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FÖRORD. 

Sedan tidskriftens grundare och redaktör under sextiotvå 
år professor J. A. Lundell den 28 januari 1940 avlidit anmodades 
professor Herman Geijer av den bortgångnes efterlevande att 
övertaga utgivningen av Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv, 
Efter denna anmodan framlade professor Geijer inför styrelsen för 
Landsmålsarkivet i Uppsala ett förslag om att tidskriften skulle 
fortsättas »såsom ett till Landsmålsarkivet knutet företag» och 
att styrelsen skulle ingå till Kungl. Maj:t med underdånig fram-
ställning om fortsatt statsunderstöd för tidskriften. Styrelsen beslöt 
i enlighet med professor Geijers förslag, och åt professor Geijer 
uppdrogs att inträda som redaktör för tidskriften och föra pro-
fessor Lundells verk vidare. 

Herman Geijer började det ingalunda lätta arbetet med att 
noggrant sätta sig in i tidskriftens rika och mångskiftande inne-
håll för att få en överblick över J. A. Lundens avsikter och redi-
geringsprinciper, hans planer beträffande ännu oavslutade verk 
eller outgivna manuskript osv. Härunder gjorda iakttagelser 
såmmanfattade Geijer i den innehållsrika studien »Efterskrift 
till hittills utgivna delar av Svenska Landsmål och Svenskt 
Folkliv», som infördes såsom första bidrag i det vid Lundell& 
död till stor del i korrektur föreliggande årgångshäftet 1939 av 
Sv. Lm. De många svårigheter och problem som inställde sig 
vid en allmän översyn av tidskriftens ställning, dess restantier, 
inneliggande manuskript m. m. gjorde att detta årgångshäfte 
kunde utgivas först på våren 1941. 

Även årgång 1940 krävde med sina bilagor mycket arbete 
av redaktören. I redigeringsarbetet ingick nämligen också den 
svåra uppgiften att på ett sätt som någorlunda överensstämde 
med J. A. Lundells intentioner avsluta det år 1889 påbörjade 
nionde bandet i äldsta serien: »Folkminnen från Kläckeberga 
och Dörby» av H. åt E. Detta avslutande arbete, inrymt i häftet 
1940: 3 (h. 234 från början), tog mycken tid i anspråk, och först 
på våren 1943 kunde årgång 1940 avslutas och utgå av trycket. 
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Det var nu Geijers mening att omedelbart gripa sig an med 
utgivandet av årgång 1941 (med bilagor), utgiva denna årgång 
under hösten 1943 och på så sätt inhämta en del av förseningen. 
Men dessa planer stäcktes av en tilltagande ohälsa, som under 
sommaren 1943 förvärrades och till sist — den 16 september 
1943 — kom honom att för alltid nedlägga pennan. 

Vid Geijers bortgång förelågo bilagorna till årgång 1941 
till större delen 1 korrektur, men av årgångshäftet var endast ett 
bidrag uppsatt. Det föll nu på undertecknads lott att fullfölja 
utgivningen av nämnda årgång. Vid sammanträde med styrelsen 
för Landsmåls- och Folkminnesarkivet den 1 mars 1944 beslöt 
styrelsen att utse undertecknad till redaktör för tidskriften. 
Årgång 1941 med sina tre bilagor förelåg färdig i april innevarande 
år, och årgång 1942 omfattande årgångshäfte (1942: 1-2) samt 
bilaga (1942: 3-4) framlägges härmed för offentligheten. Även 
under nästa år skola två årgångar utgivas, varigenom förseningen 
bör vara inhämtad under 1945. Såväl till nästa årgångs årgångs-
häfte som bilagor föreligga redan bidrag i korrektur. 

Det årgångshäfte som härmed framlägges är annorlunda 
uppställt än sina tidigare motsvarigheter. Nyheterna äro dock 
endast skenbara. De här införda avdelningarna »Meddelanden och 
aktstycken» samt »Litteratur» anknyta i själva verket till tradi-
tioner från J. A. Lundells tidigare år, nämligen till dennes av-
delning »Smärre meddelanden» i den äldsta bandserien. Under 
denna avdelning upptog Lundell icke bara sådant som verkligen 
var att betrakta som »små notiser», »strödda bidrag» o. d. utan 
också, och i vissa band i förvånande stor utsträckning, recen-
sioner av nyutkomna arbeten (förutom bibliografiska notiser 
m. m.). Så småningom upphörde emellertid denna avdelning, och 
Lundell övergick till att mera tillfälligt publicera recensioner på 
häftesomslagen. Någon regelbunden recensionsverksamhet före-
kom knappast under de sista decennierna. 

Avdelningen »Smärre meddelanden», som sålunda fr. o. m. 
denna årgång återupplivas under namnet »Meddelanden och 
aktstycken», vill vara en samlingsplats såväl för notiser och kortare 
redogörelser från arbetsfälten som för goda uppteckningar av 
olika slag inom tidskriftens intressesfär, utdrag ur äldre urkunder 
m. m. 



FiSamtiy. 3 

Till en särskild avdelning kallad »Litteratur» sammanföras 
recensioner av nyutkomna arbeten inom nordisk folkmåls- och 
folklivsforskning eller av intresse för dessa forskningsgrenar. 
slutet av nämnda avdelning göres ett försök att under rubriken 
»Den periodiska litteraturen» förteckna sådana uppsatser ur till 
redaktionen eller inst-uittionen översända tidskrifter, årsböcker 
m. m., som behandla språkliga eller kulturhistoriska ämnen av 
särskilt intresse för Sv. Lm:s läsekrets men som lätt kunna förbi-
ses i den stora mängden av periodisk litteratur. 

Strikta gränser för ett dylikt urval ur periodica äro givetvis 
svåra att draga. Men i främsta rummet komma att uppmärk-
sammas språkliga och folkloristiskt-etnologiska bidrag i hembygds-
publikationer av olika slag ävensom dylika bidrag i sådana 
vetenskapliga tidskrifter eller årsböcker, som representera andra 
forskningsområden än Sv. Lm. eller som äro av allmännare inne-
håll. Uppsatser ur de stora, allmänt kända skandinaviska tid-
skrifterna (eller årsböckerna) inom nordisk språk- eller folklivs-
forskning redovisas sålunda ej. I den mån dessa insändas som 
särtryck antecknas de givetvis i den i slutet av varje årgångshäfte 
förekommande avdelningen »Insänd litteratur». 

Vad som nu är av särskild vikt med avseende på den fort-
satta utgivningen av denna gamla, innehållsrika tidskrift är ej 
blott att äldre, tyngande engagemang avvecklas och oavslutade 
bidrag avslutas utan också att tidskriften göres till ett organ för 
aktuell forskning inom de områden den representerar. 
I det förra hänseendet är tidskriftens ställning väsentligt för-
bättrad efter avslutandet av nionde bandet i äldsta serien. Nu 
återstår vad nämnda serie beträffar blott att avsluta tredje 
bandet (»Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar av 
folkets levnadssätt»), och detta arbete, som nu hunnit till tex-
terna från de sydsvenska landskapen fortgår med all skyndsamhet 
under medverkan av docent Gunnar Hedström i Lund, som 
underkastar det småländska och blekingska materialet en synner-
ligen värdefull och ytterst välbehövlig granskning, samt av dr 
Manne Eriksson, som alltsedan 1934 varit Lundell och sedan de 
efterföljande redaktörerna behjälplig vid utgivningen av denna 
omfattande textsamling. När med nästa årgång av tidskriften 
de återstående delarna av Smålandstexterna utgivits och därtill 
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fogats Ölands- och Blekingetexterna tillkommer som ett sista, 
avslutande häfte i tredje bandet Skånetexterna, utredigerade av 
arkivarien dr Ingemar Ingers och nu föreliggande i tryckfärffigt 
manuskript. 

I tidskriftens B-serie återstå — sedan tre nummer avslutats 
i bilagor till årgång 1941 detta år — endast fyra nummer att 
avsluta, nämligen A. Vestlund, Medelpads folkmål, P. Envall, 
Dalabergslagsmålet, 0. Hermelin, Sägner och folktro, seder och 
sagor samt det av Lundell påbörjade arbetet Hushållning och 
levnadssätt i skilda landskap. 

Vad beträffar årgångshäftena komma de att fyllas så gott 
som uteslutande med nya bidrag från det vidsträckta forsk-
ningsområde tidskriften företräder. 

Tidskriften är visserligen knuten till Landsmåls- och Folk-
minnesarkivet i Uppsala, men de gamla förbindelserna med Lund 
och Göteborg skola icke blott traditionellt bevaras utan även 
— det är redaktörens förhoppning — ytterligare stärkas. Redak-
tören har försäkrat sig om benägen medverkan av Landsmåls-
arkivet i Lund genom dess chef docent Gunnar Hedström och 
av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs 
högskola genom dess chef professor Hjalmar Lindroth. 

Som redaktionssekreterare inträder förste arkivarien dr 
Manne Eriksson, som sedan många år tillbaka under samarbete 
med såväl professor Lundell som professor Geijer vunnit stor 
förtrogenhet med tidskriften och dess innehåll. 

För värdefullt bistånd vid iordningställandet av denna 
årgång tackar redaktören docent Hedström, dr Eriksson, arki-
varien Folke Hedblom och fru Dagmar Holmkvist. 

Uppsala den 3 november 1944. 
Dag Strömbäck. 



Tro och övertro bland lapparna. 
Av HARALD GRUNDSTRÖM. 

När man talar om lapsk folktro, måste man börja med en 
reservation beträffande benämningen »lapsk» så till vida, att vad 
man här kallar lapsk folktro icke uteslutande återfinnes bland 
lapparna, utan delvis också hos den svenska befolkningen. Denna 
svenska befolkning är, åtminstone vad Jokkmokk beträffar 
(varom denna uppsats närmast rör sig), till stor del av lapsk eller 
blandad lapsk-svensk härkomst och har därför dessa föreställ-
ningar liksom i blodet. Vissa drag i denna folktro kunna naturligt-
vis också inordnas i ett större sammanhang. Lapparna ha ju sedan 
gammalt stått i nära förbindelse med de omgivande folken, då 
närmast de nordiska, och ha därför i sin föreställningsvärld rönt 
inflytande av dessa. 1 vissa sägner finner man stoff, som tydligen 
upptagits under lapparnas vandringar från öster till väster, t. ex. 
sagorna om rysstjuderna, karjeli-tiuteh eller de karelska tjudern.a. 
1 en del stallo-sägner återgår Polyfem-sägnen,1  i andra sagan om 

1) Så t. ex. återgår jätten Polyfem i följande stallo-sägen, uppteck-
nad i Lillselet, Jokkmokk: »Stallo tog haskovis (lappen) till dräng, och 
sedan bevakade han haskovis så strängt, att denne icke kunde komma 
därifrån. Så gjorde de upp eld, och haskovis satt och tittade in i 
elden. Då frågade stallo: 'Vad ser du?' Haskovis svarade: 'Jag ser 
guld och silver.' Stallo frågade: 'Hur ha dina ögon blivit så ljusa, 
och jag ser ingenting?' Haskovis svarade, att han hade gjutit bly i 
sina ögon. Då ville stall() att haskovis skulle gjuta bly också i hans 
ögon. Haskovis gjorde så, och stallo blev blind. Då befallde stall() 
haskovis att släppa getterna ut ur gethuset mellan stallos ben. Haskovis 
gick att göra det. Men under tiden slaktade han bocken och bredde 
skinnet omkring sig. Nu ginge getterna ut, och bocken gick sist. 
Stallo trodde, att haskovis var inne i gethuset, och sade till honom: 
'Kryp mellan mina ben ut!' Då sade haskovis: 'Jag är redan ute.' 
Stallo frågade: 'Huru kom du ut?' Haskovis svarade: 'Mellan dina 
ben.' Då sade stallo: 'Om jag bara hade vetat det?'» Jfr en liknande 
version hos J. Qvigstad, Lappiske Eventyr og Sagn 11 (1928) s. 250 if. 
(»Gutten og Stab»). Polyfem-motivet är känt på flera håll även i 
Norden (se t. ex. G. Cederschiöld, Medeltidsberättelser, Sv. Landsm. 
V. 6, s. 42, 150 samt Å. Lagerhohn, Drei Lygingur, 1927, s. xxxll il.). 
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jätten Finn eller Skalle' o. s. v. 1 lapparnas föreställningsvärld 
finnas för övrigt drag och tankar, som äro gemensamma för de 
flesta primitiva folk i världen, vare sig detta beror på att folken 
verkligen stått i förbindelse med varandra eller på 'att dessa före-
ställningar bottna i en för alla människor lika och gemensam na-
tur. — Det är emellertid icke meningen att här anställa några 
jämförelser. Jag vill endast relatera vad jag själv hört och sett 
under ett mångårigt samliv med lappar och nybyggare i Jokkmokk 
och sammanföra några grundtankar, sådana jag tyckt mig finna 
dem i de olika berättelserna. 

1. 

Att lapparnas liksom andra folks tankar gärna kretsa omkring 
döde n, är en känd sak. I döden mötte man något, som man var 
i fullständig okunnighet om och mot vilket man var helt maktlös. 
Att man därför hyste fruktan för den, är helt naturligt. Den van-
liga personifieringen av döden (d. y. s. att den framställes talande 
och handlande som en människa) möter man också hos lapparna. 

Vid ett hastigt, oväntat dödsfall, särskilt genom olyckshän-
delse, hör man ofta detta uttryck: Japmem tjuorvoi = döden 
kallade. En lapp drunknade en morgon, då han gick ut på svag is 
för att sätta ut näten under isen. På förfrågan huru en gammal man 
kunde våra så oförståndig, att han gav sig ut på svag is bara för 
några fiskars skull, svarades: »Ja, döden kallade, och då fanns 
ingen undanflykt. Därför hade han så bråttom att tidigt på mor-
gonen ge sig ut.» Döden framställes ofta i sägnerna som vandrande 
omkring bland människorna med en räfsa eller en kvast i handen 
för att ta vara på de utsedda offren. De till döden bestämda måste 
då försvinna 

Det talas också om tecken, tydor och förebud till död Det 
vanligaste ordet är här svaikas, som översättes med »feg» i bety-
delsen förebud till död. En svaikas almatj = feg människa, är 
sålunda en, som skall dö. Ser man en svaikas-kåhte = fegkåta, 
så betyder det, att om man reser kåtan på den platsen, så skall 
någon dö i den kåtan. Om svaikas säges det: »Svaikas är något, 
som höres eller synes före någon människa, även om ingen män- 

5 Se berättelsen »Päddja och Skalla) i Anta •Pirak, En nomad, 
1. uppl., s. 175.' 



TRO OCH ÖVERTRO BLAND LAPPARNA. 7 

niska finns där. Och då blir den människa det gäller sjuk eller dör 
efteråt. Man säger då: 'Svaikas gick redan före den människanp 
det var en som skulle dö'.» Det säges också, att när man hörde 
eller såg en »fegsyn», så skulle man inte berätta det för någon 
människa, förrän man sovit åtminstone e n natt, annars kom 
något ont över den människan själv, som såg synen. — En nybyg-
gare säger, att när man sett en underlig syn, skall man »böna» 
(d. v. s. göra bön), innan man talar om den för någon annan. — 
Synnerligen ofta talas det om att fåglar äro förebud till död. Det 
är särskilt fåglar med underligt utseende eller läte, som tjänstgöra 
som sådana budbärare. Därom skall talas mera sedan. 

Det är dock inte bara från döden själv, som fara hotar män-
niskorna. Liksom döden är en farlig makt, så får också den som 
kommit i dess våld, d. v. s. den döde själv, del av denna makt.' 
En död människa är nämligen farlig, vida farligare än en letande. 
Det är därför alltid svårare att skydda sig mot en död. Mot en_ 
sådan måste övernaturliga medel tillgripas. Och dessa övernatur-
liga medel eller trollmedel ha utfunnits så småningom under lång-
variga experiment från släkte till släkte. 

En död som uppenbarar sig och använder sin farliga makt på 
de levande, kallas »döding», på lapska jamiki, plur. jamikahah. 
En död människa kallas jabmek. Båda orden sammanhänga med 
verbet japmet = dö. — Nu skulle man kunna tro, att lappen, när 
han talar om jamikahah, skulle mena de dödas andar. Så tyckes 
emellertid inte vara fallet. För att komma föreställningen på spå-
ren frågade jag några lappar, vad de menade med jamiki. De 
svarade: »Nå, en död människa». Jag invände: »Ja, men om 
jamiki visar sig, är han väl inte död?» De svarade: »När han uppen-
barar sig, är han svihko» (spöke). »Är det den dödes ande som 
uppenbarar sig?» Nej, det ville de inte riktigt gå med på. — »Når  
men kroppen då'?» »Nej», svarades det, »kroppen ligger ju i graven. 
— — Det som synes är den dödes skugga.» — Och därvid använde 
de icke det lapska ordet för skugga, suoivanis, utan det nordiska. 
skåvvel, som förekommer bl. a. i kama-skåvve = skoläst. Det 
lapska ordet, som betyder skugga i vanlig mening, täcker alltså 
icke detta begrepp. Skall man använda det lapska suoivanis, 

, 1) Åven - ordet skåive eller skuoive användes med samma betydelse. 
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måste man säga svihkol-suoivanis eller svihko-suoivanis = spök-
skugga. Även ordet h,apme användes i detta sammanhang. 

Dödingen., jamiki, är således icke identisk med anden eller 
själen, som bodde i människan under livstiden, utan det är 
skuggan som tänkes såsom något i sig självt bestående, men 
mycket grovt materialiserad. Så kan man t. ex. höra, huru golvet 
i stugan knarrar under dödingens steg eller huru ringarna skramla 
i bältet och staven knarrar i snön, där spöket går fram. En döding 
anses icke kunna taga sig över vatten. Vill man göra sig fri från en 
sådan, bör man försöka ta sig över ett vatten, en bäck eller en sjö. 
Ilar man bara vattnet mellan sig och dödingen, kan man känna 
sig trygg. 

Bland annat ont, som dödingar kunna åstadkomma, är också 
det att de kunna göra en människa vansinnig. Sinnessjukdom anses 
nämligen ha sin orsak just i påverkan av dem. En parallell till 
denna föreställning har man i den judiska föreställningen om 
onda andar, som ta sin bostad i människan. — Någon torde här 
undra, om det i vår tid och i vårt land verkligen finnes människor, 
som ha en så primitiv inställning till detta och liknande spörsmål, 
Därpå kan svaras, att det släkte, som nu är ungt eller medelålders. 
utan tvivel betraktar dessa föreställningar som gammal vidske-
pelse. Även gamla lappar vilja, när de berätta om sådant, gärna 
göra gällande, att de icke tro på det. Men i sitt beteende vid vissa 
tillfällen visa de dock, att de ännu leva kvar i denna föreställ-
ningsvärld. Ett bevis därpå har jag så sent som från år 1922, som 
jag här vill nämna. 

En av gummorna på det lapska ålderdomshemmet i Jokk-
mokk hade blivit sinnessjuk. En av gubbarna — en för övrigt 
mycket förståndig och erfaren man — tog sig före att bota henne. 
Och det gjorde han på följande sätt: Han hämtade tre björkkvistar 
från andra sidan älven, band ihop dem, gick in i rummet, där den 
sinnessjuka vistades, och började först piska gumman ganska hårt; 
sedan piskade han runt omkring i rummet och utåt mot dörren, 
gick sedan genom angränsande rum ut på marken, alltjämt 
piskande. Därpå började han piska ömsom till höger och vänster 
i luften, varpå han slog några kraftiga slag på marken. Varje sådan 
pisknin.gsperiod upprepades med vissa mellanrum. Så fortsatte 
han ända ut till landsvägen och ett stycke efter denna. Den sjuka 



TRO OCH ÖVERTRO BLAND LAPPARNA. 

blev också verkligen något bättre, och gubben tillräknade sig äran 
av att ha botat henne. 

samma hem hade en av de gamla dött. Sedan liket svepts, 
bars det ut till ett av uthusen,. Så snart liket kommit ut genom 
dörren, öppnade en av gummorna denna på vid gavel, tog en kvast, 
sopade ursinnigt utåt mot dörren och svängde kvasten i luften 
liksom för att jaga ut någon. — Vid andra tillfällen berättas det, 
att man för att få bort dödingarna från en sinnessjuk skall driva 
dem över ett vatten, lämpligast en bäck, om en sådan finnes i 
närheten; då äro de stängda och kunna icke komma tillbaka. — 
Bland medel som användas för att driva bort dödingar nämnas, 
utom ris, även besvärjelser. Någon gång berättas det, att man 
skjutit med bössa. En vanlig rundkula dugde dock inte, men 
borrade man ett hål i kulan och sköt, så bara ropade dödingen. 
»fy!» och försvann. 

Det är särskilt en tid på året, då de döda äro på färd. Det är 
vid jultiden. Då kan man få höra det liksom gny och brusa i luften. 
Det låter som om många människor vore på framfärd. Man ser 
ingenting, men hundarna bli oroliga. Särskilt de så kallade nielje-
tjalrnak-pätnakah, »fyraögonshundarna», d. v. s. sådana som ha en 
vit fläck ovan vardera ögat, så att det ser ut som om de hade 
dubbla par ögon, de se och förstå bättre än andra vad som är å 
färde. De resa borst, skälla och jaga och bete sig underligt, liksom 
såge och hörde de något som är fördolt för andra. Vad är det 
som vållar oron? Jo, det är de döda, som stiga upp vid julen för 
att besöka sina gamla hem. Men nu kallas de icke dödingar utan 
»julbockar», på lapska jaula-påhkåh, rähttunah eller rähtokah, de 
två senare benämningarna av en verbstam, som betyder gå skre-
vande eller med utspärrade ben, som bockar bruka göra. Ibland 
kallas de också ruohtta-vanatjah, »julspöken». 

Julbockarna stiga på julaftonen upp och begiva sig ut på 
vandring. Så vandra de ända till trettondagen, då de vända åter 
till sina rum. Den vanliga uppgiften är att de komma från kyrko-
gården. Enligt somliga komma de nerifrån kustlandet, vandra 
västerut, ställa till ofog genom att kasta sitt vatten i vattenbrun-
narna (vattenhålen i isen); därför skulle man sätta ett kors vid 
sidan av vattenbrunnen, så att denna fick vara i fred för dem. 

Jultiden är en farlig tid. Då äro så många dolda väsen i verk-
samhet. Det gäller att vara försiktig. Särskilt farligt är det för 
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barnen att springa alltför långt bort från kåtan eller leka och stoja 
alltför högljutt på julaftonen, ty julbockarna vrida halsen av oly-
diga barn, som springa och stoja vid juletid. — Man säger om 
julbockarna, att de vandra efter vägarna, där man möter dem i 
vägkorsningarna. De viska och prata i stall och ladugård, granska 
innehållet i bodar och häbbren, fråga varandra: »Vad åt man i den 
eller den kåtan eller gården.?* Det riktigt vattnas i munnen på 
dem, men de tyckas icke få njuta av välfägnaden. Men när tretton-
dagen nalkas, då blir det brådska i lägret. Då måste de bereda sig 
att fara sin väg. Och liksom lappbyn, som skall flytta, vanligen 
inte blir färdig till uppbrott förrän framåt eftermiddagen, så bli 
julbockarna först sent på dagen färdiga att fara och glömma då i 
brådskan en hel del, som de emellertid inte ha tid att vända om 
och hämta.1  — Och så försvinna de till nästa julafton. De måste 
tillbaka till kyrkogården till sina vilorum, där de avvakta nästa 
juletid, då de få återse de gamla, kära platserna, som de minnas 
från j ordelivet. 

I somliga trakter av Jokkmokk synas julbockarna närmast 
motsvara våra tomtar, under det att ordet tomte, lapska t'åntå å 
eller tåntaa (dubbelskrivningen betecknar lång vokal), betyder 
skogsjätte eller skogstroll och även användes i samma betydelse 
som lapparnas stalla. Att föreställningen om julbockarna sam-
manfaller med vår tomtetro framgår av följande berättelse, upp-
tecknad efter en nybyggare av lapsk härkomst2: 

»Julbockarna komma på julaftonen. De köra med råttor, och 
råttorna dra hölass. Fordom var det sed att göra i ordning kamsa 
(blodpalt), så att den var färdig att kokas till julaftonen; då 
skulle den ätas. — Så går man till sängs och släcker naturligtvis 
alla ljus. När man slumrat till litet, får man höra, att julbockarna 
också hålla på att göra kamsa. De klappa den och göra på samma 
sätt som gårdsfolket gjort. Nå, inte blir man rädd för det; man vet 
ju, att det är julbockarna, som härma ens arbete. Man somnar åter 
lika tryggt. Om morgonen när man vaknar, märker man, att gol-
vet, som var så renskurat för julhelgen, är bestrött med aska. 
Då tittar man efter huru det kommer till, att golvet är bestrött 

Enligt Pirak ropa de till kamraterna, som äro efter dem: »Tagel-
vantarna blevo kvar, fisken blev också kvar; jag har inte nu tid att 
vända tillbaka och hämta dem.» 

1 byn Sarkavare. 
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med aska, Man ser då, att hela golvet är fullt med spår efter nakna 
barnfötter. Man ser också efter i spisaskan. Där är också fullt 
med spår efter smått och stort folk. När man så går till fähuset 
på juldagens morgon, hör man, att det småpratar sakta och skrat-
tar bakom ugnen. Nå, inte bli koskötarna förskräckta för det; 
de veta ju, att det är julbockarna. Men nu börja de göra nästan 
ännu värre skälmstycken. Kostillarna få plötsligt höra, att kla-
varna på en gång falla till golvet från kornas hals. Alla kor bli lösa. 
Man måste naturligtvis åter klava dem. Och nu blir det tid att 
börja mjölka. Men då sticka julbockarna korna och göra skälm-
stycken med dem, för att de ska sparka och mjölken spillas ut. 
Sulbockarna skulle då få den mjölken. Men endast om mjölkerskan 
svär, få de den. Svär hon inte, så få de den inte. — Julbockarna 
stanna kvar över helgdagarna och fara först på trettondagen. Och 
den dagen kallas rähtatahka, därför att de gå skrevande (räht-
tanih).» 

