaboration des materiaux: 1. Apergu general. 
2. Travaux des employes. IV. Voyages. 

Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund 
pendant les annees budgetaires 1941-43 (pp. 345-355). Par GUN-
NAR HEDSTRÖM. 

I. Organisation, budget et administration. II. Employes et con-
ditions du travail. III. Accroissement des collections. IV. Tra-
vaux dans les archives, utilisation des materiaux. V. Voyages 
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Svenska landsmål och svenskt folkliv, 

årg. 1943-44, omfattar: 

Årgångshäfte: h. 1-2 242 fr. början). 
3-4 (= 243 fr. början). 

Bilagor: Schagerström, Grammatik över Gräsö- 
målet: h. 5. (= 241 fr. början). 
Sagor, sägner, legender etc.: h. 6-7 (=240 fr. början). 
Hushållning och levnadssätt: h. 8 (= 244 fr. början). 

Av i föreliggande dubbelårgång ingående bilagor utgör »Hus-
hållning och levnadssätt» avslutning på en av prof. J. A. Lundell 
1921 påbörjad bilaga i B-serien till tidskriften. Bilagan »Sagor, 
sägner, legender» etc. (påbörjad 1881) kommer att avslutas i föl-
jande årgång (1945) med texter från Blekinge, Halland och Skåne 
samt efterskrift och register. Schagerströms grammatik över Gräsö-
målet beräknas vara avslutad i årgång 1945 eller 1946. 

Uppsala i december 1945. 
Red. 

Prenumeration på Svenska landsmål och svenskt folkliv kan verk-
ställas genom hänvändelse till Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Upp-
sala. Prenumerationspriset utgör kr. 7: — per årgång (kr. 1 4: — för 
dubbelårgång). Äldre årgångar erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris. 

Bidrag avsedda för tidskriften kunna insändas till redaktören eller till 
redaktionssekreteraren förste arkivarien dr Manne Eriksson, Landsmåls-
arkivet, Uppsala. 
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