Föreställningen om de döda, som uppenbara sig, är hos lap-
parna rätt svävande och osäker. Ibland synes det framgå, att man 
med dödingar menar ogudaktiga människor, som ej få ro i graven, 
utan spöka efter döden. De kallas då vanatjah. Men icke alltid 
framgår det, att det är fråga endast om sådana. Man talar också 
om dem som dött en onaturlig död eller icke blivit jordfästa med 
tre skovlar mull och Guds ords läsning och därför icke få ro utan 
uppenbara sig på det ena eller andra sättet. Sådana äro alltid far-
liga. Själva jorden, där en sådan vilar, blir vad man kallar raimas 
(kan kanske översättas med »besmittad»). Det är farligt att ligga 
på en sådan plats och obehagligt att vistas i dess närhet, ty man 
kan vänta att när som helst få se eller höra något underligt eller 
skrämmande i det grannskapet. En sjö, där en drunknad människa 
finnes, blir en »raukasjö», och det är farligt att vistas på den sjön 
eller inom dess vattenområde. 

Till dessa senare dödingar får man först och främst räkna 
mördade barn eller myrdlingar. Dessa kallas ähpar eller ähparij, 
plur. ähparah eller ähparahah, och otaliga berättelser finnas om 
deras framträdande vid olika tillfällen. Dessa barnspöken., om man 
så får säga, irra rolösa omkring. Kommer det människor i deras 
väg, vilja de på allt sätt giva sig tillkänna för att få någon hjälp 
i sin tröstlösa belägenhet. Då de blivit mördade av sina mödrar, 
riktar sig deras hämn.dbegär mot dem, och olycklig är den mor, 



12 HARALD GRUNDSTRÖM. 

som råkar sitt mördade barn. Liksom dödingar i allmänhet är 
även ähpar utrustad med en underlig kraft. Obarmhärtigt rycker 
det ut moderns bröst eller knäcker dess ryggrad, och modern får 
med ett livslångt lidande sona sitt brott, försåvitt hon icke genast 
dödas. 

En ähpar uppenbarar sig vanligen i skymningen eller på nat-
ten. Ofta ser man liksom ett vitt skynke, som rör sig framför en, 
eller är det en ripa, som flaxar och skrattar till eller har något 
annat underligt läte, ej riktigt likt en vanlig ripa. Man börjar 
undra över förhållandet och undersöka det litet närmare. Då 
finner man sig plötsligt stå ansikte mot ansikte med en ähpar. 
Man blir rädd och skyndar sig att sätta staven mellan sig och spö-
ket för att skydda sig. — Eller man sitter vid elden i skogen en 
mörk kväll eller natt. Eldskenet lyser upp området närmast om-
kring, men utanför lurar mörkret ogenomträngligt och hemlighets-
fullt. Då hör man ett underligt ljud, som vid närmare bestämmande 
kan liknas vid ett barns gråt. Det är en ähpar, vars kvarlevor finnas 
någonstans i närheten gömda. 

Enligt de flesta sagesmän får en ähpar efter tre år röst, börjar 
»skrika och gråta och vill ha ett namn», såsom uttrycket lyder. 
Möter man en sådan, skall man därför läsa dopformuläret och giva 
det ett namn. Då får ähpar ro och visar sig icke mer. Åter andra 
säga, att man först skall giva barnet ett namn och sedan jordfästa 
det. Därefter är det fäst vid jorden och visar sig icke mer. 

1 det förra sättet att avlägsna en ähpar kunna vi fästa oss vid 
det förhållandet, att namnet som sådant har en viss betydelse för 
att frälsa ähpar från dess rolösa kringirrande. Detta visar hän på 
en föreställning, som man ännu kan spåra hos vissa gamla lappar, 
nämligen att i ett namn en särskild kraft ligger förborgad, en kraft 
till både gott och ont. Det finns namn, som äro lyckobringande, 
men också sådana, som medföra olycka. Blir någon dödssjuk eller 
råkar ut för något annat ont, så kan orsaken ligga i ett olycks-
bringande namn. Man ger då personen ett annat namn och aktar 
sig noga att någonsin nämna det gamla namnet. Namn som burits 
av lyckosamma förfäder givas därför helst åt barnen; de namnen 
äro ju prövade. Men det kan hända, att ett barn råkar få ett 
olyckligt namn, och då bör man ju ändra det. 
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husförhörsboken för Jokkmokks församling åren 1825-1835. 
såg jag följande anteckning: 
Anut Nilsson Kälatis, Tjikom, född 1800 — Kallar sig Juova 
Hustru Cherstin. Nilsdotter Tulja, född 1803 — Kallar sig Sigga. 

Men i bokens marginal har prästen skrivit: »Bör tilltalas för da 
han understådt sig förändra sitt och sin hustrus dopnamn. Det är 
hedningars vederstyggliga bruk, äfven skälmars för att dölja sina, 
missgärningar.» 

Ett par uttalanden från skilda håll inom Jokkmokk meddelas 
i detta sammanhang: »En gång blev min far illa sjuk. Man hämtade 
då Njunjes-trollkarlen för att höra efter, om han kunde bota 
honom. — Och trollkarlen gav min far ett annat namn. I 'krist-
ningsboken' (församlingsboken) stod det Pietar, men trollkarlen 
kallade honom Pavva. Och så måste man kalla honom Pavva, 
det namn som trollkarlen givit honom, för att min far inte skulle 
dö. Och så blev min far frisk och levde, till dess han blev gammal.. 
På samma sätt förfors det, när en person drunknat i en bäck. Man 
måste ge den personen ett nytt namn för att få honom att leva.» 
(Anders Kielatis, Sirkas, 1918). — »Om utbyte av namn minns  
jag dåligt, men vad jag säkert minns är följande: När någon var 
dödssjuk, brukade man hämta en sådan som man trodde kunde 
bota den sjuke på något sätt. Ibland sade man också, att en troll-
karl kom och botade. Och så har jag hört, att den som botade den 
hårt sjuke skall ge honom följande förmaning: 'Du måste byta om 
namn, annars dör du'. Kåtafolket och helbregdagöraren hittade 
så på något namn; den sjuke själv torde väl också ha hjälpt till. 
Och så måste kåtafolket ha i minnet att inte nämna det gamla 
namnet, utan kalla den sjuke med det nya namnet.» (Anta Pirak, 
Sirkas, 1925.) 

En grupp av dödingar utgöras av rauka, plur. raukah. Rauka 
är en drunknad människas gengångare eller skugga. Ordet är av 
fornnordiskt ursprung och betyder »vålnad efter en i havet drunk-
nad människa». Den fornnordiska formen för ordet är draugr. 

När en människa drunknat, uppstår i sjön en rauka efter 
henne. Denna tänkes som ett väsen för sig, som vistas i sjön och 
blir farlig för människor, därför att den strävar efter att dra de 
levande ned i vattnet. En sådan sjö kallas, som redan nämnts, 
»raukasjö». Då en människa drunknat, tänker man sig, att raukan 
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hänger fast vid henne som en vampyr. Tar man en drunknad ur 
vattnet upp på stranden, skall man med en kniv av stål rista tre 
kors på det vatten, som rinner från liket ned i sjön, annars blir 
det en rauka i sjön, d. v. s. den dödes skugga kommer att finnas 
kvar och draga andra människor ned. Skall man ha någon utsikt 
att rädda en drunknande, måste man, så snart man fått denne upp 
ur vattnet, genast »skära bort raukan.>>, som det heter, med järn 
,eller stål, d. v. s. man gör liksom ett snitt mellan människan 
och vattnet, då man sålunda skär bort den vidhängande raukan. 
Sedan binder man för den drunknades ögon, så att han inte kan se 
något, varefter man skakar honom duktigt. På så sätt skall han 
räddas till livet. Under allt detta måste man iakttaga noggrann 
tystnad; på sin höjd får man viska helt sakta. Vid det minsta buller 
blir den drunknande rädd och dör. 

En lappkvinna berättade följande händelse: En nästan full-
vuxen flicka hade drunknat i en bäck. Man tog upp henne, skar 
bort raukan, band för hennes ögon och skakade henne. Hon bör-
jade andas och leva upp igen. Men då kom en korp flygande där-
över och utstötte sitt hesa skri. Detta var tillräckligt för att döda 
flickan. 

I somliga trakter av Jokkmokk synes föreställningen om rauka 
ha blandats med den allmänsvenska föreställningen om sjörå. 
Så t. ex. säges det, att om man lägger sig att sova på stranden 
av en älv, där vattnet gått fram vid vårfloden, blir man neddragen 
av raukan.. 

Även när det gäller raukan, synes det, som redan nämnts, 
icke vara fråga om den drunknades ande eller själ utan om skug-
gan, som sålunda tän.kes som något i sig självt bestående. 

2. 
Ett område, där folkfantasien haft mycket att syssla med, 

hänger nära samman med döden. Det är sjukdomarna och 
deras orsaker. Härvid gäller det då närmast sådana sjukdomar, 
som komma hastigt på och vilkas orsaker man icke känner. Med 
dessa är därför alltid något hemlighetsfullt o'ch obegripligt för-
bundet. Blir en människa ihjälslagen, drunknar eller fryser ihjäl, 
är ju dödsorsaken tydlig. Här är intet att grubbla över. Hugger 
man sig eller skadar sig på annat sätt, är ju orsaken också klar. 
Men kommer en häftig sjukdom och rycker bort den ene efter den 
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andre och man icke känner till bacillerna, då blir inställningen en 
annan. Man står då inför något främmande, något som icke kan 
förklaras på naturlig väg eller efter de lagar, man känner till. 
Men en förklaring måste man ha. Då griper man till det över-
naturliga. Det är övernaturliga krafter, som spela in här, krafter, 
som icke kunna åtkommas på vanliga vägar. Mot det övernaturliga 
måste övernaturliga krafter och medel tillgripas eller åtminstone 
sådana naturliga medel, som i sig bära något, som kan tjäna så att 
säga till motgift. — Kapitlet härom torde man lämpligen kunna 
inleda med Anta Piraks nästan klassiska skildring om 

»Huru döden och sjukdomarna gingo omkring i människohamn». 
»De gamla i vår barndom voro flitiga att berätta olika slags 

historier. Om jag bara kunde komma ihåg allt — men jag har 
glömt så mycket. De sade sig också ha hört, att döden gick omkring 
öppet och bar en räfsa på axeln. Det fanns också en säkerligen 
mycket djärv person, som frågade: 'Vad är ditt namn?' Gubben 
hade svarat: 'Mitt namn är döden. Och det är ännu inte så farligt, 
om ni än ser mig bära en räfsa. Men om ni ser mig bära en kvast, 
då först är det farligt. Då sopar jag bort nästan hela människo-
släktet.' 

Under stora sjukdomsår gingo också sjukdomarna omkring 
i människoskepnad. En gång ropade två människor på andra 
sidan om en sjö efter båt. Då for en man över för att hämta dem. 
Då han kom fram dit, såg han, att den enas ögon voro röda som 
klumpar av stelnat blod, den andra var svart. Den som skulle 
hämta dem blev då rädd och ville vända om. Men då sade de två 
männen: 'Du får inte vända om. Du skall föra oss till Norge.' 
Den riktiga människan frågade då: 'Vad heter ni'?' Då hade den, 
vilkens ögon voro röda, svarat: 'Mitt namn är Varra-palto (en 
sjukdom, som yttrar sig i blodkräkn.ing).' Och den andra som, 
var svart, sade: 'Mitt namn är Hastig död.' Mannen ledsagade dem 
verkligen till Norge, och de gingo med i människoskepnad. Då 
de kommo till Norge, sade de, innan de gingo in i en stuga: 'Hör 
på, vad vi nu säga till dig! Vi ska skona ditt liv, emedan du led-
sagat oss. Första natten får du stanna här. Vi ska endast gästa 
denna natt. Men i morgon skall du resa tillbaka.' — De gingo så 
in i stugan. Morgonen därpå reste mannen tillbaka. Sedan hade 

2-441934: Sv. landsmål. 
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man fått höra, att i innersta ändan av den norska fjorden nästan 
alla människor dogo.» 

de två männens namn Varra-palto (en sjukdom, som yttrar 
sig i att man kräks blod) och Hastig död, igenkänner man pesten, 
sådan den beskrives från pesttider. Händelseförloppet är lätt att 
tänka sig: En eller två pestsmittade personer ha kommit till lapp-
byn. De föra smittan med sig, och människorna i byn bli angripna. 
Men som den verkliga orsaken till sjukdomen är för lapparna 
okänd, tro de, att personerna i fråga äro sjukdomen, som sålunda 
antagit mänsklig skepnad. — Vi ha således här att göra med den 
i folktron vanliga föreställningen om sjukdomsandar som sjuk-
domsorsak. 

När sjukdomsandarna uppenbara sig, är det ju helt naturligt, 
att man söker skydda sig. En effektiv åtgärd synes i detta fall 
vara att helt enkelt oskadliggöra sjukdomsan.den. Därom talar 
också Pirak i det följande: 

»En. gång foro flera lappar nedifrån landet uppåt fjällen. Man 
hade lastat en lappsläde med hampa. Den som rådde om släden 
hörde då och då, hur två människor samtalade inne i släden. 
Han sade ingenting. Men när han hörde detta flera gånger, berät-
tade han för sina kamrater, vad han hört i släden. Han rådfrågade 
dem då avsides, och de sade sinsemellan: 'Det här är alltså de 
kringströvande sjukdomarna, som följa med inne i hampan; där ha 
de det varmt.' En annan dag, då han var på färd, placerade han 
denna släde sist. Och då de passerade en kallkälla, löste han drag-
repet och stötte släden upp och ned i kallkällan, och så lämnade 
han den där. På morgonen gick han och tittade på släden. Då 
såg han, att två nakna barn hade frusit ihjäl ovanpå den. Och 
så gick han åter tillbaka.» 

I de två ihjälfrusn.a barnen igenkänna vi sjukdomsandarna. 
De hade inte hunnit bli fullväxta; man tog dem i tid. — 

Emellertid synas även andra åtgärder än sjukdomsandarnas 
tillintetgörande ha av lapparna tillgripits i pesttider. Det är be-
kant, att vissa klädesplagg och smycken av dem anlagts i syfte att 
neutralisera eller upphäva de skadliga verkningarna av övernatur-
liga makter, som driva sitt spel med människan. Detta kan man 
sluta sig till bland annat av ett ordstäv, som är gängse bland 
lapparna i Yokkmokk, ehuru nu levande lappar av förklarliga 
skäl icke känna till ordstävets ursprung eller mening. Ordstävet 
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lyder i översättning så: »När sjnjierak- och tsatsakskobanden samt 
skedpåsen försvinna, då kommer pestilentian.>> — Vad nu först 
de två skobanden beträffar, måste man fråga sig, vad de ha för 
samband med pesten. Ja, granskar man åtminstone det först-
nämnda bandets namn, finner man, att det kan översättas med 
»råttbandet». Detta band användes av männen, under det det 
senare användes av kvinnorna. Båda banden flätas med fingrarna, 
utan användning av något särskilt redskap. Sjnjierakbandet 
flätas av garn med två färger, vanligen blått och rött, och har 
omväxlande blå och röda ränder, som sträcka sig tvärs över bandet 
i rät vinkel mot dess längdriktning. Det senare bandet är sam-
mansatt av vanligen tre olikfärgade bitar, som sys ihop med 
ändarna vid varandra. De vanligaste färgerna äro blått, grönt 
och gult eller blått, rött och grönt. 1 ena ändan, den som fästes 
omkring benet, avsmalnar bandet och blir nästan som ett snöre 
med en eller tre tovsar; därav dess namn..1) 

Det är det förstnämnda bandet, som nu närmast intresserar 
oss. Dess namn, »råttbandet», synes giva vid handen, att det är 
anlagt som något slags skydd mot råttor och pekar därvid på det 
förhållandet, att råttorna, som bekant, ha ett visst samband med 
pesten. Även i Sokkmokks-lapparnas föreställningar ingår emeller-
tid råttan som sjukdomsbrin.gare eller rent av som sjukdomsande, 
d. v. s. sjukdomen uppträder i råttgestalt. Därom talas t. ex. i 
följande utdrag ur en berättelse: »På morgonen skakade vi ut all 
snö ur kåtorna. Bland annat löst, som fanns där, var också en ren-
hud, som hade håret kvar. Då pep det som av råttor inne i håret. 
Och morfar såg, att det fanns något levande där, då snön började 
smälta. Då tog han en stång, med vilken man spände ut hudar, 
bar ut huden till en kallkälla och stoppade den med stången ned i 
vattnet. Där fick den ligga i två månader. — Vi skulle nu flytta 
västerut. Min far saknade huden och gick att hämta den ur källan. 
Allt hår hade fallit av, då den legat så länge i vattnet. Då såg han 
nere i källan bland håret där två varelser, liknande råttor, som 
frusit ihjäl. Huden tillhörde en sjuk kvinna, och hon hade sovit i 
den. Och sjukdomen följde med i råttgestalt.» 

1) tsatsak av tsahtsa = den övre, avsmalnande delen av en fjäll-
dalgång. 
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Att lapparna de tider, då pesten hemsökt vårt land, kunna 
ha fått någon kunskap om pestens spridning genom råttor, synes 
mycket sannolikt, då, som man vet, den iakttagelsen gjorts av de 
gamle, »att naturrevolutioner fört med sig massdöd och mass-
vandringar av råttor och andra mindre djur, och att därefter en 
hemsökelse av pesten varit att vänta. Redan 1200 år före Kristus 
synes man ha anat detta sammanhang mellan böldpester och råt-
torna. 1 första Samuelsboken berättas det nämligen, hurusom en 
våldsam och dödande sjukdom med bölder härjade bland filist4-
erna, »ty», heter det, »jordråttorna hade fördärvat landet». (Citatet 
ur Svenska folkets underbara öden av Grimberg.) 

Att nutida lappar icke ha någon vetskap om det ursprungliga 
ändamålet med sjnjierakskobandets användning, liksom ej heller 
någon kunskap om namn.ets ursprung eller om råttornas samband 
med pesten, är ganska naturligt, då ju pesten åtminstone icke på 
två mansåldrar i någon nämnvärd grad hemsökt vårt land och 
troligen icke på flera mansåldrar härjat bland lapparna. 

Tasko, skedväskan eller skedpåsen, det tredje av de i ordstä-
vet nämnda skyddsmedlen mot pesten, är väl känd bland Jokk-
mokks-lapparna, ehuru den icke numera användes. De äldre av 
den nu levande generationen minnas ännu, att varje man skulle 
bära sin sked med sig i tasko, som var fäst i bältet framtill. Den 
hade en slejf, som lades över öppningen och häktades fast. Kvin-
norna buro skeden i en påse på undre sidan av barmklädet. Var 
och en skulle äta med sin egen sked. Och var det någon, som inte 
hade sin sked med, så fick han äta med fingrarna så gott han kunde. 

Seden att alltid bära sin egen sked med sig synes oss vara 
ganska praktisk och även ur hälsovårdssynpunkt mycket förnuftig, 
i synnerhet när man annars inte tar det å noga med renligheten. 
Men det vore kanske att hos lapparna förr i tiden förutsätta alltför 
stor kunskap om smittosamma sjukdomars natur, om man antoge, 
att de insett skedpåsens nytta som hinder för farsoters spridning 
genom skeden in i munhålan. Det är dock icke alldeles uteslutet, 
att de haft någon aning om smittans inträngande den vägen. 
Det berättas nämligen, att man förr brukade torka roten av ange-
likaörten, urtas, och skära den i mindre bitar, som man bar med 
sig, särskilt under resor nedåt kustlandet eller till marknadsplat-
sen, där man kom i beröring med främmande människor. Man 
bet då en bit av den torkade roten och hade den i munnen mellan 
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tänderna, för att, såsom Pirak uttrycker det, »man inte skulle 
känna lukten av allt otäckt, och också för att inte någon smitto-
sam sjukdom skulle tränga in». 

I södra delen av Jokkmokks och angränsande delar av Arje-
plogs socknar användes förr i tiden ett slags spännbuckla av silver 
eller tenn, som också synes ha varit anlagd som skydd mot över-
naturliga makter. Den var rund eller möjligen ovalformig, försedd 
med små hål, dessutom prydd med öglor och i dem hängande små 
ringar eller löv (libiah) samt fäst på bröstet mitt på barmklädet 
sliehppa). Enligt Piraks berättelse (a. a. s. 180) skulle detta 
smycke ha utgjort skydd mot ett underväsen eller spöke, kallat 
»Järnnäsan», som anföll kvinnor, som voro ensamma i kåtan, sär-
skilt om höstvinternätterna. 

samband med föreställningarna om sjukdomar och deras 
orsaker kan här också nämnas något om folkliga läkem e-
d e 1. Såsom hos andra folk är också hos lapparna materialet 
oerhört rikt och skulle, om det någorlunda utförligt behandlades, 
ta alltför stort utrymme. Jag vill därför endast giva några korta 
antydningar därom. 

Först må då nämnas fullt naturliga läkemedel. Dessa utgöras 
mest av örter eller växter, vilkas läkande egenskaper man genom 
erfarenhet lärt känna. Sådana äro tunder (lapska tuoule), ett slags 
svamp, som växer på björkstammar. Den brännes på sjuka ställen. 
Angelikarot mot smittosamma sjukdomar och mot hosta. Dryas-
örten. (lapska netarsa) mot magknip. Röksvamp vid behandling 
av sår. Stormhatt (Aconitum, lycoctonum) för ofrivillig urinuttöm-
ning. Tibastbär för magknip. Sälgbark för ormbett. Vidare urin 
för sår och för vissa ögonsjukdomar. Björngalla för magsjukdomar, 
huggsår och dylikt. Varma stenar för styng. Lavemang för för-
stoppning o. s. v. — Bland operativa ingrepp må nämnas: Åder-
låtning eller koppning. Sy in en tråd för ont (det börjar då svullna, 
och man anser, att det onda går ut med varet). Operation med 
kniv av svullnad eller utväxt på undre sidan av ögonlocket vid 
ögonsjukdomar om våren. — Som trollmedel får väl följande 
betraktas: Knytning av ett visst system knutar med visst antal 
olikfärgat garn mot sensträckning och s. k. kn.arr i lederna samt 
mot vårtor. Man visar vårtor för fullmån,en i adventstiden och 
säger: »Tvätta bort dessa!» — Skenhuggning med yxa under 
uttalande av besvärjelse mot knarr. En sjuk lägges i en gammal 
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grav. Stämning av blod. Nattvardsvin mot vissa åkommor. En 
groda får suga på ett sjukt ställe. Ägg av orm och av vissa fåglar. 
Ormskinn. Bett av tvilling över en växt på kroppen. Jord från 
kyrkogården. Lus emot gulsot. Messing och vatten mot tandvärk 
o. s. v. — Slutligen rena besvärjelser. Dessa äro mycket svåra att 
få höra eller komma åt. Men så mycket har jag hört, att de äro 
mycket enkla och vanligen med mycket litet sammanhang. 
Exempel: »Jag hugger denna knarr tvärs av åt dig.» En annan 
mera fullständig: »Jungfru Maria, giv mig en bindel! Djävulen 
blev icke ståndan.de  i sanningen. Och här skall du stå! I Guds 
Faderns och Sonens och den helige Andes namn.» (Den sista är 
en besvärjelse mot orm och citerades av en nybyggarei). — Här-
med må vara nog talat om sjukdomar, deras orsaker och hjälp-
medlen mot dem. 

3. 
En afton på senhösten satt jag i en fjällstuga långt uppe i 

Kvikkjokks-fjällen tillsammans med en äldre lapp. Det var redan 
mörkt. Vädret var milt, varför vi hade öppnat fönstret för att få 
frisk luft. Dagen hade varit disig. Mot aftonen blev det dimma, 
vilket gjorde, att mörkret på kvällen blev intensivare än vanligt. 
Ödemarkens tystnad omgav oss. Inte ett vinddrag kom de gulnade 
löven i fjällbjörkarna omkring stugan att prassla. Det enda ljud, 
som hördes, var en fjällbäcks entoniga sorl från andra sidan viken 
i den lilla sjön. — Plötsligt bröts tystnaden av ett genomträngande 
skarpt skri. Det var långdraget, något halvt mänskligt, halvt 
djuriskt, tycktes det, och slutade med ett sakta gurglande, liksom 
när man drar åt sig andedräkten. Efteråt hördes ekot mångdubbla 
sig mot fjällbranterna runt omkring. Sedan blev det åter tyst. 
Det dröjde en god stund, innan jag hämtat mig från häpnaden 
över det ovanliga ljudet och frågade den gamle, vad detta var. 
Den gamle log litet överlägset, när han såg min fruktan, och sva-
rade: »Det var bara en vahpalis». — Namnet var mig icke obekant, 
men jag hade aldrig förut hört lätet. Och det var inte utan att jag 
kände mig litet stött över den överlägsna tonen i den gamles svar. 
— Han såg själv rädd ut. 

Därmed voro vi inne på kapitlet om farliga fåglar. Ty vahpalis 
är en av de många fåglar, som de gamla lapparna frukta som 

1) Erik Holmbom, Njunjes, Kvikkjokk. 
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olycksbudbärare. Och jag förstod denna fruktan. Jag kunde så 
mycket bättre förstå den, som det nyss inte behövts mer än detta 
skri i mörkret för att sätta mina nerver i dallring. — Den gamle 
såg ännu i naturen det stora hemlighetsfulla, vars många under-
ligheter och nycker han inte kunde förstå, men som han likväl 
ville ha förklaring på. Då han inte alltid kunde finna den i natur 
lagarna, som han mycket ofullständigt kände till, sökte han gärna-
övernaturliga orsaker. Ljuden, som han hörde i,tystnade n och 
mörkret, blevo lätt för honom budskap med övernaturligt ur-
sprung. Och så kom det sig, att han hade ägnat fåglarna och deras 
läten en särskild uppmärksamhet, Hade fågeln därtill ett särskilt 
egendomligt utseende och sätt att bete sig, kände han så mycket 
större respekt för honom. 

Vissa fåglar anses nämligen av lapparna vara bärare av bud-
skap med övernaturligt ursprung. De äro liksom förmedlare av 
rapporten mellan människan och de hemlighetsfulla makter, som 
ha människans öde i sina händer och som liksom stå bakom kulis-
serna och dirigera vad som händer och sker. — Sådana fåglar 
äro den nyss nämnda vahpalis (pärlugglan), som anses förebåda 
död. Sådana fåglar äro också berguven, lappmesen, lommen, 
lavskrikan m. fl. — överhuvud sådana fåglar, som ha ett särskilt 
otrevligt läte eller egendomligt utseende. 

Ett särskilt rum intar härvid göken och ljungpiparen (lp. 
huti). 1 den svenska allmogeföreställningen är väl göken närmast 
en lyckofågel. Som sådan gäller han även bland lapparna. Men 
han är därjämte en farlig fågel, som man misstänker och är rädd 
för. Det är ju också något skyggt och inbundet och hemlighets-
fullt med honom, något som sedan gammalt tilldragit sig män-
niskors undran och nyfikenhet, och som gjort, att folkfantasien 
mycket sysslat med honom. 

Från fruktan för ett farligt inflytande av göken och ljung-
piparen härrör följande sed, som omtalas hos lapparna: om man 
på morgonen, innan man hunnit äta något, hör göken eller ljung-
piparen, blir man, som det heter »träcka& av dem eller träffas 
av fågelns lort. Detta innebär något ont eller farligt, som man 
måste skydda sig för. Och det gör man på så sätt, att man, så snart 
man vaknar, tar en bit mat i munnen. Detta är alltså en preserva-
tiv åtgärd. Hinner man inte taga en sådan bit i munnen och så-
lunda blir träckad av fågeln, måste man på något sätt avleda det 
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onda från sig. Detta tillgår så, att man går runt en buske och biter 
med tänderna i kvistarnas spetsar. Då överföres det onda från 
människan till busken, och busken vissnar. 

Det är att märka, att den farliga makten hos göken liksom 
koncentreras i avföringen. Detta visar hän på en föreställning, 
som är vanlig bland primitiva folk, att det farliga stoff, som finnes 
hos vissa djur och även hos människor, koncentreras just i sekre-
tionerna från kroppen. Kvinnan besatt vissa tider också ett sådant 
farligt stoff. Hon fick icke gå över »påssjo» (platsen, där kokkärlen 
stå, den heliga platsen i kåtan), ej heller fick hon överskrida offer-
ställets gräns eller beträda offerplatsen.. — Sekretionerna från 
kroppen kunna ju också besitta en skyddande kraft för människan 
själv. Det är ju mycket vanligt, även bland andra än lappar, att 
man tillrådes att spot t a, när man möter något farligt. När 
man möter en virvelvind (som anses farlig), skall man spotta åt 
den; det är en skyddande åtgärd — samtidigt som man rycker 
fram en blottad kniv eller en yxa och håller eggen mot vinden; 
stål skall det vara, ty även stålet skyddar mot olika slags ont. 

Bland farliga fåglar må också kuottalvis eller kuottalm, döds-
fågeln, nämnas. Om kuottalvis säges det, att han icke är någon 
verklig fågel utan en spökfågel. Dock säges han ha setts och 
hörts av många. Han uppenbarar sig, när någon skall dö, eller 
såsom det säges: »Han hördes före en person, som skulle dö, så att 
man kände igen den personens röst, vare sig fågeln jämrade sig, 
skrek eller ropade». Och där han flyger fram, där genljuder skogen 
av hans stämma. Han flyger alltid, säges det, efter den väg, som 
ingen vänder åter, d. v. s. till kyrkogården. Dit bär det ju för den 
person, vars röst han härmar. När man hör en kuottalvis, skall 
man ställa sig under ett lutande träd och ropa: »Vilkens ande bär 
du?» eller: »Far inte ännu med människans liv! Stanna och kom 
hit!» Då stannar kuottalvis och slår sig ned i trädet. Vad skall 
nu detta gagna till? Jo, det säges om kuottalvis, att han tar en sak 
av den människa, han utsett till sitt offer, och bär den till kyrko-
gården, där han gräver ned den. Då är den människan vigd till 
döden. — Men det finnes en möjlighet att rädda personen. Man 
kan på något sätt hejda fågeln och få honom att släppa det stulna 
föremålet och så återställa det till dess ägare; då blir denne räddad. 
Detta tillgår, som sagt är, på så sätt att man ställer sig under ett 
lutande träd eller sätter en kittel, ett par skidor eller något annat 
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skydd över sitt huvud och ropar trollformeln. Då splittras kuottal-
vis' uppmärksamhet, vilket vanligen resulterar i att han tappar 
föremålet, som man då tar reda på och återställer det till rätte 
ägaren. — Har man icke tillräckligt skydd, skall man inte ge sig 
i strid med en kuottalvis. 

Somliga sagesmän säga, att man, då kuottalvis höres, inte 
skall säga ett ord, i synnerhet inte svära eller banna, ty då är man 
själv dödens. Är man bara tyst och skyndsamt beger sig bort från 
vägen, så far kuottalvis förbi, men då blir det döden för den, vars 
sak han bär. Att söka hejda fågeln är således en barmhärtighets-
gärning emot nästan. 

I namnet kuottalvis igenkänner man en ordstam, som betyder 
»bära», och ordet kunde alltså översättas med »bärare». Vad bär 
han då'? — Av trolldomsformeln • »Vilkens ande bär du?» synes man 
föreställa sig, att han bär människans ande bort. Åter andra säga, 
som nämnts, att han tar en sak av den till döden bestämde och 
bär den till kyrkogården. Här synes man tänka sig ett visst sam-
band mellan människan och den sak, hon bär på sig. Människan 
har lämnat något av sig själv åt denna sak, ja, så mycket, att 
sakens öde blir hennes eget. 

En annan version lyder så: »Kuottalvis tar en sak av en män-
niska, som skall dö, bär den bort och lägger den på en gammal 
murken björkstubbe. Då stubben faller, är det slut med männi-
skan.» Denna version är en sammanblandning med vad som be-
rättas om trollsländan, om vilken säges, att hon tar ett hår av en 
människa, lägger det på en stubbe, och när stubben ruttnar och 
faller, dör människan. — Men båda föreställningarna bottna i 
samma sak, nämligen att ett hårstrå, ett skoband eller annan sak, 
som varit i intim beröring med människan, fått något av hennes 
kraft eller hennes väsen, varför ett så nära samband finnes mellan 
människan och saken, att människan kan dödas genom saken. 
Har det stulna föremålet kommit i beröring med kyrkogårdens 
jord, är människans öde därmed beseglat. 

Samma föreställning återgår också i det bruk, som Pirak be-
rättar om i sin bok: »Därför minns jag, att en del personer, åt-
minstone äldre sådana, när de läto klippa sig och inte ville kasta 
håret i elden, så lade de det under en sten, för att kuottalm inte 
skulle komma åt det.» Det har också berättats, att när man klippte 
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naglarna, skulle man vara noga med att taga vara på bitarna, 
tydligen för att inte någon obehörig skulle komma åt dem. 

Som spökfågel nämnes också sjniipka eller siniupka. Han 
höres endast i mörker, har ett sugande, smackande läte, som ibland 
påminner om tandagnisslan. Enligt somligas uppgift är han en 
liten fågel, liknande lappmesen, men är ändå en nästan värre 
ofågel än kuottalm, i synnerhet som man icke känner något 
medel att mota honom. När han höres, är det ett säkert förebud 
till död. 

4. 

Ett visst rum i den lapska folktron inta också katnihah, sing. 
kani. Därmed menas varelser, som bo under jorden och i berg. 
Därav namn som Kanivarre (kariberget) och Katnihaure 
sjön). Det finns en mängd ortnamn på kani-. Katnihah uppträda 
vanligen som människor, mest som vackra flickor med långt hår 
och lysande dräkt. De ha stor rikedom, särskilt på kreatur, silver 
och guld, vilka skatter de avundsjukt vakta. De vilja icke avstå 
något av bergens skatter åt människan. Men på det hela taget äro 
de ofarliga för människan, för så vitt de icke bli ofredade. De 
vilja helst ha så litet som möjligt med människan att skaffa, och 
skulle lapparna slå sig ned på samma ställe som de, så flytta de 
därifrån. 

I en av Jokkmokks byarl hörde jag följande berättelse om den 
första bebyggelsen: Byns förste bebyggare hade byggt upp en stuga. 
Ej långt därefter uppenbarade sig en kani och talade om, att han 
hade sin boplats under jorden på samma ställe, där nybyggarens 
stuga stod. Han ville, att nybyggaren skulle flytta sin stuga från 
stället, emedan de underjordiska blevo omakade av slaskvatten, 
som slogs ut på gården. Nybyggaren tordes inte motsätta sig de 
underjordiskas önskningar, utan tog ned stugan, lastade stockarna 
på kälkar, spände för hästen och körde därifrån utan att veta, 
var han skulle placera stugan. Då han kört ett stycke, föllo selarna 
av hästen och lasset stannade. På det stället satte nybyggaren 
upp stugan, och där står den ännu i dag. 

Katnihah anses icke vara behäftade med människans syndiga 
natur. De skulle således icke ha deltagit i syndafallet, varför i 

1) Anutkaski. 
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berättelserna om katnihah dessas vanliga benämning på männi-
skorna är »de syndiga» (suddokisah). Samma är förhållandet med 
djuren i allmänhet. 1 berättelser, där dessa framträda talande, 
kalla de alltid människorna »de syndig». 

I en saga berättas det om huru katnihah kommit till: »En gång 
kom Gud till den förste Adam för att se efter, huru dennes barn 
hade det. Då barnens mor såg, att Gud kom, började hon tvätta 
dem, därför att de voro så smutsiga. Men hon hann inte tvätta alla 
barnen. Därför gömde hon somliga av dem i källaren, för att inte 
Gud skulle se dem. Gud frågade, om alla barnen voro där. Hon 
svarade: 'Ja'. Då sade Gud: 'De som äro dolda för mig, skola också 
vara dolda för människorna.' — Och det är dessa barn, som ha 
blivit underjordiska.» 

Ibland framställas katnihah som goda och hjälpsamma varel-
ser. En lappkvinna talade om, att hon en gång var ute och vaktade 
renarna. Hon satt lutad mot ett stenblock, under det hjorden 
betade på något avstånd. Då hörde hon ett rop: »Hjorden springer!» 
— Hjorden blev också skrämd och skingrades, ty det var vargar 
i farten. Kvinnan blev inte förskräckt över att det ropade, fastän 
ingen människa fanns i närheten. — »Det var bara en kani, som 
ville göra väl», sade hon. 

I södra delen av Jokkmokk säger man: »Katnihah äro kvinnor, 
och mycket vackra sådana. De uppenbara sig om aftonen. Men 
man måste se på dem med uppspärrade ögon. Blinkar man bara 
aldrig så litet, så försvinna de. 

Katnihah tycka mycket om människobarn. De röva därför 
gärna sådana och lämna sina egna barn i stället. Man måste därför 
noga akta barnen, så att de inte bli bortbytta. Mot ett sådant 
bortbytande är dopet det bästa skyddsmedlet. Därför skyndar 
man att låta döpa barnet så snart som möjligt. Är barnet av 
någon anledning ej döpt, lägger man en abc-bok (de gamla abc-
böckerna hade religiöst innehåll), en psalmbok eller åtminstone ett 
blad med »Herrans bön» under barnets huvud. Då anses barnet 
skyddat, ty katnihah förmå intet mot dopets eller Guds ords kraft. 

Rätt ofta talas det emellertid om att barn blivit bortbytta. 
Sådana bortbytingar igenkännas därpå, att de äro mycket klena. 
De kunna visserligen växa upp, men det fattas dem alltid något. 
Om en sådan bortbyting handlar följande berättelse, som Pirak 
anför: 
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»1 Norge fanns det en bondkvinna, som hade fått sitt barn 
bortbytt. Barnet hade redan levat många år, då föräldrarna och 
andra sågo, att det var en ren bortbyting. De hämtade då dit en 
trollkunnig kvinna; kanske hon skulle kunna bota barnet, då hon 
fick titta på det. När hon tittat på barnet och bortbytingen ingen-
ting visste om det, underrättade den trollkunn,iga kvinnan föräld-
rarna i hemlighet, så att bortbytin.gen inte hörde det, att de 
skulle ställa till med ett gömställe, så att de kunde se och höra, 
hur bortbytingen betedde sig. Då det blev kväll, satte den troll-
kunniga kvinnan grötvatten att koka i ugnen. Hon gick ut, och 
man lämnade bortbytingsbarnet ensamt i stugan. Hon tog mjöl 
och satte en visp på ändan av en lång käpp, klättrade upp på 
stugans tak och började röra om gröten genom skorstenen med den 
där vispen. Då fick bortbytingsbarnet mål i munnen och sade så: 
'Jag har levat i hundra år, men aldrig har jag sett någon röra om 
gröten utifrån genom skorstenen, hä, hä, hä!' Då fingo de höra, 
att det var ett rent bortbytingsbarn.. Nu underrättade den troll-
kunniga kvinnan föräldrarna, att de skulle ta ris och piska det där 
bortbytingsbarnet och inte sluta, fastän bortbytingen skrek. De 
skulle piska barnet på ändan. Så gjorde de verkligen också; de togo 
och piskade bortbytingen på ändan. När bortbytingen skrikit en 
stund, kom en främmande kvinna, som bar ett barn, utifrån och 
kastade barnet på stugans golv. »Här har ni er dyngstuss! Och giv 
hit min gamla mor!» sade hon. Och så grep hon i ilska det där 
bortbytingsbarnet och försvann spårlöst ur deras åsyn med bort-
bytingen.» 

Det har förr åtminstone varit en vanlig tro bland lapparna, 
att barn, som lida t. ex. av engelska sjukan och därav förorsakad 
onaturlig växt eller hos vilka annars något sjukligt eller abnormt 
yppar sig, äro sådana bortbytingar. 

Det berättas också om giftermål mellan människor och kat-
nihah. Men skall man gifta sig med en trollflicka, så måste man 
först kasta stål över henne, så att hon blir en riktig människa. 

Namnet katnih,ah, som är inhemskt, synes tyda på, att den 
ursprungliga föreställning, som ligger där bakom, är lapsk. Vilken 
denna föreställning varit, torde vara svårt att få någon klarhet 
om. Den nuvarande föreställningen är tydligen hämtad från nor-
diskt håll. Vi ha ju bland svenskar föreställningen om huldror och 
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vitrer, som på det närmaste överensstämmer med den lapska folk-
tron i detta stycke. 

5. 

När man är tillsammans med mera primitiva lappar, märker 
man snart hos dem en viss misstänksam inställning gent emot av 
dem förmodade okända och hemlighetsfulla «makter i tillvaron, 
makter, vilkas inställning till människan man inte är fullt säker på. 
Om dessa makter äro okända naturmakter eller andemakter, är 
svårt att säga. Emellertid är det tydligt, att man känner sig om-
given av sådana osynliga och eljest oåtkomliga makter, som 
man i viss mån måste vara rädd för eller åtminstone ta hänsyn till. 
Det är därför bäst att vara försiktig; man kan inte veta, vad följ-
derna kunna bli av förhastade eller oöverlagda ord och handlingar. 

En sådan okänd makt representeras av begreppet sjuodje, 
mest bekant under benämningen sjuoje-pielje = sjuodjes öra eller 
öron. — För att få grepp på vad sjuojepielje är, anför Pirak en 
händelse vid en björnjakt: »Det var en gång, då flera män hade 
ringat en björn på ett klipputsprång, där han hade gjort ett ide. 
Men de kunde inte anfalla honom, därför att björnen inte hade 
somnat riktigt ännu. Innan de begåvo sig i väg från sina boplatser, 
var där en ung stark karl, som därtill var en storpratare. Han 
sade: 'Inte är väl björnen så stark. Nog kan väl jag ensam döda 
honom eller leda honom vid öronen hit ned.' — De gingo nu för-
sedda med björnspjut dit upp, och de torde väl också haft skjut-
vapen med. Så klättrade de upp till björnens ide. Men den där 
'stora munnen' klättrade fortast. Och han visade med näven bort 
de andra för att hinna döda björnen ensam. Men storprataren 
hann inte komma riktigt framför ingången till idet, förrän björnen 
kom ut som en lavin, slog spjutet ur hans hand, grep den starke i 
överarmen och hotade att kasta honom utför klippan, men gjorde 
det likväl inte. Så bet han honom litet, men lämnade homon 
med livet i behåll och gick så sin väg, själv oskadd. Nu måste de 
andra draga och bära den starke tillbaka till hans boplats. Och jag 
minns, att gamla människor sade: 'Där hör ni, att sjuodjes öra hör. 
Man skall inte prata för mycket eller vara för storordig.'» 

Om sjuodjes öra säges det, att det finns överallt och hör allt. 
Man skall därför alltid vara försiktig och måttfull i sitt tal, särskilt 
icke skryta, vara storordig eller svärja, ty sjuodjes öra hör allt 
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och kommer att hämnas allt. Men denna hämnd tyckes icke komma 
av något slags nitälskan för det rätta, ty sjuodje är icke något 
gott väsen, utan »hellre något ont, om det annars ä r något», säges 
det. Om man begår någon oförrätt, t. ex. ger det ena kreaturet 
mera mat än det andra eller eljest gynnar det ena på bekostnad 
av det andra, eller man önskar något ont över en annan människa, 
så »skrattar sjuodje», säger man. Och i det där skrattet ligger det 
något hånfullt och skadeglatt; sjuodje får tillfälle att hämnas på 
något sätt, och förr eller senare drabbas den felande av dess hämnd. 
— Denna föreställning är således tydligen ett uttryck för den 
primitiva människans fruktan för okända makter, som hon tror 
sig omgiven av. 

En liknande känsla får också sitt uttryck i talesättet: »Den 
tyste eller tystlåtne hämnas» (nämligen när man gör något orätt). 
Av samma art äro också uttrycken: »Jorden hör» eller »luften hör»; 
var därför försiktig! 

6. 

En för lappar och nybyggare inom Jokkmokk gemensam före-
ställning finner man under benämningen murun, av nybyggarna 
kallad märun eller mörun, vilket ord är detsamma som svenskans 
»mara»; man talar ju om att »ridas av maran». Manin kan fram-
träda under olika gestalter: fågel, groda, orm eller människa. 
Exempel: En ko blir sjuk i ladugården. Hon skakar liksom av 
frossa och företer alla tecken till illamående. Man kan inte finna 
någon särskild orsak till sjukdomen, åtminstone inte någon natur-
lig sådan. Då tänker man sig en övernaturlig sådan. Någon män-
niska befinner sig inom närmare eller längre håll, vilken har en 
farlig makt, varmed hon kan åstadkomma skada för misshagliga 
grannar. Denna har nu trollat sjukdomen på kon, d. v. s. hon ä r 
en »murun» eller »h a r murun». 

En gumma i en av utbyarn.a i Jokkmokk ansågs »ha mumma». 
Hennes skugga syntes om nätterna vanka mellan ladugårdarna i 
byn, där hon åstadkom ont. Hon kunde laga så, att man inte fick 
någon mjölk från korna. Genom sin murun hade hon däremot 
själv alltid god tillgång på mjölk. — En kväll då korna kommit 
in i ladugården och man skulle mjölka, fann man en orm, som 
ringlat sig omkring benet på en ko, färdig att suga mjölk ur 
spenarna. Mjölkerskan blev rädd och sprang efter hjälp. Men när 
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hon kom tillbaka, var ormen försvunnen under golvet. Dagen 
efter fick man se honom ligga i gräset och sola sig. Man dödade 
honom och fann honom alldeles stinn av mjölk. Det troddes, att 
ormen var gummans tjänare, och att det var han som höll henne 
med mjölk. 

I en gård blev en ko sjuk och dog. Omedelbart därefter in-
sjuknade en annan ko. Men då inträffade det, att en av grann-
kvinnorna föll och bröt ena benet. Genast blev kon frisk. — Kvin-
nan var en murun eller »hade murun». 

En lappkvinna berättar: »Murun mjölkar korna om natten, 
så att människorna inte få någon mjölk. Den lär människorna att 
göra allt möjligt ont. Somliga ha sett murun i ladugårdarna. Den 
håller till under korna, säger man. När den öppnar mjölkbyttan 
och tittar på mjölken, blir det intet smör.» 

Av samma art är den s. k. smörkatten, lapska smierkahtto. 
Korna mjölka visserligen, men man får ingen grädde. Då är det 
smörkatten, som varit framme. Det finns personer, som ha för-
mågan att utan åverkan med händer »skicka något ont på gran-
nens kor, pina dem, så att de svettas och plågas på allt sätt». En 
sådan människa sades vara en smörkatt eller »ha smörkatten». 

Bland inflyttade svenskar och även bland den icke lapska 
befolkningen inom Jokkmokk hör man talas om bäran, ett väsen 
som står i förbund med elaka människor och hjälper dem att 
göra ont. Benämningen har kommit utifrån, men föreställningen 
har på lapskt område till dels sin motsvarighet i föreställningen 
om murun. Bäran är liten men kan åstadkomma mycket ont. 
Den hemsöker bodar och häbbren om nätterna, stjäl och bortför 
mjöl, grädde, mjölk och dylikt. Det säges, att man om morgonen 
kan se, om bäran varit framme under natten. Man finner spår 
efter den i form av spillning, som liknar ren grädde. För att bli 
av med bäran skall man bränna spillningen och piska med ris, 
där man tror att bäran färdats fram. — En bäran kan man själv 
tillverka, om man är litet trollkunnig. Man gör ett nystan, stort 
som ett människohuvud, av garn med nio olika slags färger, sticker 
sig i ett finger och låter tre droppar blod falla in i nystanet, varvid 
man säger: »Jag ger blodet och Skam (eller Fan) ger livet.» Då får 
nystanet liv och blir en bäran. 
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7. 
Ordet tuonta förekommer inom Jokkmokk i formerna tuontaa, 

tån,tå'å, tåntaa, tåc' klå och tåmhta och är detsamma som vårt tomte. 
Ordet har dock icke på någon anteckningsort denna betydelse. 
Föreställningen om tomtar återgår däremot i berättelserna om 
julbockarnas eller dödingarnas besök under tiden mellan julen 
och trettondagen och varom förut är talat. 1 ordet tuonta ingå i 
olika trakter av Jokkmokk de mest skiftande betydelser. Gemen-
sam för alla anteckningsorter är betydelsen »den on.de» eller »fan», 
och ordet användes därför å lapsktalande orter och bland nomad-
lapparna ibland som svordom. Så t. ex. säger man: Tå'ddåi-kus tah 
kahtun? = gick de åt fanders? Tuontai mån parkiv =  jag arbetade 
åt Tuonta, d. v. s. förgäves, till ingen nytta. Om en person är 
litet avsigkommen eller går omkring slarvigt klädd och verkar 
besynnerlig, brukar han kallas tuonta-vaddse = tuoutagångare. 
Det är möjligt, att ordet i detta sista uttryck har kvar något av 
sin ursprungliga betydelse och alltså kunde översättas med »tom-
tegångare». Bland den bofasta befolkningen betyder tåntå, som 
nämnts, även skogsjätte eller skogstroll och användes också i 
samma betydelse som lapparnas stallo. 1 somliga trakter är 
tuonta lika med bäran. Därom följande uppgift från Ålloluokta, 
St. Lulevatten: 

»Tuonta är den onde. Men man hade förr i tiden också en sådan 
till tjänare, som skulle samla in åt husbonden eller åt det hushåll, 
där han vistades. Han är lik märun murun eller bäran). Den 
gamla tidens människor gjorde själva en sådan. Man tog rött ull-
garn och lindade det till ett nystan. Sedan gick man in i ett mörkt 
rum, där det inte syntes ens en strimma ljus, stack sig i lillfingret 
med en syl eller en kniv, så att blodet började rinna, och lät det 
droppa in i nystanet och bad det bli ens tjänare och komma till 
en, när ingen människa fanns inne. 'Jag skall laga så att jag själv 
alltid kommer undan, och du skall göra vad jag befaller.' Och 
så lämnar man det lilla blodiga nystanet på det mörka stället 
och väntar för att få se, om det blivit något och om det kommer 
till en. Då har detta blivit en tuonta och kallas så.» 



Uppkomsten av de norrländska 
supradentala och kakuminala fl-ljuden. 

Av D. 0. ZETTERHOLM. 

I ett arbete 'Om supradentala och kakuminala n-ljud i 
nordiska språk) 1938 (Sv. Lm.) har jag sökt följa utbredningen 
av sådana ljud, motsvarande äldre kort n. Det är huvudsak-
ligen i Ångermanland, Västerbotten och delar av angränsande 
landskap, som denna företeelse är utbredd. 

I nämnda avhandling kunde jag påvisa, att de bevis från 
fornisl. handskrifters ortografi, som man framfört för existensen 
av dessa ljud under fornisl. tid, inte äro bindande. Även det 
stöd som man hämtat från fornsvensk ortografi och från 
Åkirkebystenens punkterade runor är ohållbart. De supradentala 
n-ljuden' äro, såsom jag hävdat i a. a., icke urnordiska relikter i 
dessa trakter, utan alla skäl tala för att de böra betraktas som 
en novation. 

Angående uppkomsten av de norrländska supradentalerna 
har jag i anfört arbete endast preliminärt yttrat mig under 
hänvisning till en fortsättning. Dock ansåg jag mig på grund-
val av utbredningsförhållandena kunna fastslå, att de ifråga-
varande n-ljuden hade samband med stavelseförlängningen. Jag 
skall nu söka ge en närmare förklaring till uppkomsten av de 
diskuterade supr. n-ljuden för äldre kort n. 

I anfört arbete berörde jag inte närmare de i svenskt riks-
språk och i många svenska dialekter vanliga supradentala n-
ljud (n ), som ha uppkommit genom en fonetisk sammansmält- 

1) I det följande innefattar jag i n  även de kakuminala u-ljuden 
(lmsalf. rf), när intet annat angives. 

3-441934. Se. landsmål. 
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ning av r + n. n < n förekommer visserligen på spridda ställen 
utanför det speciella norrländska området men, vilket är viktigt, 
icke utanför området för n, < rn. Redan på grund härav kunde 
man misstänka att de norrländska supradentalerna <n), som 
förekomma på ett mycket mindre område än g < rn, ha något 
samband med de senare. 

Översikt över utvecklingen av ljudförbindelsen -rn 
på nordiskt område. 

rn > n Förekommer på flera, från varandra skilda områden 
i Norden. Både vid tungrots- och tungspets-r. 

Större delen av Jylland och hela Fyn (Bennike-
Kristensen, k. 65) har denna fonetiska förändring. 

En del av Småland och Östergötland samt mer 
eller mindre även för övrigt på tungrots-r-ets område 
genom en stark vokalisering av r till nära bort-
fall, se Sjöstedt, Stud. över r-ljuden i sydskand. mål. 

Gotland (efter a). Delar av östra Norge och 
västra Sverige (Kallstenius, Götlind, Janzen), 
Norrland, Finland, Estland. 

Sporadiskt rn > n i Sörml., Up pland, Gästrikland. 
jfr Hesselman, Sveamålen 23, Einar Lindkvist, Om 
Gästriklands folkmål 36: flan 'flarn', fönei < fyrna, 
sp(j)ena 'spjärna', stjänei 'stjärna'. I södra Ånger-
manland (se Zetterholm, Suprad. och kak. n-ljud 
34) och Jämtland. 

Om ordet barn i formen bån, som finns i delar av 
Norge, Norrland, Finl., Estl., se Amund B. Larsen, 
Ark. f. nord. fil. 1904. Här är övergången gammal. 

Den vulgära stockholmskan har rn > n, troligen av 
yngre datum. 

rn > r Har mindre omfattning än föregående: Nordvästjyl-
land, Mön, delar av Halland, Skåne, södra 
Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, norra 
Uppland. Växlande utbredning i olika ord: björ(n), 
bar(n), gar(n), jr(n) kvar(n), jfr Hesselman, 
E. Lindkvist, Envall, Levander. Wigforss. 
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rn> ren Norra Uppland, södra Gästrikland (Hedesunda), se 
Hesselman, Sveamålen 23. Formerna på -ren 
bilda förutsättning för utvecklingen under 2. Hes-
selman 23. Tidigare något större utbredning. 

rn > nu Största utbredningen på Östlandet och i Trönde-
lagen i Norge, avtagande åt norr, väster och 
öster. Ej efter a. Muljerade n-ljud. Även i 
Sverige (Norrland i vissa ord, delar av Dalarna 
och sporadiskt i Västra Sverige), (jfr Amund 
B. Larsen, a. a.). Gotland likaså konn 'korn', 
honn 'horn', men ban, gan. 

rn > (r)dn Västlandet i Norge (från Sogn till Mandal med 
tillägg av Hallingdal och Valdres), Island, Fär-
öarna. Föregående vokal är kort. 

rn > r 1 dialekterna och i talspråket i större delen av 
Sverige norr om det sydsvenska tungrots-r-ets 
område, på Åland och i Österbotten i Finland samt 
i stadsmål (i mindre omfattning i dial.) på Öst-
landet och i Tröndelagen och Nordland i Norge. 

rn > rn I vissa svenska dialekter i Finland och i dialek-
ten på Fårö vid Gotland. r är obetydligt redu-
cerat i östra Nyland och Gamlakarlebymålet, i 
övr. delar av Finland helt eller nästan helt redu-
cerat. 

rn = r och n kvarstå oförändrade i delar av Dalarna 
utan att nämnvärt sammansmälta, jfr ovan 2. Det 
finländska bildade talspråket har rn med apiko-
gingivalt n (Bergroth). — r-ljudet artikuleras i 
hela Dalarna påfallande distinkt och kraftigt. 
Detta gäller i viss mån även Hälsingland och 
Gästrikland. Denna fonetiska egenhet torde även 
vara bakgrunden till övergångarna rn > r och 
rn > ren. 

I skådespelar-, prediko- och delvis talaruttal höres 
i Sverige r och n tydligt artikulerade utan att 
sammansmälta till n. 
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rn 

1 2 3 4 5 6 7 8 
n r ren nu dn rt rn rn 

Vi vända oss först till n  < rn. Dessa n. torde ha existerat 
i det centrala Sverige sedan medeltiden (obs. förlängningarna 
av vokal ffr rn omkr. 1400) utan att sammanblandas med 
dentalt n. Sådan sammanblandning uppträder dock i vissa 
fall, vilka jag indelar i två grupper. 

Sporadiska fall av n  <n, förekommande i Göta-
land och Svealand (de norska fallen bortser jag här ifrån). 

I Ångermanland och Västerbotten ha alla korta 
n-ljud övergått till n  (n); i Nordmaling och södra Västerbotten 
endast efter bakre vokaler. 

I mitt ovan anförda arbete om de supradentala n-ljuden, 
s. 49 if., diskuterade jag sporadiska NI från Mellansverige och 
Norge. 

gata 'gälar; gom (röst, hals') Ögl., Vg1.(? äldre språk a. a. 67), 
Sörml., Upp!., Gästr., Häls. (i dessa landskap sällsynt), Medelp. 
Obs. verbet gana (i uttr. stå o gana) är vanligare. 

fän, feg i uttr. 'inte ett fän', 'hit ett kofn' = inte ett 
dugg. Vgl., Uppl., Gästr., södra Dalarna m. fl. 

våging, lakan i Sörml., ögl., Vg1.(?) även i lokala riks-
språket. Beträffande kanalje jfr den danska och lågtyska bi-
formen karnalje resp. karnalli. 

dog, renfana, aga, bana, fåge Sörml. 
I Östergötland finns som Ålander framdragit ijön 'dräktig, 

om tackor' (< iön, av ön 'lamm' sparsamt i sydöstra Sverige). 
Om fän, fen, gan och ijön 'dräktig' gäller, att de äro gamla 

ord stadda i utdöende och därigenom ha stora möjligheter att 
spåra ur och ansluta sig till ord med förbindelsen rn, uttalad n. 
Även betydelsen har starkt förändrats i förhållande till den ur-
sprungliga. 
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Lånorden våning och lakan ha anslutits till ord med rn, 
därför att de känts främmande. Till denna förskjutning har 
bidragit, att n i delar av Ögl., Vgl. och Sörml. har apikogin-
givalt uttal, närmare bestämt i södra Vgl., sydöstra Ögl. i an-
slutning till det sydsvenska området med apikoginpoivalt uttal 
(se Sahlgren, Om svenska apikogingivaler, Sv. Lm. Årsh. 1907). 
I Sörml. är det huvudsakligen i östra och norra delen som 
Torsten Ericsson menar sig ha funnit dessa supradentaler, som 
emellertid äro tvivelaktiga ooh böra uppdelas på två grupper. 
Gjerdrnan ställer sig också tvekande beträffande förefintligheten 
av g i de sörmländska stadsmålen (I s. 44). 

I orden gan, lakan skulle man förmoda verkliga supra-
dentaler, analogiskt införda från ord med rn.' I övriga ord som 
Torsten Ericsson anför är det troligen apikogingivalt uttal i an-
slutning till stockholmskan. 

Dessa sporadiska fall av g bevisa ingenting om att n, tidi-
gare funnits i Mellansverige i samma omfattning som i Norr-
land. De kunna inte betraktas som en reliktföreteelse utan ha 
uppkommit sekundärt på liknande sätt som t. ex. det inte ovan-
liga uttalet fotografi. 

Johan Götlind har i den nyligen — sedan denna uppsats 
var färdigskriven — postumt utgivna delen av »Västergötlands 
folkmål» (II, 67 f.) anslutit sig till Kocks åsikt (Arkiv 9) om ett 
supradentalt n i fornvästgötsk tid. Han stöder sig utom på de 
av Kock framdragna stavningarna suncequcern, broperqucern, 
motsvarande isl. -loven f. 'hustru', i Vgl. II även på inte mindre 
än tolv olika ord, som ha kakuminalt eller supradentalt n mot-
svarande äldre kort n. I regel är kort n dentalt: grön, låna, 
trana. För Götlind utgöra de tolv exemplen relikter av ett till-
stånd, där supradentalt 92 var genomfört utom som långt och 
initialt. De tolv exemplen synas tala emot min teori om de 
sporadiskt uppträdande fallen i Svealand och Götaland. 

Skrivningen qucern 'hustru' är ett mycket isolerat fall av 
sammanblandning mellan rn och n, och ordet är eljest inte be-
lagt i fsv. Detta är det enda belägget (Schlyter, Söderwall). 
Skrivningen qucern kan inte gärna betyda annat än att skrivaren 
stått främmande för ordet kvcen. Jfr mitt ovan anförda arb. s. 25. 

När man ser närmare på materialet, inser man snart att 
dessa fall äro ett försvinnande fåtal och av sådant slag att de 

1) I ULMÅ:s sedessamlingar heter det gan, inte gan., från sock-
narna Björkvik, Huddinge, Thoresund, Tunaberg och Årdala i Sörmland. 
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inte kunna vara bevisande för någon högre ålder. Ordet fäg är 
allmänt. Orden hona, höna, särla (vanl. sina)'sina' , tena 'springa', 
ag 'frän', ån 'remsa av äng som man slår' etc. äro enstaka be-
lägg (ån 2 ggr). 

teka (Una) 'mjärde' kan gott ha fått uttalet ifrån tik 'teln', 
som finns i en stor del av landskapet (a. a. II 57). Obs. formen 
tein med dentalt n, hypersvecism för tein < teln. mön 'takhalm', 
mög a, m8ga 'lägga halm på tak' ha sannolikt påverkats av 
ms», mu» 'moln', som också har formen möci. Troligen har 
mög 'takhalm' tidigare haft 8-form. 

Det finns tydligen i Vgl. en stark tendens till kakuminaler 
och supradentaler. Man märker det på den lätthet med vilken 
kakuminalt 1 sammansmälter med följande dental. Aven andra 
dentaler som t. ex. d kunna omotiverat uppträda som kakumi-
naler. Det gamla ordet ydd 'oxtöm' med otvetydigt ursprung-
lig dental uppträder i Laske och Gäsene härader i formen ud 
(a. a. I 242). På samma sätt ha de supradentala n-ljuden in-
förts både från rn- och från /n-ord till ord med enkelt n. Det 
måste anmärkas att rn i ord som horn, hörn o. s. v. utvecklas 
till dentalt n i västra Vgl. i stort sett. Att flera av de nämnda 
orden förekomma »i sällsynta associationsfattiga ord» utgör icke 
ett skäl emot urspårning, som Götlind antar, snarare tvärtom. 

Vad formen såna 'sina' beträffar, kan nämnas att ordet 
sina på u-området i hela mellersta och västra Vgl. har uttalet 
suna, där association med verbet surna lätt kan inträda och 
där då supradental också kan införas. 

Ortnamnet levene i Vgl. och ordet lakan ha fått sina supra-
dentaler efter ord som sluta på -er och -ar i best. form mask. 
Det är inte mer förvånansvärt än att det medellågtyska leven 
ombildats till leverne efter fäderne och möderne. Märk även 
formen lakane (obest. form) i Vgl. 

Götlind fäster stor vikt vid att, som han säger, vokalismen 
i flera av ovan anförda ord (fig, scina, telna) kan förklaras en-
dast med antagande av urspr. kakuminalt n. Att vokalismen 
också sekundärt ansluter sig till ord innehållande kakuminaler 
(supradentaler) är inte att förvåna sig över. 

Från de sporadiska fallen är det ett stort steg till den 
norrländska användningen av n i st. f. n i alla de fall, där 
n står efter vokal. Det är dessa g som varit anledningen till 
teorin om de urnordiska supradentala n-ljuden. Förklaringen 
till de norrländska supradentalerna är ändå i princip densamma 
som förklaringen till de sporadiska fallen av n i Mellansverige. 

De mellansvenska liksom de östnorska (tröndska) fallen av 
g för n äro ansatser till ett förhållande som det norrländska. 
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Jag påstår alltså att n  genomgående överförts 
från ord med rn till ord med enkelt n. 

Vid förklaringen har man att jämföra med det kakuminala 
1-ljudets uppkomst. Kakuminalt 1 uppfattar jag efter Johan 
Storm och Amund B. Larsen såsom först uppkommet i ord med 
rö t. ex. kåk <hård och härifrån överfört till ord som tal, blad, 
balk, en substitution som har ägt rum redan under medeltiden; 
rö > 4. för Sveriges del troligen med början redan under 1300-talet 
och med större spridning under 1400- och 1500-talen, för Norges 
del tidigare, jfr Sjöstedt, s. 299. 

Det har skett en påverkan från ord med -rå på ord inne-
hållande 1 efter vokal. Det har alltså inte skett en fonetisk över-
gång l<1 och n<g. Min synpunkt utesluter dock inte att fonetiska 
faktorer ha kunnat medverka till uppkomsten av n  av norr-
ländsk typ. Jag har i a. a. s. 56 påpekat hur de dialekter, som ha 
de supradentala n-ljuden, uppvisa en annan fonetisk och t. o. m. 
annan rytmisk struktur än närliggande mål. Större delen av 
supradentaldialekterna äga mindre av bevarad kortstavighets-
accent och flera fall av förlängd vokal vid stavelseförlängningen. 
Artikulationen är i allmänhet förlagd längre bakåt i munnen 
än i kortstavighetsdialekterna, allt gynnande uppkomsten av su-
pradentaler. Den fysiologiska bakgrunden vid uppkomsten av 
kakuminalt 1 förklarar Amund B. Larsen på följande sätt: »tungen 
var i forveien kun mådelig langt fremstrakt, skulde (sedvanlig) 
heller ikke vwre det tu l den lyd, der fulgte efter 1, och så spa-
rede man tungerodens muskler ved bare at stikke tungespidsen 
op fra den stilling, hvori tungen lå» (De trondhj. dial. s. 64). 
(En modifierad åsikt har A. B. Larsen 1907 i Danske studier, 
där han synes ansluta sig mera till Storms teori.) 

Alla dessa olika fonetiska faktorer kunna dock icke ge en 
tillfyllestgörande förklaring till det supradentala n-ljudet och 
det kakuminala /-ljudet. Härtill måste komma en avgörande 
inverkan från ord som innehålla rn, ev. kn (resp. rå). Enstaka 
ord med g (< rn) ha sammanblandats med enstaka ord inne-
hållande n efter vokal på grund av närhet ifråga om be ty - 
delsen och närhet ifråga om användningen. Bidragit har 
vidare att Äng.-Vb vid tiden för sammanblandningen utgjorde ett 
utkantsområde, där känslan för det språkliga systemet och sam-
manhanget med det centrala Sverige något grumlats, möjligen 
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under inflytande från både lapskan och finskan. Märk de kraf-
tiga genusförskjutningarna i de svenska dialekterna i Lappland. 

De ovan anförda fonetiska förutsättningarna, bakre artikula-
tion, stavelseförlängning, ej kortstavighetsaccent, finnas också 
längre söderut i Sverige, men där har icke supradentalt n upp-
stått. Impulsen till sammanblandningen kan ske i ordpar som 
gan 'gälar' : garn, harå 'hård' : hal 'glatt', när fonetiska tenden-
ser till sammanfall dessutom förefinnas. 

Fonetiska tendenser, liknande dem, som vi sett vid upp-
komsten av de norrländska n-ljuden och de kakuminala 1-lju-
den, finnas i dialekter utanför de behandlade områdena. Så-
lunda finnas i Jylland det »hule» 1, ett velart 1 samt ett »su-
pradentalt», Bennike-Krist. s. 82. Särskilt lika det kakuminala är 
dessa /-ljud efter labiala konsonanter. I Tyskland finnas velara 
1, och dylika /-ljud ha föregått den holländska utvecklingen 
houden < halden 'hålla'. I Schweiz finnes också ett kakumi-
natt 1; i Ztirich har jag själv hört en tidningsförsäljare ropa 
»Abendblatt» med mycket tydligt kakuminalt 1 med slag. Men en 
sådan regelbundenhet och fördelning av de kakuminala och de 
dentala /-ljuden, som vi funnit i Sverige, är det i dessa fall 
(utom kanske för latinet)1  inte frågan om (Kock, Jensen). Det 
har inte blivit en sammanblandning av ljud som i svenskan. 

Det kakuminala l:ets från det »hule l:s» skilda genesis åter-
speglas rent akustiskt ännu i våra dagar. Såsom omvittnats 
av flera forskare2  uppfatta utlänningar vårt 1r• som ett r-ljud. 
Det är rå som ännu ger karaktär åt k. Förbindelsen rå blir 
inte k i Danmark, och där har troligen inte heller funnits något 
kakuminalt 1 av svensk-norsk typ. — Även det »hule» 1 (med 
varianten »supradentalt» 1) kunde tänkas ha åstadkommit den 
tidigare övergången ju >y i danskan. 

I Dalarna, Götaland och Finland och även i stockholmskan 
finns, som förut nämnts, de s. k. apikogingivala fl-ljuden med 
en artikulationsställning, som är tämligen närstående de supra-
dentalas. Man tycker att supradentaler som de norrländska lätt 
skulle uppstå av sådana n-ljud (jfr mitt ovan anförda arbete, 

Om latinets två 1-ljud som de återspeglas i de romanska språ-
ken se Meyer-Liibke § 157. 

A. Noreen Vårt språk I 452. Amund B. Larsen berör denna 
fråga i förbigående i en rec. i Danske Studier 1907. 
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51). Särskilt kraftiga apikogingivala n-ljud finnas i Dalarna 
— upptecknare ha t. o. m. använt snpradentaltecknet för dem, 
jfr Levander, Dalmålet, noter till n-ljudet — men de äro inte 
fördelade på samma sätt som i Norrland. Härvid är att märka, 
att i det egentliga dalmålet sammansmälter inte r + n till 
supradentala n. 

Inte heller r sammansmälter i den genuina daladialekten. 
Vi skulle då heller inte vänta kakuminalt 1 av äldre 1, men 
detta finns med undantag av »ej obetydliga delar av Ovansiljan» 
(Levander II 44); se även Boahius Orsamålet samt karta i mitt 
ovan anförda arbete. Kakuminalt 1 kan vara sekundärt i dal-
målet. Det finns novationer i detta annars så ålderdomliga mål, 
såsom t. ex. kontraktionen av diftongerna. Kakuminalt 1 står 

o. m. initialt i dalmålet, vilket enligt min mening tyder på att 
det inte har utbildats och fått sin fördelning inom detta mål. 
Jag har lagt märke till, att barn som inte har kakuminalt 1 i sitt 
språk under påverkan från dialekter med sådant 1 kan få detta även 
i uddljud. Vidare kan nämnas att det apikogingivala ljudet, som 
finns t. ex. i stockholmskan, även står i uddljud. De apikogin-
givala ljuden i stockholmskan äro sena nykomlingar i detta 
språk' och ha inte heller den norrländska fördelningen av n och n, . 

Norge finns det också områden som sakna k < r6 men 
äga ?/. < 1; se karta 12 hos Sjöstedt. Detta förhållande talar, 
som Storm påpekar (Lydskr. 107), inte emot dennes ovannämnda 
teori om uppkomsten av kakuminalt 1, snarast för den: »Flere 
Ting tyde paa, at disse Dialekter oprindelig har havt den vest-
landske Udtale og först i Lobet af de sidste 2 a 3 Aarhundre-
der faaet den tykke Lyd. t er da indkommet fra de ostlige 
Naboer og har meddelt sig till opr. 1, som dog har beholdt et 
Spor af sin 2eldre vestlandske Udtale.» 

Överflyttandet av de supradentala fl-ljuden från ord med 
rn, kn till ord med enkelt n, så som skett på det nämnda norr-
ländska området, har ett stort principiellt intresse. 

1) De stockholmska apikogingivalerna, både n, d och i, ha enligt 
min mening uppkommit i sandhi efter r. Läsuttalet av r har haft 
stor betydelse. Jfr även Levanders resonemang om sandhi-ställningens 
betydelse för / i st. f. k i uddljud i Dalarna (H 45 f.). — Helt bör 
man kanske inte heller utesluta möjligheten av sydsvenskt inflytande. 
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Vanligt rikssvenskt n < rn kunde tyckas vara resultatet av en 
assimilation, en ömsesidig påverkan mellan r och n. Vid bedöm-
ningen av tillnärmelser ljud emellan måste man avskilja fonetiska 
förändringar från andra i egentlig mening språkliga förändringar 
— med en modernare terminologi: fonologiska förändringar. 
Man skulle kunna säga att det vanliga svenska n < rn icke 
kan betraktas som ett n-ljud. Det går inte att sätta in n i 
stället för n i ord som annars äro homonymer. Om man sätter 
in g i ban så får man en helt annan betydelse. Annorlunda 
är det med de diskuterade norrländska 9/-ljuden. Här har det 
blivit ett sammanfall mellan och n i n, och man skulle kunna 
tala om en verklig assimilation. 7/ är i Äng. och Västerb. ett 
verkligt n-ljud, men det är också tecken för rn. 

Även vid övergången rn > n har man att överväga, om r 
verkligen är bortfallet, assimilerat 1. dyl. För södra Skandina-
viens rn-förbindelser torde man inte vilja medge att r fallit, 
trots att detta i en »vokaliseringsprocess» är ytterst svagt artiku-
lerat. Även för stockholmsslangens del är det tvivelaktigt, om 
r är bortfallet. r kan liksom i engelskan i vissa ställningar 
artikulatoriskt nästan undvaras, efter vokal och framför konso-
nanter. Man skulle kunna uttrycka det så, att r finns latent 
på sin plats — om uttrycket tillåtes — trots att det inte artiku-
leras. 

När rn vid ljudutvecklingen som resultat givit nn, såsom 
skett på Gotland, på Östlandet och i Tröndelagen i Norge, och 
även, fastän mera sporadiskt, i angränsande trakter i Sverige, kan 
man möjligen tala om assimilation. Men om det är assimila-
tion, så har den haft förstadier av det slag som ovan berörts 
beträffande rn > n och rn > n. Tjärn har först uttalats ung. 
yern (med kort vokal) och har så i några fall anslutit sig 
till ord med långt n, varvid tjänn uppstått. Då först har assi-
milation inträtt. 

Eftersom det tidigare alltid torde ha funnits en tendens 
rn > n, rn > n måste man förutsätta att den oupphörligt mot-
verkats av en tendens till ett tydligare rn-uttal, särskilt på 
svenskt område. Det blir inte heller några regelbundna assimi-
lationer rn > j, rn > n. Som Amund B. Larsen påpekat be-
träffande ordet barn, har detta ord troligen mycket tidigt i 
Norge haft ett uttal bån, som fortfarande finns på Östlandet 



DE NORRLÄNDSKA STJPRADENTALA N-LJUDEN. 41 

men som aldrig kommit till uttryck i medeltida skrift. Bån 
finns också på svenskt område, i Norrland och Finland (ban 
på Gotland). Även långt söderut i Svealand finns, som Hessel-
man påpekar i Sveamålen, exempel på liknande utvecklingar: 
-an> -ål, rn > n, det sistnämnda i Södertörn. Men dessa be-
traktar jag inte som relikter av tidigare genomförda förhållanden 
utan som enstaka urspåningar. För Norrlands del kan man 
märka att både rn > nn och rn > n ligger som ett underskikt. 
Jfr ortnamnen tjänn. tjärn. 

Ordet barn har intressant form i Äng. och södra Västerb. 
Den regelbundnaste formen är bån med dentalt n. Varför har 
icke bån utvecklats till bån, när alla övriga korta n efter vokal 
blivit supradentala eller kakuminala? Man skulle väntat sig 
Myt, om formen bån uppstått så tidigt, att a förlängts före fsv. 
ä > å. Ligger supradentalernas uppkomst före barn> hån? 
Troligen inte. Som Larsen visat i uppsatsen om ordet barn, 
har formen bån uppkommit över en form *baån, som sedan på 
regelrätt sätt givit bån. I norska dialekter finnes ett över-
gångsområde med bånj < *ban. I Ång.-Vb. har det av r upp-
komna å-ljudet (1. likn.) kunnat bevara n-ljudets dentala karaktär, 
trots att det samtidigt medverkat till att å-ljud uppkommit. Man 
skulle kunna vänta, att å försvinner, när det verkat 4-ljudet. 
Men å har, vid den tid då supradentalt n för enkelt n i all-
mänhet inträngde i ångermanländskan, fortfarande varit funktio-
nellt levande. En parallell till detta ha vi i al (< Jod-) 
'kourin', där man väntat kakuminalt 1 efter förlängd vokal. Ordet 
stltria < stanna har dock trots föregående å och förlängd vokal 
supradentalt n i ångermanländskan. Med utgångspunkt från 
ordet barn torde man inte kunna dra några slutsatser beträf-
fande åldern på de ångermanländska supradentalerna. Men man 
kan räkna med att de troligen inte uppkommit så långt efter 
fsv. ä > å i samband med förlängningen av vokalerna framför 
r-förbindelser. 

Den svenska utvecklingen rn > r (Häls., Gästr., s. Dalarna) 
torde ha haft ett förstadium i former som kvaren 'kvarn', baren 
'barn', som finnas i norra Uppl. o. s. Gästr. Ha de senare for-
merna uppfattats som bestämd form, vartill formerna utan n, 
kvar 'kvarn', bar 'barn' nybildats? Fomerna kvaren, baren o. s. v. 
ha tidigare haft större utbredning — jfr Hesselman, Sveamålen 
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s. 24 — och deras uppkomst vill jag sätta i samband med en 
påfallande kraftig r-artikulation inom Dalarna, Häls., Gästr. 
(norra Uppl.?), en artikulation, som kunnat ansluta sig till ord 
med sonantiskt n och n efter svarabhaktivokal, t. ex. vatten, 
botten. 

För bar etc. kunde man visserligen tänka sig att n har 
fallit i sammansättningsformer t. ex. bar(n)söl, men det är en 
föga tillfredsställande förklaring att tillgripa. Huruvida mot- 
svarande västjyska former kvar, bar (även på Möen) ha lik-
nande uppkomst som de uppsvenska—dalska lämnar jag därhän. 

Mycket schematiskt kunde man säga: rn > fln mest i Norge, 
rn > n mest i Finland, rn > g mest i Sverige. Det sistnämda 
är yngst och har enligt min mening börjat i götamålen. 

Tillägg om den s. k. götaregeln för h och r. 

I anslutning till undersökningen av rn-förbindelser har jag 
letts in på funderingar om fördelningen av tungrots-r (h) och 
tungspets-r (r) i Götaland. 

Ålander yttrar om h i Östergötland, att detta r-ljud är re-
sultatet av en »reguljär ljudövergång», icke en genom in-
verkan från de helskorrande målen åstadkommen ljudsubstitu-
tion (Kons. i Öglds folkmål I, s. 227). Mot ljudsubstitution 
talar, säger /klander under hänvisning till Gjerdman a. a. s. 76, 
not 1, den omständigheten att det är svårt att förklara, varför 
r icke blivit föremål för utbyte i alla, utan blott i vissa ställ-
ningar. Det är enligt Ålander en ljudlättnad, som åstadkom-
mit övergången, speciellt i uddljud och vid lång kvantitet. Lik-
nande åsikter ha uttalats av Landtmanson Västgötamålets l-
ock r-ljud s. 79: »h står i sådana ställningar, där artikulationen 
sker med största energien ock spänningen». 

Ålander har till yttermera visso empiriskt undersökt detta 
förhållande på sin 2,12 år gamla pojke, vilken i sitt barnspråk 
hade speciellt svårt för r just i de ovannämnda ställningarna. 
Sist lärde han sig att uttala r i uddljud och med lång kvanti-
tet. Ålander säger: »Men ligger orsaken till det sena uppträ-
dandet av r i ställningarna i fråga i en speciell svårighet att i 
dem producera r, så följer väl därutav att orsaken till uppträ- 
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dandet av r i de tidigaste r-formerna är att söka i motsvarande 
speciell lätthet att åstadkomma dessa r. — Som synes bilda de 
tidigaste r-formerna en enhetlig exempelkategori, så till vida 
som r i samtliga står efter konsonanten t» (a. a. s. 228 f.). 
Älander förklarar uppträdandet av tungrots-r som fonetiskt be-
tingat. 

Samtidigt som Ålander fastslår den ljudlagsenliga karaktä-
ren av r> k, diskuterar han längre fram i avhandlingen (s. 249 f.) 
hur n har inkommit till Östergötland, nämligen söderifrån, när-
mast från Småland. Mot detta Ålanders påstående opponerar 
sig Sjöstedt i arbetet »Studier över r-ljuden i sydskandina-
viska mål». Enligt Sjöstedt ilar götamålens h-ljud uppkommit 
inom götamålen och efter andra linjer än det sydsvenska.' 

Han sammanfattar a. a. s. 317: »Jag anser, som redan kom-
mit till synes, att en mycket stor skillnad råder mellan 
k-utvecklingen i götamål och i sydsvenska mål, och 
enligt min mening är Ålanders åsikt, att k i Östergöt-
land kommit söderifrån, oriktig. Två möjligheter synas 
föreligga: antingen har det uppstått autochtont, eller också har 
det kommit från Västergötland. I förra fallet är Vadstena-
Linköping-Mjölby-regionen spridningscentrum. h- n r-området 
bör sålunda under inga omständigheter föras samman med det 
sydsvenska området.» 

Sjöstedts uppfattning om götamålens h-ljud i förhållande 
till Sydsveriges i hans i många avseenden så beundransvärda 
utredning om r-ljuden kan jag inte dela. 

Det är möjligt, att artikulationen och artikulationsutvecklingen 
här är en annan än i sydsvenska dialekter, men det är å andra 
sidan inte annat att vänta, om man.betraktar götadialekterna 
som ett övergångsområde beträffande denna företeelse. Ur dia- 

1) »Inom götamålen ha såväl artikulation som artikulationsutveck-
Eng försiggått efter andra linjer. Uttalet har här liksom i nordligare mål 
varit mera energiskt, klart och distinkt. Härigenom ha konsonanterna 
ej kunnat försvagas i sådan grad som i sydligare trakter. Men även i 
götamålen verkar en tendens till förskjutning av artikulationen i rikt-
ning bakåt. Skillnad i artikulering synes ha uppstått tidigt. I göta-
målen få främre delen av tungryggen och dennas kanter allt-
mer övertaga artikuleringen, medan tungspetsen successivt 
förlorar sin artikulationsförmåga, böjes nedåt och slutligen blir 
helt overksam (måhända är denna företeelse av gammalt datum)» (s. 309). 
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I huvudsak efter Sjöstedt, Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål, 
karta 11, 12, 14. 

h enl. sydsv. regel. 
h, r enl. götaregel 
supradentalernas sydgräns (för yngre personer norr om Öland). 
gränser för 1 
gränser för rå > ?r. 

Supradentallinjer från Sjöstedts karta 11 o. 14 intecknad på hans karta 
12, likaså rå > 7f. 

lektgeografisk synpunkt talar mycket för att götamålens tung-
rots-r icke i väsentligt avseende kan skiljas från de sydsvenska 
r-ljuden utan måste betraktas som utlöpare från det sydliga om-
rådet (se karta). 

Även om götaregeln har uppkommit och stabiliserats i centra 
i Västergötland och Östergötland och därifrån spritt sig, talar 
detta dock inte direkt emot, att r-ljuden inkommit till götamålen 
från Sydsverige. 

Götafördelningen av r-ljuden har enligt min mening upp-
kommit både genom uttalslättnad och genom substitution, vilka 
företeelser icke utesluta varandra. Till denna fördelning har 
bidragit inflytande från r, som bundits i dentalförbin- 
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del s e r. Dentalerna ha åstadkommit att substitutionen av r med 
n endast blivit partiell. — Sjöstedt är i själva verket Inne på 
liknande tankegång i en not på avhandlingens näst sist sida: 
»Den norrifrån kommande supradentala tendensen synes näm-
ligen verka hindrande på övergången r > n enligt sydsvensk 
regel» (a. a. s. 317 not 2). 

Såväl teorien om de ljudlagsenliga, it-ljuden i götamålen som 
teorien om spridning söderifrån — Alander (delvis), Areskog — 
har vissa svagheter. Varför utvecklas inte alla r-ljud till h? Var-
för stannar spridningen av k i viss ställning vid götamålens 
gräns? Jag kan dock inte finna att Sjöstedt bringar frågan 
närmare sin lösning genom att uppfatta götamålens h som själv-
ständigt utvecklade. Däremot torde supradentalernas införande 
i diskussionen belysa problemet. 

Götamålens tungspets-r står i förhållande till tungrots-r som 
de supradentala n-ljuden i Norrland till de dentala, alltså r : h 

som : n. Kort tungspets-r i intervokalisk ställning och i slut- 
ljud har gjort gemensam sak med r i konsonantgrupp (i första 
hand dental). Tungspets-r har inte fullständigt utträngts av 
tungrots-r på det nämnda övergångsområdet i Götaland, emedan 
det skyddats av tendensen till supradentalljudbildning. Häri 
vill jag se grunden till götaregelns fördelning av r och rt,. 
Tanken på substitution uteslutes inte av att endast en del av 
r-ljuden substituerats. 

I Norrland har r påverkat n på sådant sätt, att det nya n-
ljudet (eller ni-ljudet) kunnat överföras till ställning efter vokal, 
så som ovan framställts. De norrländska supradentala fl-ljuden 
visa, hur de dentala r-förbindelserna aktivt kunnat utöva infly-
tande på- enkelt n efter vokal. Ett liknande inflytande eller en 
liknande sammanhållning sker i Götaland, därigenom att kort r 
efter vokal hålles samman med dentalförbindelserna. Det är 
samma företeelse som att r + kan ge upphov till ett /-ljud, 
det kakuminala, som sedan överföres till enkelt 1 efter vokal. 
Vi få på detta sätt en parallellism mellan uppkomsten av kaku-
minan 1, supradentalt n och bevarandet av kort tungspets-r. 
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Om de östsvenska dialekternas ställning. 
Av VALTER JANSSON. 

1. 

Redan i sitt arbete De östsvenska dialekterna' har 0. F. 
Hultman kommit in på frågan om förhållandet mellan de öst-
svenska och rikssvenska målen. Han framhåller, att många drag 
visa, att de östsvenska dialekterna höra nära samman och i grund 
och botten äro »en och samma dialekt». De måste därför här-
stamma från ett »jämförelsevis trångt begränsat område», då det 
knappast är tänkbart, att från varandra i rummet så vitt skilda 
dialekter skulle ha utvecklats på samma sätt. Dialekterna måste 
från en »slik trängre gemenskap» ha medfört de överensstämmel-
ser, som de uppvisa, eller i varje fall >>predispositionen till en lik-
artad utveckling».2  Dessa uttalanden ha Sax613  och Setälä4  an-
vänt som stöd för meningen, att Finlands svenska befolkning in-
vandrat relativt sent. 

Mot Hultmans tankegång har Hesselman opponerat sig i 
Stafvelseförlängning och vokalkvalitet.2  Han framhåller, att öst-
svenska dialekter ofta stämma överens med rikssvenska, men 
detta beror enligt honom ej på att de medfört överensstämmel-
serna från sitt urhem eller »predispositionen till en likartad ut-
veckling» utan på att dialekterna på bägge sidor om Bottenhavet 
utvecklats i nära samband med varandra på grund av de liv-
liga förbindelserna över havet. Dialekterna på ömse sidor om 
Ålands hav höra nära samman, och österbottniska mål stämma 
i vissa fall närmare överens med norrländska än med andra öst-
svenska dialekter. 

I Finl. bidr. (1894), s. 113 if. 
Aa., s. 167. 
I Sv. landsm. XI: 3, s. 108 f. 
I Ateneum 3 (1900), s. 348 if. 
Not 2, s. 59. 

4-441934. Sv. landsmål. 
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1 Sveamålen (1905) har Hesselman ytterligare utvecklat sin 
uppfattning och belyst den med ett fylligt material. Östsvenskan 
anknyter intimt till uppländskan, vilket torde bero på att Uppland 
jämte Södermanland varit stamland för bosättningen i öster och 
att ständiga förbindelser upprätthållits.' Att överensstämmelser 
finnas mellan österbottniska och målen i övre Norrland, under-
strykes även i detta arbete.2  

En helt annan teori har T. E. Karsten gjort sig till talesman 
för.3  Aländskan har, menar Karsten i anslutning till Hultman, 
sina närmaste anknytningar ej i Sverige utan i de östsvenska dia-
lekterna.4 Men de östsvenska dialekterna härstamma enligt Karsten 
ej från Sverige. På östra sidan Bottenhavet har under en tidig 
period bott en särskild östgermansk folkgren, som först i sen tid 
genom svenskarnas framträngande kommit under svenskt infly-
tande. 1 samband därmed har språket kommit att utvecklas så, 
att det nu närmast ansluter sig till de s. k. sveamålen. Senare 
har Karsten antagit, att de finländska och baltiska målen ur-
sprungligen representerade en särskild grupp inom de nordöst-
germanska språken.6  

Mot Karstens teorier har Hultman inlagt bestämda gensagor, 
och Karstens argumentering har i detalj gendrivits.7  Hultman fram-
håller, att en rad traditioner nämna Sverige som hemland för den 
finländska befolkningen.8  1 fråga om förhållandet till de svenska 
dialekterna understryker Hultman kraftigt de svenska och öst-
svenska målens nära frändskap. Hultman menar som Hesselman, 
att östsvenskan närmast ansluter sig till de uppsvenska målen, 
men framhåller därjämte, att den har ungefär lika nära anknyt-
ningar inom Västerbotten och Norrbotten.3  Huvudsynpunkten är 
emellertid nu östsvenskans vittnesmål ifråga om finlandssvenskans 
härstamning. Enligt Hultman kan den svenska befolkningen på 

Aa., s. 52. 2) Aa., s. 50. 
Varifrån har Finlands svensktalande befolkning kommit? (1920). 
Aa., s. 11. Aa., s. 17, 21 o. 23. 
Till frågan om den finlandssvenska nationalitetens uppkomst (i 

Fi. tidskr. 89, s. 189 if.), Die Germanen, s. 214 f. 
Härstamma Finlands svenskar från Sverige? (i Fi. tidskr. 88, 

förra halvåret 1920, s. 427 if.) och Finlandssvenskarnas härkomst (i Fi. 
tidskr. 91, senare halvåret 1921, s. 1 if.). 

I Fi. tidskr. 88, s. 429 if. 
Aa., s. 436 f. 
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andra sidan Bottenhavet icke ha kommit till Finland under nå-
gon avlägsen period. Det hav, som skiljer Sverige och dess kolo-
nier i öster, skulle i så fall helt visst ha medfört en större skillnad 
i språk.' Under hänvisning till att den för svenska och östsvenska 
mål gemensamma övergången a> ö tidigast finns indicerad från 
1100-talet menar Hultman, att invandringen knappast torde 
ha upphört tidigare än under tiden 800-1050;2  tidigast kan den 
ha börjat, då de egendomligheter, som äro gemensamma för öst-
svenskan och därmed befryndade dialekter i Sverige, börjat utveckla 
sig; i den mån den utgått från Upland bör den senast ha börjat 
före 1200, eftersom de i östsvenskan bevarade diftongerna i Up-
land sammandrogos under 1000- och 1100-talet; har den utgått 
från andra trakter, kan den dock vara från senare tid.3  

1 Föreläsningar över de östsvenska dialekterna 4  har Hultman 
behandlat hithörande problem i avsnittet östsvenskans ställning 
bland de svenska dialekterna. 3  Framställningen är här något av-
vikande från den i ovan nämnda arbeten. De största likheterna, 
menar Hultman här, uppvisar östsvenskan med dialekterna i 
Västerbotten och Norrbotten; 3  många överensstämmelser har den 
dock även med de s. k. uppsvenska dialekterna. Målen norr om 
de sistnämnda upp till och med sydligaste Västerbotten visa 
däremot avsevärda olikheter. 7  Det torde emellertid vara »icke 
osannolikt, att en gång hela norra Sverige haft en väsentligen 
enhetlig dialekt, hvars karaktär uppsvenskan och västerbottniskan 
bäst bevarat».8  Att målen i mellersta Norrland kommit att av-
vika från de omgivande, skall bero på inflytande från Norge 

1 Fi. tidskr. 88, s. 440 if.; jfr härom redan Saxen och Setälä 
(ovan s. 47). 

Aa., s. 444. 
Aa., s. 445; jfr i Fi. tidskr. 91, s. 35: xmåste det — — fram-

stå som det sannolikaste, att den nuvarande svenska bosättningen i Fin-
land (utom Åland) och östersjöprovinserna icke går längre tillbaka än 
till vikingatidens slut. D. v. s. att den åtminstone väsentligen 
icke gör det>. 

Efterl. skr. 2 (1939). Föreläsningarna äro till större delen 
från tiden 1909-1911, en mindre del har dock genomgåtts våren 1926. 

Aa., s. 37 if. 6) Aa., s. 44 
Aa., s. 43. 
Aa., s. 49. 
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under Harald Hårfagres tid. Om man antager, att kolonisationen 
öster skett före denna tid, är det ingenting, som hindrar, att 

den kunnat utgå från mellersta Norrland.' En avsevärd betydelse 
tillmäter Hultman härvidlag sentida traditioner, som enstämmigt 
hänvisa till norra Sverige från och med Uppland som hem-
ort.2  Men å andra sidan framhåller han i viss anslutning till sin 
uppfattning från 1894, att svenskarna ha invandrat så sent, att 
de medfört »åtminstone ansatser till en väsentlig del af de 
dialektegendomligheter, som nu utmärka deras språk».3  

Frågan om förhållandet mellan östsvenska och rikssvenska dia-
lekter är redan i och för sig betydelsefull men har blivit än vikti-
gare, genom att den satts in i ett bebyggelsehistoriskt samman-
hang. Det kan därför synas motiverat att i anslutning till Hult-
mans framställning i Efterl. skr. 2 på nytt upptaga frågan om de 
östsvenska dialekternas ställning. 

2. 
Som stöd för meningen, att de östsvenska dialekterna sinsemel-

lan äro en enhet, anför Hultman sex drag, som återfinnas i öst-
svenskan men saknas i de nordsvenska målen i Sverige.4  

Passiva preteriti- och supinformer på -st t. ex. kallast 'kalla- 
des', 'kallats'. 

Dessa former, som måste vara sena nybildningar, saknas dock 
i Ålands hd och Pargas. Jfr f. ö. Hesselman a. st. 

Obest. form plur. på -nar av mask. och fem. subst., som 
sluta på lång vokal t. ex. skonar 'skor', klonar 'klor'. 

På östsvenskt område saknas dylika pluraler i Ålands hd. På 
andra håll förekomma de vid sidan av former utan -90. I Sverige 
finnas pluraler som skonar, klonar, såsom Hultman. efter Hassel- 

1) As., s. 50. .2) Aa., s. 47. 
Aa., s. 50, jfr s. 46; den som först anfört detta argument i 

diskussionen, synes ha varit Sax6n. Jfr i det föregående. 
Efter]. skr. 2, s. 54 f.; jfr redan Hesselman, Sveamålen, s. 26 f. 

Att de östsv. dialekterna äro en enhet, framhålles även av Hultman i 
Det sv. Flad. 2, s. 282, Karsten, Varifr. har Finl. svensk-tal. befolkn. 
kommit?, s. 11. 

Se Hultman, De östsv. dial., s. 152, Vendells och Wessmans 
ordböcker under orden by, klo, sjö, sko, tå, vrå, å, ö, Danell, Nuckö-
målet, s. 234, Thurman, Nagutnålet, s. 110 f., Pargasmålet, s. 146, 
Hagfors, Gamlakarlebymålet, s. 90, Karsten, Kökarsmålet, s. 128 f. 
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man nämner, i Dalarna.1  Plur. obest. f. på -nar uppfattas av Hult-
man som gamla best. pluralformer. Alltemellanåt förekomma 
emellertid i östsvenskan även obest. singularformer med n t. ex. 
tån, klon.2  Samma företeelse möter även i Dalarna hos fem. och 
(i dat.) hos neutr. subst.,3  i Medelpad hos neutra;4  jfr härmed plur. 
på -nar av neutr. på starkt. vokal i Pargas och dalmål. 3  Det sy-
nes därför sannolikare, att formerna med n trängt in i substan-
tivens obest. form från best. former både i singularis och pluralis. 
Sannolikt har det skett i sen tid delv. i samband med kasusböj - 
ningens upplösning. 1 strödda exempel kan fenomenet iakttagas 
på ömse sidor om Bottenhavet. 

Omskrivning med vilja för att uttrycka 1 pers. plur. impe-
rat. t. ex. viii gå 'låt oss gå'. 

Någon motsvarighet härtill på svenskt område har jag icke 
lyckats finna. 

Pres. part. av verb, som sluta på lång vokal, ändas på -and 
t. ex. roand 'roende'. 

Här föreligger en arkaism. Ännu i ä.nsv. finnes t. ex. flyand' 
'flyende' och från Västergötland äro former som gana 'gående' 
väl belagda'. 6  Det är väl sannolikt, att i Sverige liknande former 
funnits för ej alltför länge sedan i många dialekter. 

Förbindelsen id är bevarad oassimilerad t. ex. häld 'hålla'. 
Även i detta fall är det fråga om en arkaism. I vissa östsv. 

dialekter särskilt på fasta Åland finnas exempel på assimilation. 
På svenskt område förekommer bevarat id i Södermanland,8  Da-
larna,3  Härjedalen13  och Norrbotten;11  från Gästrikland uppgives, 
att mild uttalas med bevarat /d.12  Att gutniskan bevarar id, 
är ju välkänt. 

Se vidare Levander, Dalmålet 2, s. 123, 179, 131. f., 192 f. 
Vendells ordb. 
Levander aa. 2, s. 131, 192, 198 not k. 
Bogren, Torpmålets ljud- o. forml., s. 137, 121. 
Thurman, Pargasmålet, s. 147, Levander, aa. 2, s. 139, 199. 
SAOB, Götlind, Västerg. folkm. 1 A, s. 309. 
Hultman, De östsv. dial., s. 163, Efterl. skr. 2, s. 214. 
T. Ericsson i Sv. landsm. B. 8, s. 116 f. 
Levander, aa. 2, s. 3. 
Reitan, Vemdalsmåkt, s. 65. 
Se ex. hos C. Pihl, överkalixmålet, s. 146, 155, 166. 
E. Lindkvist 1 Frun Gästrikland 1942, s. 24. 
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6. I pres. av starka verb inskjutes ett d, om stammen slu-
tar på il, fln, ett b, om den slutar på ni, t. ex. faldär 'faller', kom-
bär 'kommer'. 

Även detta är en ålderdomlighet. Från östligaste Eg. Fin-
land, Nyland och Östersjöprovinserna förekomma dock exempe 
med m för mb, i östligaste Eg. Finl, och i Nyland finner man hos 
adj. d-lösa former t. ex. sannar 'sann' för väntat sandar." I Sve-
rige finnas exempel som komber, tinder ännu under äldre nysv. 
tid.2  Från Dalarna äro kvarstående inskotts-b och -d väl kända;2  
att de saknas i pres. av starka verb, kan bero på bortfall av än-
delsen -er. 

Denna granskning ger vid handen, att drag, som äro speci-
fikt utmärkande för östsvenska mål, äro sällsynta. Snarast får 
man det intrycket, att de östsvenska dialekternas nära anknyta 
till de svenska. Att de kommit att skilja sig från dessa senare, 
synes mest bero på att de icke nåtts av vissa sena novationer. 
Åsikten, att de östsvenska dialekterna utgöra en sedan gammal 
tid sluten enhet, vilar därför på bräcklig grund. 

3. 
De närmaste anknytningarna ha de östsvenska dialekterna 

enligt Hultman inom målen i Västerbotten (utom sydligaste de-
len) 4  och Norrbotten. S. 45 anföras fyra skäl som stöd för denna 
mening. 

1. Den viktigaste överensstämmelsen mellan östsvenska och 
nordnorrländska mål är, att a utvecklats till å framför rn t. ex. 
barn > bån. 

Denna övergång är i östsvenskan frånsett Ålands hd all-
män, i Sverige har den enligt Hultman inträtt i Norrbotten, 
Västerbotten och Ångermanland. 1 själva verket sträcker sig 
denna övergång i söder ända till och med Medelpad. Den har in-
träffat överallt i ordet barn, i Överkalix5  dessutom i garn 'varp 

Hultman, Efterl. skr. 2, s. 264, 270. 
SAOB. 3) Levander aa. 2, s. 1 f., 3 if. 
Med sydligaste delen av Västerbotten torde Hultman närmast 

avse Degerfors. S. 257 användes dock södra Västerbotten i betydelsen 
kustlandskapet av Västerbottens län. 

Vokalens kvalitet är i överkalix regelrätt a. 
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vid vävning'.1  Om man såsom rimligt antager, att ordet barn 
visar den regelrätta utvecklingen, har dock uppenbarligen öst-
svenskan anknytningar inom ett betydligt större område än 
översta Norrland. 

Ett annat drag, gemensamt för östsvenska och nordnorr-
ländska mål, är enligt Hultman jär pres. 'är'. 

Pres. jär är emellertid numera känt utom från Norrbotten 
och Västerbotten även från Uppland och Gotland, fornsvenska 
belägg finnas dessutom från östra Östergötland, Västmanland och 
Dalarna.2  De östsvenska formerna ha sålunda anknytningar även 
i mellersta Sverige, anknytningar, som tidigare helt visst varit 
mer iögonenfallande än nu. 

Ett tredje moment är behandlingen av hj i början av ord 
h kvarstår, övergår till s eller assimileras med det följande j till g 

Bortfallet av h i förbindelsen hj är emellertid sent. Först i yngre 
fornsvensk tid finnas säkra belägg på att h fallit.3  Utvecklingen 
h > s eller sammansmältning med följande j till g måste också 
vara sen. Det dialektala materialet synes mig ge en klar bild av ut-
vecklingens förlopp. Kvarstående h finnes i östsvenskan i sydväst-
ligare delen av Pedersöre hd, i Satakun,da, i Pyttis i östra Nyland 
och i Nuckö, på Ormsö och Runö.4  I nära anslutning härtill ligga 
områden med sj eller g för hj: sydligaste delen av Vasa 1. och an-
gränsande del av Satakunda, östra Nyland, Rågöarna, Wichter-
pal, Dagö och Gammalsvenskby.3  F. ö. har h fallit, alltså i nord-
östra Pedersöre hd, Österbotten ända till Närpes i söder, Åland, 
Eg. Finland, Nyland frånsett östligaste delen och Nargö.4  I 
Sverige har h regelrätt fallit på de flesta håll, i Överkalix har det 
övergått till g(j), i Nederkalix och Nederluleå till g.6  

en eller annan form bevarat h förekommer sålunda på 
flera håll. I en del bygder kvarstår h, i andra har hj givit (j), 
i ännu andra har gj substituerats med sj. Det enda gemensamma 
för dessa trakter är, att de ligga i utkanterna av novationen 

Hultman aa., s. 94 f., B. K. Åkerblom, Kvevlaxmålet, s. 14 if., 
C. Pihl, överkalixmålet, s. 130 f. med litt. 

Hesselman, Ordgeogr. o. språkhist., s. 132 if. I Hultmans arbete 
ha utgivarna tillagt en hänvisning till Hesselmans framställning. 

A. Noreen, Åltschw. Gr. § 312: 3. 
Hultman sa., s. 243. 5) Hultman sa., s. 244. 

6) C. Pihl, överkalixmålet 1, s. 38, 190, 192, H. Rutberg, Folkm. 
1 Nederkalix o. Töre, s. 113. 
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hj > j. Då dialekter med g(j), sj äro skilda från varandra genom 
områden med h-bortfall, torde intet utvecklingshistoriskt sam-
manhang finnas mellan dem. 

4. De gamla diftongerna ha bevarats okontraherade. 
Förhållandena synas mig här ligga till på samma sätt som i 

föregående fall. 1 Ålands hd (särskilt i dess västra del) möter 
nästan regelrätt monoftong, i södra Finland f. ö. tycks monof-
tongering utbreda sig i våra dagar.1  1 Sverige är diftong numera 
känd från Norrbotten och norra Västerbotten, västra delen av 
Jämtland och Härjedalen, övre Västerdalarna i Dalarna, Finn-
skoga i Värmland samt från Gotland.2  Diftonger förekomma på. 
Forsa-ringen från Hälsingland från 1100-talet, allmänt på upp-
ländska runstenar från 1000-talet och sporadiskt i de äldsta forn-
svenska handskrifterna? Mot den bakgrunden framträda de ännu 
bevarade diftongerna i östsven,ska och vissa rikssvenska dialekter 
som relikter. 

Även i dessa senast diskuterade fall framträder östsvenskan 
i främsta rummet som ett mål, oberört av flera n,ovationer. Att 
östsvenskan har anknytningar i ålderdomliga mål i Sverige, be-
ror därför icke på frändskap med dessa utan på det geografiska 
läget i förhållande till novationernas centrum. 

4. 

Hultman, framhåller, att många gånger överensstämmelser 
finnas mellan östsvenska och uppsvenska mål men att då anknyt-
ningar jämväl anträffas i översta Norrland.4  Dessa mål utgöra en-
ligt honom sinsemellan en enhet gentemot dialekterna i Hälsing-
land, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland och syd- 

Hultman aa., s. 180, 183, 186. 
E' e karta hos Wess&i, Våra folkmål, s. 40, Brondum-Nielsen, 

Dial. o. Dial. forsku., s. 65 if., med karta o. litt., Reitan, Vemdalsmålet, 
s. 31 if., Gustavson, Gutamålet 1, s. 199 if. 

Se Noreen, Altschw. Gr. § 123 if., Kock, Sv. ljudh. § 843 if., 
877 if., 894 il., Sv. runinskr. 6: 1, 1 ordfört., Palm& i ANF 40, 
s. 85 if. 

Aa., s. 43. 
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ligaste Västerbotten? Jag diskuterar nedan de skilda fallen i den 
ordning de följa hos Hultman. 

1. I kort stavelse framför ett följande u har a övergått till 
ä, 9 till ö. I mellersta Norrland möter däremot vokaler som e, u. 
Exempelord: lädu, lödu, leclu 'lada'. 

Inom de baltiska dialekterna äro a-former regel; former med 
ä äro mindre vanliga, från Runö är ingen känd. Även inom de 
sydfinländska målen finnas exempel med a för väntat ä. 1 stället 
för ä möter e-vokal i Petalaks, Korsnäs och Närpes, i en del av 
Lappfjärd och Malaks och i södra Pörtom; från Kvevlax uppges 
även i-vokal. Till sist finns inom Pedersöre, Purmo och Esse 
socknar ö, delvis vid sidan av det på andra håll vanliga ä. 1 När-
pes, Pörtom, Korsnäs, Petalax finner man u framför k t. ex. 
huku 'haka'.2  

I Sverige råda likartade förhållanden. Ä-vokal förekommer 
i norra Uppland, östra Västmanland, Dalarna och Gästrikland; 
i Dalarna anträffas i Särna 8.3  

I Hälsingland finner man hos ordet lada (<fsv. /apu) föl-
jande vokaler: a Gnarp; a Arbrå, Bergsjö, Bollnäs, Enånger, 
Forsa, Hassela; v Enånger; a Enånger, Norrala, Söderala; v Skog; 
8 Alfta, Bjuråker, Delsbo, Färila, Järvsö, Ljusdal; e Delsbo; o, o 
Alfta, Ljusdal.' 

I Härjedalen finnes endast 8, U o. ay1.3  
I Medelpad har samma ord regelrätt vokalen a (även teck-

nad a). I Borgsjö och Haverö möter emellertid vokalen 8.6  
I Jämtland har ordet genomgående 8, 8, 0 el. dyl..' 

Aa., s. 46; om innebörden av sydligaste Västerbotten se not 4, 
s. 52 ovan. Det förefaller sannolikt, att Hultmans uppfattning om dia-
lekterna i mellersta Norrland närmast återgår på Hesselmans framställ-
ning i Sveamålen, s. 62 f. 

Hultman, Efterl. skr. 2, s. 105 if., Åkerblom aa., s. 18 if. 
Hesselman, Sveamålen, s. 15, E. Lindkvist aa., s. 41, P. Envall, 

Dala-bergslagsmålet, s. 136 if., L. Levander, Dalmålet 1, s. 14. 
Geijer i Sjögrens Sverige 6, s. 164, tpl. och ordsaml. i ULMA. 
Reitan, Vemda1smålet, s. 43, tpl. o. ordsaml. i ULMA, egna 

uppteckningar. 
Vestlund, Medelp. folkm., s. 11, 24, 37, 69, P. Bogren, Torp-

målets ljud- o. forml., s. 30, tpl. och ordsaml. i ULMA, egna upp-
teckningar. 

Geijer i Sv. landsm. B. 18, s. 15, tpl. o. ordsaml. i ULMA. 
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Ångermanland finns följande växling: 1. a Bjärtrå, Boteå, 
Dal, Fjällsjö, Högsjö, Multrå, Nordmaling, Säbrå, Trehörningsjö; 
a Bjurholm, Nora, Nordrnaling, Sidensjö, Trehörningsjö, Vibyggerå; 
a Bjärtrå, Nora, Nordingrå, Ullånger, Vibyggerå; ce Nordingrå; 
v Multrå, Trehörningsjö. 2. a Fjällsjö, Långsele, Säbrå; o Ramsele, 
Resele, Säbrå; co Graninge, Säbrå, Tåsjö; o Arnäs, Stigsjö; 8 Arnäs, 
Bjurholm, Högsjö; e Anundsjö, Grundsunda, Högsjö, Nordmaling.1 

Västerbotten. 1. a Hörnefors, Sävar, Vännäs; a Vännäs. 2. e 
Bygdeå, Degerfors, Nysätra; 8 Sävar, Vännäs; e Nysätra, Vän-
näs; ø, o, Burträsk, Byske, Jörn, Lövånger, Norsjö, Skellefteå, 
Sävar, Vännäs.2  

Norrbotten. 1. a, a Råneå (bruksmål), Piteå, Hortla,x. 2. 
o, Nederkalix, Nederluleå, Råneå, Töre, Överkalix.3  

Lappland. 1. a Fredrika, Lycksele, Stensele; a Arjeplog; a 
Sorsele, Åsele. 2. a) Risbäck; 0, 0 Arvidsjaur, Jokkmokk, Malå.4  

Ett annat exempel på vokalväxlingen finnes hos Zetterholm 
i Sv. landsm. 1940, s. 10 if. med karta 1 o. II; om förekomsten 
av former med 8 i andra ord i Medelpad se Vestlund, Medelp. 
folkm. 1, s. 80 f. Med huku 'haka' i Österbotten kan jämföras 
skicku (< *skaku) 'träklyva, som användes att skaka halm med 
Burträsk.6  

Det synes mig härav tydligt, att det icke finns någon över-
ensstämmelse mellan de uppsvenska landskapen och översta Norr-
land gentemot Norrland f. ö., såsom Hultman antager. Och an-
knytningarna mellan de östsvenska och rikssvenska dialekterna 
peka i helt annan riktning, än han menar. 

Former med ä förekomma i uppsvenska mål ned t. o. m. 
norra Uppland; ä-formerna i östsvenska mål ansluta sig med viss-
het härtill. 

A-former finnas i kusttrakterna i mellersta Norrland, de-
lar av Lappland och i övriga Sverige söderut fr. o. m. södra 
Uppland. Härmed kunna de östsvenska a-formerna jämställas. 

Former med 8, 0, 0, e etc. förekomma i mellersta Norrland 

J. Nordlander, Ordb. Sv. Multråmålet, tpl. och ordsaml. i ULMA. 
S. Larsson, Substantivböjn. i Västerb. folkm., s. 67, Lindgren, 

Ordb. öv. Burträskmälet, tpl. och ordsaml. i U L 
Rutberg aa., s. 36, 64, Pihl aa., s. 62, tpl. och ordsaml. i ULMA. 
Larsson a. st., tpl. och ordsaml. i UL MA. 
Lindgren aa. 
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t. o. m. södra Västerbotten. Norr därom står i stället fl, s bero-
ende på en förskjutning framåt jämförlig med ä > e el. i framför 
u i samma dialekter.1  Till dessa former med ö anknyta de öst-
svenska ö-formerna, som alltså icke bero på någon östsvensk sär-
utveckling. 

2. Långt ä har övergått till e; i mellersta Norrland kvarstår ä. 
Exempel: säte > sete. 

Förhållandena äro i detta fall mycket komplicerade både på 
östsvenskt och rikssvenskt område. Hultman påpekar själv, 2  att 
det ursprungliga tillståndet bäst är bibehållet i mellersta Öster-
botten, östra Nyland och Östersjöprovinserna. Framför r och 
kakuminalt 1 återfinnes övergången endast i Östersjöprovinserna, 
där dock åtskilliga undantag finnas.3  1 norra svenska Österbot-
ten, östligaste Eg. Finland och i västra Nyland finnas endast en-
staka spår av övergången.2  

Sverige finns övergången i uppsvenskan endast i norra 
Uppland och södra Gästrikland. I nordligaste Norrland är den 
regelrätt. 4  Dock förekommer i Norrbotten vid sidan av e ofta a.s 
I mellanliggande trakter förekommer övergången emellertid också: 

Hälsingland: Färilas; Medelpad: Haverö7; Jämtland: Berg, 
Bräcke, Hackås, Hammerdal, Kyrkås, Lidmål, Näskott, Oviken, 
Revsunds, Rödön, Ström; Ångermanland: norra delen; Väster- 
botten: sydligaste delen? . 

Se härom nedan s. 59 f. Ö-former hos ord av typen lada ha 
förklarats som uppkomna genom ett sent i-omljud i pluralis (Åström i 
Sv. landsm. VI: 6, s. 50, Zetterholm ibid. 1940, s. 13, 18). Men 
denna hypotes stämmer icke med det faktum, att ö förekommer även i 
ord av andra typer, avledningar på -Ut såsom stöpuk(< *stapul) 
'stapel', på -ug såsom stbru *stabug) 'stadig' Nederkalix (Rut- 
berg aa., s. 64). Se f. ö. Lindgren i Sv. landsm. XII: 1,s. 57 f., Rut-
berg aa., s. 36 f., Pihl aa., s. 62 if. 

Aa., s. 172. 
An., s. 173; vad norra Österbotten angår, har gammalt å och a 

sammanfallit i a, varför det i någon mån kan vara ovisst, om det före-
ligger en övergång ä > e. Se V. E. V. Wessman i Folkmålsstud. 7, 
s. 12 f., 17. 

Bergman, Utveckl. av samn. å, s. 35 if., E. Lindkvist aa., 
s. 43, 49 if. 

Pihl aa., s. 10, 14 f., Rutberg aa., s. 53 if. 
 Vestlund aa., s. 44 f., 59. 7) Vestlund aa., s. 44. 
 Vestlund aa., s. 30, 44, Bergman aa., s. 39, tpl., ULMA. 
 Bergman aa., s. 38. 
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Det förefaller mig härav framgå, att någon klar motsättning 
mellan uppsvenska, nordnorrländska och östsvenska mål å ena 
sidan och mellannorrländska mål å den andra icke finns. Utveck-
lingen ä > e, som Hultman anser vara av mycket hög ålder,i 
måste åtminstone till en del vara sen, och sambandet mellan 
östsvenska och svenska dialekter kan delvis vara av mycket ungt 
datum. Bergman har gjort ett försök till sammanställning av de 
svenska och finländska korrespondenserna. 2  För min del skulle 
jag vilja tänka mig förhållandet på följande sätt. Mot Gotland, 
som har ä < c-e sedan äldsta tid, svara de baltiska dialekterna. 
Mot norra Uppland och södra Gästrikland med ä < c-e svarar 
Åland och södra Finland; områdena med kvarstående ä i södra 
Uppland och södra Finland höra intimt samman.2  Då norra 
Ångermanland och Västerbotten ha ö <ä stämmer detta med 
mellersta Österbotten. Med Norrbotten med e —a < ä kan jäm-
ställas norra Österbotten med a <ä. Är denna hypotes riktig, 
innebär den, att dialekter i öster och väster utvecklats i nära 
sammanhang med varandra. 

3. Borta i, y kvarstå i kort stavelse framför i, u, i följande 
stavelse; mellersta Norrlands mål ha i dessa fall e, ö. 

Vad de finländska målen angår, bör nämnas, att framför 
i följande stavelse har i övergått till ä, y till ö i Ålands hd, åt-
minstone i den sydöstligaste 

Ifråga om de svenska målen finns helt visst en motsättning 
av den art, som Hultman nämner. Dock förekommer även i mel-
lersta Norrland i för väntat e. 

För att klarlägga utvecklingen av i framför i följande sta-
velse har jag gått igenom ordet vidja. Resultatet har blivit föl-
jande. 

Hälsingland. 1. i-vokal: Alfta, Arbrå, Delsbo, Loos, Norrala, 
Rengsjö, Segersta, Skog, Söderala, Voxna. 2. e (ibland a, e): 
Alfta, Arbrå, Bjuråker, Bollnäs, Delsbo, Enånger, Forsa, Färila, 
Gnarp, Hassela, Bergsjö, Ljusdal.2  

Härjedalen. 2. e-vokal: Lillhärdal, Storsjö, Tännäs, Vem-
dalen.° 

1) Se ovan s. 49. 2) Aa., s. 40. 
3) Jfr Bergman a. st. Hultman aa., s. 132, 165. 

Ordsaml., tpl. i ULMA; jfr Geijer i Sjögrens Sverige 6, s. 165 
Reitan aa., s. 44, ordsaml., tpl. i ULMA. 
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Medelpad. 1. i-vokal: Attmar, Holm, Liden, Ljustorp, Sel-
ånger, Stöde, Timrå. 2. ä-vokal: Haverö, ö: Borgsjö, Torp.1  

Jämtland. 1. i-vokal: Hallen, Mattmar, Mörsil, Rätan. 2. e-
vokal: Bodsjö (a), Frostviken ( a), Hackås, Häggenås ( a), 
Lit, Oviken, Ragunda, Revsund, Ström.2  

Ångermanland, sydligaste Västerbotten och Lappland: en-
dast i-voka1.2  

På liknande sätt fördela sig i- och e-former av orden midja, 
smedja. 1 det exempelord flytta (< flytia), som Hultman nämner, 
finnas y-former i väsentligen samma utsträckning som i-former 
av föregående ord. 

Framför i föreligger visserligen e, ö i huvudsaklig överens-
stämmelse med Hultmans mening. I Lillhärdal i Härjedalen har 
dock perf. part. av typen biten i-vokal, likaså i Degerfors i Väs-
terbotten. Att i, y ej utvecklats till e, ö på dessa håll, kan dock 
bero på den speciella tilljämning, som förekommer i dessa trakter. 
Även former som dräpit, läsit ha sålunda i i Lillhärdal 3, Deger-
fors4  liksom också i Burträsk5, Töre, Nederkalix6, överkalix.2  
Lövånger, Skellefteå står e, resp. a5; jfr därom strax nedan. 

Framför u har likaså i, y i mellersta Norrland utvecklats till 
e, ö väsentligen i den utsträckning, som Hultman anger. På sina 
håll har dock stamvokalen genom tilljämning fått en helt avvi-
kande kvalitet.8  I Västerbotten möta emellertid anmärknings-
värda förhållanden. /-vokal förekommer sålunda av ordet eda 
(< *au) 'bakvatten' i Degerfors, Sävar, Bygdeå, Nysätra, Löv-
ånger, e-vokal däremot i Burträsk, Skellefteå, Norsjö och i Malå i 
Lapp1.9  I vecka (< viku) förekommer ii Degerfors, Sävar, Bygdeå, 
Nysätra, Vännäs, e i, Burträsk, Byske, Lövånger, Skellefteå, Nor-
sjö och Malål° .Södra Västerbotten har alltså i, medan norra Väster-
botten har e. Detta synes mig visa, att vokalismen står i närmaste 
sammanhang med tilljämningen. Man kan jämföra med att sub-
stantivet skära f., vars dialektala form utgår från *skäru, har i- 

Bogren aa., s. 95, ordsanil., tpl. i ULMA. 
Tpl. och ordsaml. i ULMA. 3) Reitan aa., s. 92 if. 

4) Åström i Sv. landmil. VI: 6, s. 30. 
8) Lindgren, Ordb. Sv. Burträskm. 
6) Rutberg aa., s. 49. 7) Pihl aa., s.• 75. 
8) Ex. hos Geijer i Sv. landmil. B. 18, s. 25, 26, 27. 
6) S. Larsson, Subst. böjn. i Västerb., s. 67, Lindgren aa. 

10) S. Larsson aa., s. 69, Lindgren an. 
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vokal i Bygdeå, Nysätra, e i Burträsk;' ordet kräva har i i Vän-
näs, Sävar, e i Nysätra, Skellefteå, Byske, Norsjö, Malå.2  Jfr f. ö., 
att former som läsit, dräpit företedde en liknande fördelning mel-
lan i och ä-former. I Norrbotten förekommer i dessa ord e i Piteå, 
f• ö. i.3  Tänkbart är därför, att utvecklingen varit w>e>i i 
ord som skära subst., dräpit perf. part., e > i i ex. som eda s., 
jämförbart med v > 0, 0 i lada. 4  I varje fall är det tydligt, att 
tilljämningen kan ha varit av väsentlig betydelse för bevarande 
av i, y framför i, u i nästa stavelse i översta Norrland. 

4. Framför vissa geminator och konsonantförbindelser ha i, 
y bevarats, i mellersta Norrland ha de däremot övergått till e, ö. 

Hultman nämner som exempel orden silver och sylla. Ordet 
silver är emellertid ett handelsord och dess vokalisation torde stå 
i samband därmed. Det uppträder med e, ä även på de håll, där 
det enligt Hultman skulle ha i såsom i Gästrikland ° och Väster-
botten.° Ordet sylla är i ULMA:s samlingar sällsynt; för norra 
Ångermanland finns uppgift om uttal med 5,7  likaså från Löv-
ånger i Västerbotten, men för övrigt förekommer, så långt mina 
belägg räcka, endast uttal med y.8  Ordet getingdylla har på en del 
håll antecknats med 5: Nysätra, Lövånger, Burträsk, Skellefteå, 
Malå, eljes endast med y.8  Det från alla delar av mellersta Norr-
land väl belagda ordet fylla s. o. v. visar endast y-vokal. 

Det synes sannolikt, att Hultman syftar på den i södra Väs-
terbotten och Ångermanland i vissa fall förekommande över-
gången i> e, y> ö, t. ex. bögd 'bygd', sönn 'synd'. Jfr även 
exemplen strax ovan. Men denna övergång är begränsad till 
nämnda område och saknas i Medelpad, Jämtland och Hälsing-
land.° En likartad men därifrån skild utveckling finnes i Härje-
dalen och Norrbotten.10  

1) S. Larsson aa., 68. Aa., s. 67. 
Rutberg, aa., B. 37, Pihl aa., s. 76. 
Detta synes vara Geijers tanke i Sjögrens Sverige 6, s. 690; 

jfr dock Rutberg aa., s. 37. 
E. Lindkvist aa., s. 44, 51. 6) S. Larsson aa., s. 88. 
Sidenbladh, Allmogemålet i norra Ångermani. 
S. Larsson aa, s. 75, ordsaml. i ULMA. 

5) Se Geijer i Sjögrens Sverige 6, s. 474, 691, Vestlund aa., 
s. 16, tpl. i ULMA. 

15) Reitan sa., s. 52 f., 54 f., Rutberg aa., s. 92 f., 96, Pihl aa., 
s. 149 if., 160 if. 
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Trycksvagt i har bevarats i ordslut, i mellersta Norrland 
däremot övergått till e. Ex. fyri prep. 'före', bundi 'bundit'. 

I mellersta Norrland bevaras i i denna ställning framför 
bortfallet t på många håll. Jag har följande beläggorter. 

Hälsingland: Delsbo, Färila.' 
Härjedalen: Lillhärdal, Linsäll, Storsjö, Sveg, Vemdalen 

(Hån), Älvros, Ängersjö, Överhogda1.2  
Medelpad: Haverö? 
Jämtland: Fors, Frostviken, Hallen, Håsjö, Mattmar, Mörsil 

Ragunda, Rätan, Åre.4  
Ångermanland: Anundsjö, Arnäs, Nora, Nätra, Resele, Si- 

densjö, Stigsjö, Säbrå, Viksjö.4  
S. Västerbotten: Degerfors.6  

Förbindelserna mb, nd, gg kvarstå oassimilerade; i mel-
lersta Norrland ha de assimilerats till resp. mm, nn,, gg. 

Inom östsvenskt område har assimilationen mb > mm i viss 
utsträckning inträtt i Östersjöprovinserna, 7  assimilationen 
gg < gg på Runö och fasta Åland.2  

I Sverige äro bevarade mb, nd, gg ovanliga. De förekomma, 
såsom Hultman nämner, i uppsvenska dialekter; bevarade mb, 
nd finnas i Uppland, östra Västmanland, delar av Södermanland 
och i dalmål, gg i nordöstra Uppland och i dalmål? I mellersta 
Norrland äro förbindelserna mb, nd, gg väl kända från Härje-
dalen", gy förekommer enstaka i jämtlandl". I översta Norrland 
finnas nämnda förbindelser endast i Norrbotten." 

Bucht, Äldre u ock o i kort stav. i mell. Norrl., s. 142, Vest-
lund aa., s. 40. 

Reitan aa., s. 57, 92 if., Vestlund a. st., Bucht aa., s. 141. 
Vestlund a. st. 
Vestlund aa., s. 27, Bucht an., s. 141 f., tpl. och ordsaral. i 

ULMA. 
6) Vestlund sa., s. 14, Bucht as., s. 143, även Geijer i Sjögrens 

Sverige 6, s. 478, tpl. i ULMA. 
Åström i Sv. landsm. VI: 6, s. 30. 
Hultman aa., s. 211. 8) An., s. 229. 
Hesselman, Sveamålen, e. 9, 20, Ericsson i Sv. landsm. B. 8, 

s. 112, 128, 116 f., Levander, Dalmålet 2, s. 1, 4, 26 f., 70. 
16) Reitan aa., s. 65. 

Geijer i Sjögrens Sverige 6, s. 312. 
Aa., s. 693, Rutberg aa., s. 102, 106, 109, 118, Pihl aa., 

s. 30. 
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Gammal lång vokal behåller sin längd framför m: i_ mel-
lersta Norrland har däremot vokalen förkortats i samband med 
att konsonanten förlängts.' 

Även i mellersta Norrland är dock kvarstående längd känd 
från många håll. Jag har belägg från följande socknar. 

Hälsingland: Alfta, Arbrå, Bergsjö, Bjuråker, Bollnäs, Dels-
bo, Enånger, Forsa, Färila, Särvsö, Loos, Norrala, Skog, Söderala.2  

Härjedalen: Lillhärdal, Storsjö, Vemdalen, Älvros.3  
Medelpad: Borgsjö, Torp, Haverö.4  
Jämtland: Bodsjö, Hackås, Hallen, Mörsil, Oviken, Revsund, 

Sunne, Åre.° 
Västerbotten: Bygdeå, Nysätra, Vännäs. Å andra sidan an-

träffas kort vokal i Burträsk, Byske, Degerfors, Hörnefors, Löv-
ånger, Skellefteå, Vännäs.6  

Lappland: Arjeplog.° 
Härav framgår, att övergången lång vokal > kort framför 

m inträtt på ett relativt litet område. Centrum synes vara Me-
delpad och Ångermanland. övergångens ringa utbredning tyder 
på låg ålder. 

Kortstavighet är bevarad; i mellersta Norrland har däre-
mot förlängning inträtt. 

Bevarad kortstavighet är sällsynt i uppsvenska mål. Den 
förekommer i västra och sydvästra Uppland och angränsande 
delar av Västmanland, i ett mindre område i östligaste Roslagen, 
i Sorunda i Södertörn7, i Dalarna i Ovansiljan och i Rättviks-
områdets 1 mellersta Norrland finns den i Fors, Hällesjö och 
Ragunda i Jämtland, i Bjurholm, Nordmaling, Skorped i Ånger-
manland". I övre Norrland förekommer den i Piteå, Nederkalix 
och överkalix." 

7) Jfr även Geijer i Sjögrens Sverige 6, s. 693, enligt vilken 
denna utveckling skall ha inträtt från Burträsk i norr ned till Gästrikland. 

Vestlund aa., s. 66, tpl. och ordsaml. i ULMA. 
Reitan aa., s. 29, tpl. och ordsaml. i ULMA. 
Vestlund aa, s. 66, Bogren aa. s. 10. 
Tpl. och ordsaml. i ULMA. 6) Tpl. och ordsaml. i ULMA. 
Hesselman, Sveamålen, s. 7 f., Ericsson aa., s. 71, 79. 
Levander aa. 1, s. 55, 60. 

8) Exempel hos Vestlund aa., s. 24, 26 o. 33. 
70) Geijer i Sjögrens Sverige 6, s. 472, Wallström, Stud. i övre 

Norrl. språkgeogr., s. 42 if. 



OM DE ÖSTSVENSKA DIALEKTERNAS STÄLLNING. 63 

Svårligen kunna dessa förhållanden tydas annorlunda, än att 
kortstavigheten sporadiskt lever kvar på sina håll både i mellersta 
Sverige och i Norrland. 

Det torde vara tydligt, att Hultman med sina påpekanden 
ej kunnat göra troligt, att mellersta Norrland innehåller dialek-
ter, som på ett tidigt stadium skilt sig från de omgivande, så att 
det äldre stadiet bevarats i uppsvenska och n.ordnorrländska mål. 
1 fråga om mom. 1 finns ett intimt samband mellan mellersta och 
övre Norrland, i övriga fall är det fråga om ålderdomligheter, 
som mer eller mindre talrikt finnas i mellersta Sverige och i olika 
delar av Norrland; i en del fall, som berörts i mom. 3, äro dess-
utom de norrl. målen icke alltid helt jämförbara, då utveck-
lingen influerats av den s. k. tilljämningen. De äldre språk-
stadierna äro i Norrland bevarade framför allt i norr och väster; 
de områden, som innehålla de flesta novationerna äro östra de-
larna av Ångermanland och Medelpad. Härav är det också klart, 
att nyheterna icke kunna bero på en tidig invandring västerifrån, 
såsom Hultman. menat.' 

5. 
Enligt Hultman skola östsvenska, uppsvenska och norr-

ländska dialekter kunna föras tillbaka på en gemensam nord-
svensk dialektgrupp. Hultman anför sex karakteristika för 
denna grupp.2  Jag antager, att han därmed menar dels gamla 
drag, som målen bevarat, dels sådana, som uppkommit på grund 
av gemensamma predispositioner. Jag anför fallen nedan med 
tillägg av vissa kommentarer. 

Vokalbalansföreteelser av olika art. 
Olika slag av vokalbalans har i äldre tid varit mycket spridd. 

Hithörande företeelser anträffas sålunda i fornsvensk tid så långt 
söderut som i Småland2. I nutiden äro de kända från nordsvenska 
mål ned till Södermanland, spår finnas ända ner i Östergötland.4  

Övergång av kort u till å-ljud framför långt eller av an-
nan konsonant efterföljt n eller m och framför bb. 

Enligt framställningen s. 152 f. finnas emellertid i östsvenskan 
u-former i stort antal i Ålands hd, Eg. Finland samt västra och 
mellersta Finland, norra Österbotten och i Östersjöprovinsern,a.5  

1) Se ovan s. 49 f. 2) Aa., s. 53 f. 3) A, Noreen, Altschw. G r. § 140 if. 
Hesselman, Sveamålen, s. 8, Stud. tillägn. E. Tegnér, s. 337 fe. 
Se äv. V. E. V. Wessman i Folkmålsstud. 4, s. 300 if., 7, s. 16. 

5-441934. Sv. landsmål. 
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Sverige är övergången u> å ej särskilt vanlig. I uppsvenska 
dialekter förekommer den i östra Uppland, nordöstra Västman-
land, i Dalarna och Gästrikland, men den är icke klart begränsad 
till vissa ljudförbindelser. 1  Hur skiftande utvecklingen av u fram-
för konsonantförbindelser varit i Norrland, kan belysas genom en 
jämförelse mellan formerna av två ord, klubba och rumpa. 

Hälsingland 1. klubba: tt Skog; o Forsa; 8 Alfta, Enånger, 
Färila. 2. rumpa: u-vokal Alfta; o Färila, Ljusdal; Q Forsa; 
8 Enånger, Norrala, Skog, Söderala.3  

Härjedalen. 1. klubba: u, s Lillhärdal, Tännäs, Vemdalen; 
Lillhärdal. 2. rumpa: o Lillhärdal.3  

Medelpad. 1. klubba: u, u, 8 Borgsjö, Haverö, Selånger, 
Stöde. 2. rumpa: a, u, 8 Borgsjö, Hässjö, Ljustorp, Selånger, 
Stöde; o Borgsjö, Haverö, Torp.' 

Jämtland. 1. klubba: u Ragunda; 8 Bodsjö; o Hackås, Hal-
len, Kyrkås, Mörsil, Oviken. 2. rumpa: o Ragunda, e Berg, Bod-
sjö; o Hackås, Hallen, Mörsil, Oviken, Rödön.5  

Ångermanland. 1. klubba: ut, u Bjärtrå, Nordingrå, Nord-
maling, Säbrå; e Nora, Ramsele, Ullånger; 8 Multrå, Resele, Tre-
hörningsjö, Ullånger; Nordingrå. 2. rumpa: o Bjärtrå, Multrå 
Nora, Nordingrå, Nordmaling, Ramsele, Resele, Stigsjö, Trehör-
ningsjö, Ullånger, Viksjö.6  

Västerbotten. 1. klubba: e Degerfors; o Burträsk. 2. rumpa: 
o Degerfors, Burträsk.7  

Norrbotten. 1. klubba: a Nederkalix, Överkalix. 2. rumpa: 
o9 o Överkalix; ou Nederkalix, Råneå; å Nederluleå; o Över-
luleå.5  

Utveckling till 4-vokal i bägge exempelorden föreligger så-
lunda i uppsvenska mål, i s. Hälsingland, Jämtland och Norrbot-
ten. Inom ett stort område har u utvecklats annorlunda framför bb 

Hesselman aa 
Dalmålet 1, s. 163 ff 

Vestlund aa., 
Reitan aa., s. 
Vestlund aa., 
Vestlund aa., 
Vestlund aa., 

i ULMA. 
S. Larsson aa., s. 69, 70. 
Rutberg, aa., s. 101, 102, Pihl aa., s. 176, 184, 188. 

s. 15, Envall aa., s. 230 if., 235 if., Levander, 
., E. Lindkvist aa., s. 49 o. 46. 
s. 41, tpl. i ULMA. 
51, Vestlund a. st., tpl. i ULMA. 
s. 15, 41, Bogren aa., s. 58, tpl. i ULMA. 
s. 41, tpl. i ULMA. 
s. 15, Nordlander, Ordb. öv. Multråmålet, tpl. 
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än framför mp. Detta jämte ovan relaterade fakta om östsvenskan 
visar, att utveckling u > å framför vissa förbindelser ej utgör 
något genomgående karakteristikum för nordskandinaviska dia-
lekter. 

Samn. å har ej utvecklats till ä. 
Detta drag kännetecknar åtskilliga dialekter norr om Mä- 

laren. I pret. som gret 'grät' är å bevarat överallt inom området, 
i exempel som le 'fä' har övergång till ä inträffat i Uppland, 
Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, samt på enstaka håll i 
Jämtland och Ångermanland. Från en del socknar i Uppland, 
från Färila i Hälsingland samt Torp, Haverö, Liden och Ljustorp 
i Medelpad finns form med e upptecknad.1  I övre Norrland, där 
d övergått till P, står givetvis e-voka1.2  

I våra dagar är alltså bevarat samnordiskt å ej något genom-
gående drag i de nordsvenska dialekterna. 

»Likformig behandling i början af ord och inuti af k, g 
framför palatal vokal.» 

I själva verket föreligga två — eller tre — olika behandlingar 
på ömse håll. På östsvenskt område kvarstå g, k i Vittisbofjärd, 
Nagu, Pargas, Väjby i Lojo, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Helsinge, 
Sibbo, Borgå, Mörskom och östersjöprovinserna.2  I Sverige är 
samma företeelse känd från Uppland i »ett bredt bälte från Griss-
lehamn—Runmarö i öster åtminstone till En,köpingstrakten i 
väster» samt från Sorunda i Södertörn. 4  I Finland har i andra de-
lar än de anförda förmjukning inträtt: på fasta Åland endast i 
början av ord, f. ö. både i början av ord och inuti; i Sverige ha 
målen närmast Stockholm, mellansvenska och götiska dialekter 
förmjukning endast i uddljud; både i uddljud och inljud förekom-
mer den i områden norrut från den nyssnämnda linjen i Upp-
land.4  

S och t ha framför 1 övergått till .2. 
I Finland saknas exempel på denna övergång i östra Eg. 

Se Bergman, Samn. s. 10 if., Bogren aa., s. 45, E. Lindkvist, 
sa., s. 49 if., tpl. och ordsaml. i ULMA. 

Se ovan s. 57. 
Hultman sa., s. 227, 251, V. E. V. Wessman i Folkmålsstud. 7, 

s. 19. 
Hessehnan, Sveamålen s. 6, Ericsson sa., s. 122, 132. 

ö) Hultman aa., s. 227 if., 250 f., Fini. bidr., s. 250 f., Hessel- 
man aa., s. 35 f. 
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Finl., västra (?) och mellersta Nyland till och med Helsinge.1  I 
Sverige har övergången inträtt så långt söderut som i Östergöt-
land, a Västergötland, Värmland och Dalsland.' 

6. Hos svaga subst. ha de oblika formerna förallmänligats. 
Detta måste vara en ung företeelse. Kasusböjning är väl 

känd från äldre nysvensk tid och förekommer i moderna dialekter 
i östra Uppland och övre Dalarna.3  I vissa hälsingska dialekter 
har nominativen slagit igenom. 6  I den mån östsvenska och riks-
svenska dialekter påverkat varandra, måste denna påverkan vara 
från sen tid. 

De drag, som enligt Hultman karakterisera den nordsvenska 
dialektgruppen, äro sålunda högst olika företeelser. De, som bäst 
känneteckna gruppen, synas vara två arkaismer (mom. 1 och 3) 
och två novationer (5 och 6). Företeelsen under mom. 2 är svår 
att bedöma, och den under 4 visar en skiftande utveckling på 
både östsvenskt och svenskt område. Att det råder ett samband 
mellan östsvensk och nordsvensk språkutveckling, torde dock 
vara ofrånkomligt. Frågan är endast om sambandet kan bero på 
predispositioner eller intima förbindelser. 

6. 
Redan av det föregående torde framgå, att i icke få fall före-

teelserna icke hålla sig inom rikssvenskt, resp. inom finlands-
svenskt område utan tvärtom sträcka sig tvärs över havet i unge-
färlig riktning väster—öster. Jag har nedan sammanfört en del 
belysande fall. 

1. Övergången a > å framför rå har på östsvenskt område 
ej inträtt i Österbotten. 1  I Sverige har övergången ej inträtt i 
nordligaste Hälsingland, Härjedalen och landskapen norr därom.8  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bogren 
Rutberg 

Hultman, Efterl. skr. 2, s. 2 
Ålander, Kons. i ögl. folkrn. 
Ordsaml. och tpl. i ULMA. 
G. Kallstenius i Sv. landsm. 
Se Hessehnan i Nysv. stud. 
Vestlund, Medelp. folkm. 1, 
Hultman aa., s. 90 f. 
Hesselman, Sveamålen, s. 64 
aa., s. 32 if., Reitan aa., s. 
aa., s. 73, Pihl aa., s. 129 

83. 
2, s. 291 f. 

XXL 2, s. 23 f. 
11, s. 206 if. 
s. 62 if. 

med not 1, Vestlund aa., s. 123 if., 
47, Nordlander aa., Lindgren aa., 

f., tpl. och ordsaml. i 'ULMA. 
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a> å framför gg, id, nd, mb har i östsvenskan inträtt i 
Dagö-, Gammalsvenskby-, Ormsö- och Run,öområden,a; f. ö. kvar-
står a.1  1 Sverige har a övergått till å: framför ng — frånsett 
Södertörn och Roslagen — upp till och med Medelpad; framför de 
övriga förbindelserna i huvudsak endast upp till Mälaren2; i andra 
trakter kvarstår a. 

Lädu är vanligt i östsvenska dialekter vid sidan av lada; 
lödu finns endast i Österbotten. 1 Sverige heter ordet regelrätt 
lada; lädu förekommer i uppsvenska mål, laclu, lötlu i norrländska. 
Med Österbottens kuku 'haka' kan jämföras skitku i Burträsk.3  

Tilljämning a > ä framför i förekommer i Österbotten, 
Satakunda, Ålands hd, t. ex. dräji 'dragit'. Så i svenska dialekter 
norrifrån ända ned i Uppland.8  Österbotten finns tilljämning 
a > i i t. ex. /ini 'farit'; sup. varit kan i Österbotten heta vöri, 
vyri, viri.6  Samma växling i vokalismen möter i Västerbotten och 
Norrbotten.7  

Samnordiskt ä har på vissa håll övergått till e i såväl öst-
svenska som rikssvenska dialekter. Områden, där övergången in-
trätt, och sådana, där ä bevarats, finnas i sammanhang tvärs över 
havet.8  

u > y framför i i följande stavelse t. ex. hymin 'kom-
men' i mellersta och södra Österbotten, Satakunda och Houtskär.8  
Samma övergång finns i Sverige i Västerbotten och Norrbotten." 

7 . ä > i framför ii följande stavelse t. ex. /isi 'läsit' i Öster- 
botten.11  Samma företeelse även i Västerbotten och Norrbotten." 

Hultman aa., s. 91 if., 115 IL 
2) Hessehnan aa., s. 31, 65, Ericsson aa., s. 105, Vestlund aa., 

s. 13, 118 f,, Nordlander aa., Lindgren aa., Rutberg aa., s. 68 f., 78, 
Pihl aa., s. 127 if., 131 f. 

3)• Se ovan s. 55 if. 
Hultman aa., s. 112 f. 
Hesselman, Sveamålen, s. 32. 
Hultman as., s. 114, B. K. Åkerblom, Kvevlaxmålet, s. 12 f. 
Hesselman aa., s. 50, Lindgren aa., Rutberg as., s. 49, Pihl 

aa., s. 59 ff. 
Se ovan s. 57 f. 

2) Hultman aa., s. 155. 
Hesselman aa., s. 50, Lindgren aa. (ex. bp.r/ 'burit'), Rut-

berg aa., s. 52, Pihl aa., s. 110 f. 
Hultman aa., s. 175. 
Ovan s. 59. 
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ä> e el. i framför u i följande stavelse t. ex. tjeru, tjiru 
(< ticeru) 'tjära' i Österbotten, Kimito och Hitis.' Samma ut-
veckling även i Västerbotten och Norrbotten.8  

iu > u efter r och kakurainalt i i norra Vasa 1., Replot, 
Mustasaari, Solv(?), Malaks och Östersjöprovinserna.' Samma ut-
veckling i norra Västerbotten och Norrbotten.4  

Bortfall av uddljudande h framför vokal har inträffat i 
mindre områden i Åland, Eg. Finland och Ny1and.8  Är i Sverige 
känt från sydöstra Uppland, Södertörn, delar av Västmanland 
och Da1arna.6  

kn > gn i norra och mellersta Vasa 1. t. ex. gne 'knä'; 
i en del av Pedersöre hd har kn i början av ord utvecklats till g. 
Härmed kan måhända utvecklingen kn > gg i Nordmaling och 
i södra Västerbotten jämföras.8  Liknande utvecklingar finnas dock 
även på andra håll.° 

I östsvenska dialekter förekommer på Åland och i södra 
Finland apokope hos infinitiver i trycksvag ställning, i Öster-
botten mellan Sideby och Nykarleby har apokope inträtt obe-
roende av tryckstyrka hos såväl långstaviga som kortstaviga in-
finitiver. Åland och södra Finland anknyta till Uppland, Öster-
botten till övre Norrland.18  

horva 'inhägnad liten åker eller äng' är i östsvenska 
dialekter känt från Estland. I Sverige finns samma ord i ortnamn 
och dialekter i östra delen av Götaland, huvudsakligen Småland, 
Öland och Östergötland." 

Åkerblom aa., s. 26 f., Hultman aa., s. 200. 
Ovan s. 59 f. 3) Hultman aa., s. 192 f. 
Hesselman aa., s. 50, Lindgren aa., Rutberg sa., s. 97, Pihl 

sa., s. 286 if. 
Hultman as., s. 241 f. 
Hesselman aa., s. 38, Envall aa, s. 29 f., Levander as., 2, s. 31. 
Hultman aa., s. 251 f., 270, Åkerblom aa., s. 60 if. 
Lindgren sa., S. Larsson aa., s. 12, 58, 97, 98 f., Åström i 

Sv. landsm. VI: 6, s. 125. 
2) Westin i Sv. landsm. XV: 3, s. 47, Hesselman as., s. 36, 

Ericsson aa., s. 122, Levander aa., 2, s. 42, Götlind, Västerg. folkm. 2, 
s. 40 och karta 87. 

Hultman, De östsv. dial., s. 142 f., 262 f., Hesselman, Staf-
velseförlängning och vokalkvalitet, s. 59, Geijer i Sv. landsm. B. 18, 
s. 62 if. 

Se V. Jansson i NoB 26, s. 140 if., med kartor s. 185 f. 
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14. Idissla heter i baltiska dialekter, i södra Finland och 
Österbotten dryppja, i Österbotten därjämte järmta. Dryppja 
förekommer i Sverige i götiska dialekter, järmta i Norrbotten; 
med det sistnämnda bör sannolikt jänta i södra Medelpad och 
järta i Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Västerbotten 
sammanhållas.' 

Ytterligare exempel av liknande art finnas hos Hesselman, 
Sveamålen, s. 48 ff., Geijer i Sjögrens Sverige 6, s. 692, Ödeen, 
Stud. i Smål. bebygge1sehist., s. 478 if. N. Lindqvist i Vår 
hembygd, s. 48, Moberg, Om de nord. nasalassimil., s. 121 f. 

7. 

Ovan berörda omständigheter ge vid handen, att förhållan-
det mellan östsvenska och svenska dialekter är delvis annorlunda, 
än man förut tänkt sig. De östsvenska dialekterna utgöra icke 
en av gammalt strängt avskild enhet.2  Ett närmare studium av 
de fall, där dessa mål enligt Hultman, anknyta till begränsade 
områden i Sverige, visar, att denna uppfattning ej kan upprätt-
hållas. I många fall har östsvenskan anknytningar i en rad mål 
i mellersta Sverige och i Norrland.3  Det förhåller sig vidare ofta 
så, att olika delar av det östsvenska området anknyta till skilda 
svenska områden. Uppsvenska drag återfinnas i vissa fall över 
hela det östsvenska området, i andra fall endast i den åländska 
skärgården eller på fastlandet närmast på andra sidan Ålands 
hav. Kusttrakterna mitt emot varandra vid Bottniska viken visa 
flera gemensamma språkdrag.4  

De karakteristika, som äro gemensamma för östsvenska och 
svenska dialekter, äro ofta av helt olika ålder. Jag nämner över-
gången er > jär 'är'3, tt > 3,16 , g > j7 , k > tj-ljud8, bortfall av h 
i förbindelserna hj, hw9, förallmänligande av oblika former av svaga 
subst."0  Det är föga tilltalande att anta, att dylika överensstäm-
melser kunna bero på samma predispositioner inom skilda mål. 

Se vidare Lindroth i Stud. tillägn. A. Kock, s. 468 fe. 
Ovan s. 50 if.; jfr i det följande. 

9) Ovan s. 52 if., 54 if. 4) Ovan s. 66 if. 
5) Ovan s. 53. 6) Ovan s. 65 f. 
7) Hultman, Efterl. skr. 2, s. 229. 
9) Hultman aa., s. 250. 

Ovan s. 53 f., Hultmau aa., s. 243. 
Ovan s. 66. 
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I fråga om ett mindre antal ljudövergångar är väl en dylik teori 
kanhända ej helt omöjlig; då det gäller ett stort antal ljudöver-
gångar samt talrika överensstämmelser i formlära och ordförråd, 
är den emellertid orimlig. På en dylik ohållbar hypotes ha Hult-
man, Sax63. och Setälä stött sin åsikt, att östsvenskan skilt sig 
från rikssvenskan i samband med emigrationen under tidig me-
deltid.' 

Med Finland och Östersjöprovinserna har Sverige med viss-
het haft lika livliga förbindelser som med andra avlägsna delar 
av sitt område. Eftersom språkutvecklingen inom rikssvenskt 
område hör intimt samman på grund av förbindelser av olika art, 
bör även utvecklingen av svenskt språk i öster höra ihop med den 
i Sverige av samma skäl. Hultman tror icke, att förbindelserna 
med Sverige haft någon större betydelse och talar om att det 
för en parallell utveckling på båda sidor om havet behövts mer 
»än några marknadsfärder om året>>.2  För egen del menar jag, att 
de språkliga överensstämmelserna ge klart vittnesbörd om den 
livliga förbindelsen mellan Sverige och östsvenskt område. De 
vittna om en intim kontakt mellan de centrala delarna av Sve-
rige och Finland men också om samfärdsel över havet inom andra 
kustområden. 

Att den rikssvenska språkutvecklingen kommit att inverka 
på den östsvenska i så stor utsträckning kan förklaras väsentligen 
av två faktorer: 1) den svenska befolkningen i öster var relativt 
fåtalig, varför nya tillskott från Sverige kunde avsätta kraftiga 
spår; 2) de rikssvenska målen ha ansetts sociologiskt förnämare. 

den mån man på grundval av förhållandet mellan de öst-
svenska och de rikssvenska dialekterna velat hävda, att den 
svenska befolkningen i Finland invandrat relativt sent, är denna 
mening icke hållbar av skäl, som jag anfört i det föregående. 
Men väl kan man genom en jämförande undersökning komma till 
en uppfattning om östsvenskans ålder. 

Bevarade diftonger torde man med Hultman kunna anföra 
som dateringsgrund.2  Ålderdomliga former som jär 'är', hjär 
'här' kunna också insatta i sitt geografiska och språkhistoriska 

Se ovan s. 47. 
Aa., s. 52. Hultmans framställning på denna punkt kritiseras 

även av V. E. V. Wessman i Folkmålsstud. 7, s. 6 f. 
2) Se därom ovan s. 49. 
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sammanhang användas som ålderskriterium. Med dylika fakta 
för ögonen kommer man fram till att de östsvenska dialekterna 
måste vara senast från tidig medeltid. Ungefär lika långt tillbaka 

tiden har man kommit genom att studera det ålderdomliga dal-
målet). Men härmed är ju ingalunda sagt, att icke svenskar tidi-
gare funnits i Östersjöprovinserna, Finland eller Dalarna. För 
att kunna datera den första bebyggelsen måste andra metoder 
användas. 

1 fråga om härstamningen för svenskarna i öster ge emeller-
tid de dialektala kriterierna tydliga anvisningar. Dialekterna ty-
da på livliga förbindelser västerut över havet alltsedan tidig me-
deltid. Om det på något sätt kan kon.stateras2, att ett folk med 
nordgermanskt språk funnits i österled redan dessförinnan, bör 
man med de senare förbindelserna för ögonen kunna anta, att 
detta folk kommit från Sverige. 

Levander, Dalmålet 1, s. 37 if. 
Se härom Tallgren i Fornvännen 27, s. 95 if., Wiklund ibid. 

28, s. 91 if. 



Carl Säve og Eilert Sundt. 
Av 

HELGE REFSUM. 

Carl Säve og Eilert Sundt ble kjent under det skandinaviske 
studentmötet i 1845. Den gang hadde 122 norske studenter leiet 
dampskipet »Carl Johan»; og den 20. juni 1845 drog de til Kjö-
benhavn med de 3 nordiske nasjoners flagg til topps. På vegen 
var de innom både Malmö og Lund for å forbrödre seg med sine 
svenske kolleger. 

Sundt var meget aktiv under ferden og holdt flere taler. 
Malmö talte han for Island, i Lund for Nordens ånd, i Kjöben-
havn talte han i ridehuset på Christiansborg slott den 24. juni 
og ved avskj eden.' 

Mötet mellom Säve og Sundt har hatt sin store betydning; 
det ser en av brevene.2  De har sluttet et intimt vennskap. Säves 
lange brev til Sundt er blitt en hel autobiografi. Som det vanlig 
var i den tiden sendte de hverandre brev og hilsener ved mellom-
menu, som litt om senn dannet en krets, en fast ring stundom, når 
det gjaldt de felles interessene. Og Säves arbeid som mest gikk i 
språklig lei, förte til videre samband med Norge; og det er en 
fortsettelse av et slikt samarbeid når det seinere ble sökt kontakt 
med målsmennene for nynorsken da Landsmålsforeningen i Upp-
sala ble stiftet. 

For samfunnsforskeren, filantropen, socialreformatoren, fol-
kelwreren og teologen Eilert Sundt (1817-1875) var skandina- 

Fredrik B. Wallem, Det Norske Studentersamfund gjennem 100 
Aar 1813-1913, Bd 1 (1916), s. 295 flg. 

Brevene fra Eilert Sundt finnes på Universitetsbiblioteket i Upp-
sala og brevet fra Carl Säve på Universitetsbiblioteket i Oslo, som også 
har en del brev fra Säve til Sophus Bugge. 
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vismen like mye en forstandssak — en n.aturgitt politisk nödven-
dighet som de historiske henclingene i Norden siden tidernes mor-
gen hadde varslet — som et önskemål i seg sjöl. 

Han vilde i 1864 melde seg som frivillig men hans litt ujamne 
helse og de alvorlige motforestillinger hans ncermere og fjernere 
slekt gjorde, hindret dette. 

Sundt var så konsekvent skandinav at han vek ikke tilbake 
for en fulltonende skandinavisk bekjennelse som denne: »Jeg er 
saadan at jeg nok helst vii leve min Tid i Norge — om det saa 
var paa en af dets yderste öer. Og dette har siddet i mig fra saa 
tidlig, som jeg kan mindes. Men med Aarene er det gaaet mig saa 
tu l min egen Forundring, at mit Fwdrelands-Sind nu og da maa 
op paa en Höide med Udsigt ind over Grundsen til Sverige og 
ned over Kattegat tu l Danmark — og j eg kan finde mig i, at den 
Tid kanske skal komme, da mine Sönner skulle gaa ud og ind og 
finde sig som hjemme i alle disse tre Riger, i det hele, herlige 
Nor de n. Men (og her er det, at jeg tager mit Menneskelige 
saadan, som det nu engang er) — inger kan ikke mit nedre-
lands-Sind gaa; hvad der er udenfor Norge og Sverige og Dan-
mark, det er fremmed og uhjemligt for mig». — 

Og det er en hög og ren pathos over hans flammende og 
manende appell »Norges Löve» i »Folkevennen» for 1864 (Folke-

XIII s. 463). 
Denne innstilling virket ogsaa paa Sundts syn i målsaken. 

Han önsket en språklig samling, ikke noen splitting mellom de 
nordiske skriftspråk og mente at dette vel kunne samenes med 
hans aktive arbeid for de norske bygdemål? 

Stött holder han fram det store fellesskap det er mellom de 
tre land i åndelig og materiell kultur. I et söndagsforedrag på en 
skole i Oslo i 1864 om »Norge, Sverige og Danmark* dveler han 
ved de store likheter det er mellom bykulturen og de övre lags, 
somlig embetsstandens kultur- og livsformer i Danmark og Norge, 
og den store ulikhet som rår overfor Sverige på disse områdene. 
Samstundes fremhever han den påfallende likhet det er mellom 

5 Helge Refsum. »Eilert Sundt, Språksaken og Bygdemålene» i 
Maal og Minne 1941, s. 67-81. Sundts syn på de nordiske mål syns 
for det meste å stemme godt overens med den oppfattning Kjöben-
havnprofessoren N. M. Petersen gikk inri for, se Carl S. Peterson, 
Brevvexling mellem N. M. Petersen og Carl Såve, s 8-13, s. 21-23. 
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språk og folkelig kultur hos almuene i det egentlige Sverige og 
Norge.4  

For ham står Norden som en avgrenset kulturenhet. Folke-
livsforskningen (det han kalte vitenskapen om folkelivet) må der-
for helst omfatte alle de tre nordiske land om den skal stå på fast 
grunn og få det riktige djupe perspektiv. En av de siste gangene 
han sysler med dette i 1869, mens han satt som sokneprest i 
Eidsvoll på Övre Romerike, oppholder han seg swrlig ved den 
rent moralske styrke det gir når en betrakter Norden som en 
folkelig og etnologisk enhet. Det Norden som han er så stolt av. 

»Om en enkelt liden Bygd kan en Vorfatter snarere forlöbe 
sig og sige at Folket staar lavt i den og den Henseende; han ud-
trykker sig ikke saa raskt om det hele Land, og han betamker sig 
endnu mere, naar der tales under Et om disse tre Riger, som 
tilsammen indehaves af en af Europas fra gammel Tid frem-
ragende Folkestammer. 

Og det vii blive lige tu l umuligt for en dannet Mand at tale 
i letsindig og haanlig Tone om Folkelivet her, naar det er blevet 
videnskabeligt erkjendt som et sammenheengende System, med 
sine Naturbegrundede Forskjelligheder i Söndmöre og i Skaane, 
i Nordland og paa Fyen o. s. v. Det at veere Led af et stort og 
agtet Hele skal tjene tu l Stötte og Vfflrn for den i sig selv saa ringe 
og uanseelige Udkant og Afdal, till Stötte og Vtern for Folkets 
Selvagtelse ogsaa der».5  

Sundt skrev knapt noen brev for brevbyttets skyld bare. 
Hans brev tykkes gjerne vare medier i hans planmessige grans-
kervirke. Andre enn slike brev er i alle fall ikke berget for etter-
tiden. 

De norske vennene som Säve sender helsinger tu l i brevet 
nedenfor var også aktive skandinavister i Studentersarafunnet i 
Oslo, og de var og interesserte for nordisk kultur og mål; seerskilt 
synes interessen for gammelnorsken å ha bundet dem sammen. 

G. A. Krogh prövde ennog å skrive et eget skandinavisk 
skriftmål som irriterte veldig mellom andre astronomen, professor 
Chr. Hansteen. Han kalte det for »Sprog-Grimacep>.6  

Folkevennen XIII, s. 145-163. 
E. Suudt, Om Renligheds-Stellet i Norge. Til °plysning om 

Flid og Fremskridt i Landet, 1869, s. XXV. 
Maal og Minne 1941, s. 78. 
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Politikere av vekt ble ingen av dem som nevnes i brevene. 
Den direkte politiske betydning som studentskandinavismen fikk, 
var visselig også ringe. Men studentmötene förte til kjennskap og 
varige ve-nnskap mellom mango akademikere i Norden. Dette re-
sulterte i personlige samband som har betydd gjensidig hjelp og 
inspirasjon, og et bytte av meninger som vel har vart et kultur-
ferment innom visse miljöer og skapt et latent interessefellesskap. 

Den interessen for bygdemålene og gammelnorsken som kom-
mer fram i brevene var meget levende i Studentersamfunnet i 
Oslo i 1840 årene og ga seg utslag i praktiske tiltak som innsam-
ling av bygdemålspröver rn. m.7  

Sundt beholdt sine sterke språklige interesser også etter at 
han hadde tatt opp sitt egentlige livsverk, de demografiske, so-
ciale, statistiske og etnosociologiske problem hans oppdrag som 
statsstipendiat stulet ham overfor. 

Han skrev m. a. flere ganger om de norske bygdemål i »Fol-
kevennen» og seerlig i »Bygningsskikkene» ofrer han stor orahu 
på å klarlegge de bygningstekniske terrnini i dialektene. Det har 
nok vart gildt for ham å stifte kjennskap med Jöhan Ernst 
Rietz i Lund, der Säve og Sundt kom på talefot med hverandre, 
så vidt en kan slutte av brevet. Da Ivar Aasen förste gang kom 
til Oslo i 1845 for å tale om sitt arbeid og planene videre for det, 
var »student E. Sundt» en av dem han sökte opp for å konferere.8  

Brevene fra Sundt til Säve gir og et innblilå- i hvordan 
Sundt kom til å begynne med sin förste större sociale studie og 
hvordan han gikk fram med granskningene på åstedene og i 
bokheimen. 

Brevet fra Säve til Sundt supplerer illustrativt Carl S. Pe-
tersen, »Brevvexling mellem N. M. Petersen og Carl Säve. Et 
Bidrag til Skandinavismens og den nordiske Filologis Historie», 
Köbenhavn 1908, der en får et vakkert bilde av vennskapen mel-
lora de to nordiske idealister og språkforskere. 

Wallem, a. a. s. 243 fig. Jfr Johan Götlind, Västergötlands 
Folkmål, Del 1 (1940-41) s. 10 hg. Svenska landsmål Bd I, s. 450, 
Adolf Noreen, Vårt Språk I, s. 275 fig. — På dette området har mange 
gjensidige impulser virket i bagge land. 

Ivar Aasen, Reise-Erindringer og Reise-Indberetninger 1842-
1847, 1917, 8. 102. 
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Sundt till Säve. 

(Kom till Avestad d. 4. Januari 1846) 
Snille Kammerat — vor fwlles Biroll') giver mig Anledning til 

her at sende Dig en Smule sort paa Hvidt — et Tegn paa at jeg dog 
ikke har glemt vore Julidage. Det har vwret mig overmaade kjwrt 
ved Gottfred Birch at modtage — ikke blot Hilsener fra Dig, men 
ogsaa adskillige Personalia baade om Dig og Andre af mine Bekjend-
tere fra de flygtige öieblikke. Der var saa overmaade meget som trceng-
te til at udfyldes for at jeg ret skulde kunne danne mig levende Fore-
stilling om Eders akademiske Liv og Strceben. God Lykke paa det nye 
Aar med dine oldnordiske og oldnorske Studier — hvergang der levnes 
mig Tid til at tage en islandsk Bog i Haanden eller i Samtale med en 
Bonde fra Fjeldbygderne at lede efter Sporene af vore Fxdres Maal, 
mindes jeg de hyggelige Samtaler med min Upsalenser hos vor kjfflre 
Rietz" i Lund. — Min venskabelige Hilsen til Petterson, Sundberg, 
Carlsten, og hvem andre der maatte mindes mig; Bergstedt ikke at for-
glemme; stig ham, at trods alt maa han ikke veere vred paa mig. Jeg 
har ellers meget at gjöre Rede for for ham engang. 

Lad mig kalde mig din Ven 
Eilert Sundt 

Christiania, 29de ,Tanuar 1846. 

Biroll till Säve. 

Christiania d. 29. Jan. 1846. 
Kl. 14 10 iaftes gik jeg til Eilert Sundt, som havde haft saameget 

at bestille hele Dagen, at han ikke havde faaet Tid at tilskrive Dig; 
men da jeg kom, skrev han nogle Linjer i störste Hast; först fortalte 
jeg ham dog, at jeg havde faaet langt Brev fra Dig, hvorom vi senere 

9) Gottfred Jörgen Stenersen Birch (1820-1887) som sjöl gjerne 
skrev seg Birk, var sönn av filantropen, generalmajor Paul Hansen Birch 
der som overadjutant, senere sjefadjutant hos kong Karl Johan var 
bosatt i Stockholm frå 1817 til 1824. Gottfred Birk ble siden over-
tollbetjent i Risör. Han har oversatt P. D. A. Atterbom, »Om den 
skandinaviske Forening og det paatienkte Studentertog fra Upsala till 
Kjöbenhavn om Vaaren 1844», Lillehammar 1845. Jfr I. B. Halvorsen, 
Norsk Forfatterleksikon I, s. 255-256. Hans bror, statsråd Christian 
Birch Reichenwal d (1814-1891) var i vårterminen 1831 innskrevet 
som student ved Uppsala Universitet der han m. a. hörte Geijers fore-
lesninger. 

to) Johan  
lexikon». 

Ernst Rietz (1815-1868), som utgav »Svenskt dialekt 
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skulde »samspråkas» (hedder det saa?): Blandt Andet discuterede vi 
om Oldnordisk og Oldnorsk, uafhxngigt af Oldnordisk, som indebe-
fatter baade svensk, dansk og norsk, men han maatte dog indrömme 
mig, at Oldnorsk var bleven brugt af flere Forfattere, hvor det egentlig 
skulde have staaet Oldnordisk. Om der er en saadan fiin Distinction 
mellem Oldnorsk og Oldnordisk, det veed jeg ikke, og jeg har ialfald, 
aldrig hört det för, og jeg har dog ogsaa engang kunnet noget Islandsk. 
— Nu kan Du forklare Dig »og» i hans Seddel. Hvad er det for Historier 
med Bergstedt og Sundt? Siig mig om det har vxret Dig muligt at 
forstaa alt mit frygtelige Rabbel, denn,egang? Du veed, jeg kan skrive 
forstaaeligere, men jeg har taankt som saa: det er bedre en heel Deel i 
al Hast end Lidet og Forstaaeligt; hvad siger Du derom? Men jeg haa-
ber, at Du, naar Du först bliver vant til min Haand, forstaaer den, om 
det end gaaer hurtigt. Lev vel, Ven! og hils alle mine Venner fra Din 
inderligt hengivne 

Gottfred Birch. 

3. Sundt till Säve. 

(Mottogs vid ankomsten till 
Avestad d. 24. Augusti 1849.) 

Gode Ven! 
Du — mindes Du dette »Du»? — Du skal vist sande med mig, at 

det som oftest i Livet er visse Anledninger, som först bringer Frem-
mede til at =me sig hverandre i Venskab og siden vedligeholde den 
kj5ere Pagt. Det er min Ägt at foraarsage Dig noget Bryderi med mine 
Linier; men lees imellem Linierne og see der Fornöielsen hos Brevskri-
veren ved at benytte Anledningen. 

Meget og mangt er skeet siden 1845, Meget og Mangt, som ofte 
har ladet os minde den skjönne Sommerdag og dens Vwxt, hvis Frug-
ter for en Deel allerede have uclfoldet sig. Moget og Mangt er vel ogsaa 
skeet med enhver af os To i den lille Kreds, hvori det gaves enhver af 
os et arbeide. Jeg haaber, at Du er kommet nogle Trin höiere op paa 
Universitetets Höider medens jeg er Ensted hen i det aller dybeste 
Dyb. Det har i et Par Aar vret min  Lod, i Landets Arrester og Tugt-
huse, i Christiania og Trondhjems Forstxder, paa Landeveiene og i de 
Röverhuler, som ogsaa her i vort prosaiske Norden skj ale en potent-
seret Last — at leve sammen med Fanter og Sköiere og Tatere og 
Tiggerfinner, kort sagt Landstrygere af mangfoldige Descriptioner, 
leve sammen med dem og studere deres indre og ydre Vwsen. 

Det var jo först en mere practisk Interesse, som drev mig til at 
see mig om imellem clisse i physisk og moralsk Henseende elendige 
Mennesker; men saaledes gik det, at jeg syntes at skimte en viden-
skabelig Interesse ogsaa i dette — lad mig kalde det saa — historiske 
og psychologiske Studium. Nu har jeg ogsaa en heel Bog om Fanterne 
nxsten f5erdig til Trykken. 
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Men jeg vil dog holde den tilbage en Stund endnu i det Haab at 
jeg fra Sverige skal faae en og anden °plysning til Forklaring af disse 
Menneskers mange Gaader. Og her er »Anledningen». Der findes imel-
lem de norske og svenske Landstrygere adskillige Familier af det for-
underlige, orientalske Tater- eller Zigeuner-folk. Tyskland, Frankrig, 
England har en for hvert Aar voxende Litteratur om disse gaadefulde 
Mennesker; men jeg har forgjeeves i Eders Bogcataloger sögt efter no-
get Bidrag til Kundskab om Eders svenske Tatere. Cfr. Nettelbladt, 
Schwedische Bibliothek, (Stockholm und Leipzig 1729, 4) 3te8  Stiick 
S. 265 f. skal ifölge et Citat, jeg har seet, indeholde noget om disse; 
men jeg har ikke kunnet overkomme bogen L. Rabenii Observationes 
historiam Ziguenorum illustrantes, Upsal. 1791, er en dissertation, som 
Gråberg af Hemsö har paaberaabt sig i en (vistnok urigtig) Paastand 
om Taternes Tilvwrelse i Sverige glerede i 1303 (Mem. de l'Academie 
des sciences de Turin 1813, XXI, append.); men hiin  upsalensiske 
Dissertats har jeg heller ikke kunnet faae fat i. Hvad jeg veed om de 
svenske Tatere er en kort Notits om deres Fremtrfladen i Sverige Aar 
1512 eller 1513, samt at der udstedtes Fordömmelseslover om dem i 
1662 (hvilken Lov dog udgiver sig selv som Gjentagelse af en eldre), 
1723 og 1724, ligesom de omtaltes i Kyrkolagen av 1688.11  Af Avisene 
har jeg seet, at nu i Aar en Forbryder ved Navn Dios Per Andersson" 
fra Dalarne har indleveret til Borgermesteren i Upsala et Lexicon over 
Tyvesproget, han selv havde forfattet; det turde maaskee ogsaa in-
deholde Ord af Tatersproget. Dersom Sagen forholder sig saa som i 
Avisen berettet, skulde jeg gjennem den norske Regjering (ifjor blev 
nemlig ved en kong!. Resolution det Hverv mig overdraget at fort-
swtte disse Undersögelser) kunne faae Anledning til at komme i Be-
siddelse ialfald af en Afskrift af dette Lexikon. Jeg har nu sagt Dig, 
hvad jeg veed om de svenske Tatere, (Ved Undersögelse af de norske 
Tateres Sprog er det dog ogsaa blevet mig vist, at de er indvandrede 
til Sverige og Norge ikke fra Tyskland over Danmark, men over Fin-
land), og min Begjwring blev nu — for at fremseette den i en Bön — 
at Du skulde sige mig alt det, jeg ikke ved! 

Sammen med de sortöiede, orientalske Tatere gaae ogsaa en Hob 
Landstrygere af neppe svensk, men almindelig europeeisk Oprindelse, 
med et hemmelig Sprog, der röber Sleegtskab med de jydske »Nat-
mcb>, de tydske *Gaunere» o. s. v. Det maa vflere dem, der sigtes til 
i Ihre, Glossarium Svio-gothicum, Art. Kältring (sral. Molbech, Dansk 
Dialectlexikon, art. Kifleltring).13  Dem har jeg i Modswtning til Taterne 
kaldt Sköiere (skojare), skjönt jeg ikke er ganske vis paa om dette 
stemmer med Sprogbrugen her dette mere svenske end norske Ord. 
Veed man i Sverige Noget om dem? Der er endnu et Par Selskaber, 
som vel ikke bör henregnes til Landstrygere eller Fanter, men som 

Fantefolket, 1852, s. 50. 
Fantefolket, s. 269-270, 337, 364. 
Fantefolket, s. 182-183. 
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dog have et eiendommeligt Trak tilfeelles med dem, jeg mener de svenske 
Handelskarle, som have uddannet hemmelige Sprog til Brug under 
deres Affairer. En vestgöthisk Handelskarl, som sad paa Trondhjems 
Tugthuus, lEerte mig nogle Gloser af »Knallesproget» eller som han selv 
kaldte det, monsing," hvori jeg ved Siden af rent opdigtede Ord fandt 
nogle faa laante af Taterne, Sköiernes og Skovfinnernes sprog. Nogle 
Dalkarle fra Malung Sogn, som gik omkring her i Landet med Skind-
varer, larte mig lidt af det langt mere udviklede »skinnaremaal», en 
Fordreielse af deres svenske Dialect, som de talte med stor Feerdighed." 
Det vilde interessere mig at vide, om nogen af Eder svenske Sprog-
forskere har meddelt Underretning om disse Frugter af Eders Lands-
=ids sprogdannende Evne. — Og hvem skal jeg vel helst henvende 
mig til for at faae °plysning om det Udskud af den lappiske Befolk-
ning i Nord og den finske (finlandske) Befolkning i Vest, der sikkerlig 
ogsaa i Sverige for en del blander sig med den brogede Fantestamme 
ligesom her i Norge? En eller anden Preest turde vare bleven opmark-
som paa disse Mennesker og vare istand til at give nogen °plysning 
derom; veed Du at navne mig nogen saadan? Det er en höist interes-
sant Finnecoloni vi have paa begge Sider af Rigsgrandsen, Vermland 
og Solöer; her er dens Historie kun lidet bekjendt, maaske mere i 
Sverige?" 

Kjeere Ven, jeg har tilladt mig at fremsatte mange Spörgsmaal; 
min Mening er dog ikke at bebyrde Dig altfor meget med dem; jeg 
tanker mig, at Du under Dine historiske Forskninger kan have stödt 
paa Et og Andet, som kunde tjene til °plysning for min Sag, og Med-
delelse derom vil Du vist ikke nEegte mig. Forresten ved jeg intet 
bedre Raad for udjevne Sagen imellem os, end at Du ved Leilighed 
maa finde paa en Del Spörgsmaal til mig, som j eg maaske ved egne og 
Venners Krafter kunde formaae at besvare. Jeg har ladet Dig see ind 
i mit Pulterkammers af Fantestuclier; jeg 'anges efter at faae alle 
disse brogede Sager tilside og saa med mere Flid tage fat paa min 
Gjerning som Stipendiat ved Universitetet for Studiet af Kirkehis-
torie, et Studium hvormed jeg mere tör haabe at godkjendes som din 
Kammerat end med hine smudsige Undersögelser. — Gid jeg kunde 
fremsat alle mine Spörgsmaal mundtligt! Saa havde jeg seet Dit An-
sigt igjen og hört om Dine Arbeider, om Dit Befindende. Men giv mig 
et Ord derom! Dit Held vil altid glade Din Ven. 

Christiania d. 4de  August 1849. 

Fantefolket, s. 265 fig. 
Fantefolket, 267 fig. 

16) Fantefolket, s. 191-218. 

6-441934. Sv. landsm. 

Eilert Sundt 
Venskabelig Hilsen fra Martinus Nissen! 
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4. Sundt tu Säve. 
(Kom till Upsala d. 13. November 1850) 

Min tro og kjwre Ven! 
Lad mig faa klage for Dig. Saalwnge jeg har vxret Student, fra 

1835, har jeg lidt af vedholdende Sygelighed, som endog engang i 4 
samfulde Aar holdt mig borte fra Universitetet og al boglig Syssel. 
Denne mere ubestemte Sygelighed har omsider udviklet sig til en lige 
vedholdende Sygdom, af det slags som virker saa overmaade ned-
trykkende paa Sindet og fast beröver Sjelen dens Beslutsomhed og 
Villiekraft; det er en meget alvorlig Nervesvwkkelse, som i de sidste 
Aar har ligget over mig. — 1 denne Tilstand blev jeg ledet til i mine 
Mellemtimer at sysle med en special Materie, som svulmede op til et 
stort Veerk for mig; jeg havde ligeover for Regjering og Publikum paa-
taget mig at skrive en Bog derom og kunde ikke trzekke mig tilbage 
igjen. Ofte syntes, ja var det mig umuligt at skrive en Szetning or-
dentligt, og for at faa sammen et lidet Afsnit af mit Vxrk maatte jeg 
som oftest skrive om mange Gange. Dette Opus trykkede mig som et 
Bjerg. Det hjalp noget men ikke ganske, at jeg midt i den vaerste Tid 
i Februar Maaned s. A., i sygelig Tilstand og under ökonomisk Tryk, 
giftede mig med en söd Kvinde", som i dette öieblik layer min The 
istand og ellers deler sin Tid mellem at stoppe mine strömper og skrive 
Vers for mig. Bjerget trykkede mig endda. 

Velan — nu vcelter jeg Bjerget af og ruller det helt hen for Dig, 
at Du kan see, hvor stort det var! 

Nu vii Du kunne skjönne, hvor höiligen jeg maatte glwdes ved 
dine verdifulde Meddelelser om Fantevwsenet. Men Du vii kanske og-
saa ialfald saa halvt skjönne, hvorledes det under disse Omstffindig-
heder kunde gaa til, at jeg saalzenge har ladet Dig leve i Forundring 
over mit Uj ertelag. Havde jeg et öiebliks Arbeidskraft, saa maatte 
jeg ifwrd med mit Bjerg, og naar jeg, — som jeg engang endog paa 2 
Ark begyndte — i en sygelig Stund vilde udöse mig for en Ven, saa blev 
jeg selv bagefter utaalmoclig over det Sludder, jeg havde skrevet sam-
men. Men jeg önsker Dig Sövn, at Du ikke maa forstaa min Tale eller 
Forklaring her ganske; dertil vilde fordres, at Du selv maatte erfare, 
hvad Nervesvfflkkelse er. 

Apropos! Har Du seet en saa forunderlig Bog i vor besindige Lit-
teratur? 400 Pagina" bare om Fanter. Jeg er ogsaa halv fortvilet der-
over selv. Dog velan! lad Publikum more sig derover! naar man kun 

Nikolin e Bonradi ne Hansen (1822-1891), datter til dikteren 
Mauritz Christoper Hansen; selv skrev hun litt og var en av våre förste 
aktive kvinnesakskvinner i Norge, se I. B. Halvorsen, Norsk Forfatter-
Lexikon V, s. 533-34 og S. H. Finne-Grönn, Den vestlanciske Slekt 
Sundt, Oslo 1917, s. 146 fig. 

Fantefolket er på 394 sider Innledning 1—VI. 
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vil gjöre noget for at standse Fanterne i deres ulykkelige Gang saa skal 
jeg ikke angre mit Arbeide. Og kanske jeg i Dig har en Bundsforvandt, 
som kan dele min Interesse for en saa obskur Materie. Du havde jo 
Taalmodighed at med diplomatisk Nöiagtighed at afskrive den stak-
kels Dalpelles Glossarium, et Arbeide, som sandelig har kostet Dig 
megen Tid. Jeg ved selv, hvad Möie det er at lede efter i flere Ord-
böger for at anstille saadanne Sammenligninger, som Du har gjort. 
Kan det vare Dig nogen Lön, at Du herefter hedder min tro og kjare 
Ven? og min Medarbeider i Fantehistorien? 

Ja, kjaere Medarbeider! jeg skulde ret önske, at se dit Ansigt, 
naar Du gjennemblader min Bog. Og kanske Rynkerne (og et enkelt 
bifallende Smil deriblandt) forme sig til Bogstaver og Linier til en 
Anmeldelse i »Frey>>? Nu velan, jeg skulde vare glad ved at se det. 
Skjand frit paa mig for min altfor store Vidtlöftighed! naar Du til-
sidst fortaller dine Landsmand, at der ogsaa i Sverige er Fanter eller 
Skojare, som ikke bör lades uaandsede, saa er det vel. Derfor sender jeg 
ogsaa et Exemplar til »Bores» Redaktion med önske om, at den derfor 
vil gjöre sit Publikum bekjendt med nogle af Skandinaviens »Myste-
rier», og jeg har formaaet Justits-Departementet, som eier Bogen til at 
sende den til en del svenske Embedsmand. 

(Skulde der tilfeldigvis af nogen af Eder svenske Bogmand blive 
opstövet nogen tidligere eller fuldstandigere Beretning om Zigeunere 
i Sverig (og Finland) end hvad jeg (Side 33) har vist at anföre, saa vilde 
en Meddelelse derom vare Guld yard.) 

— Ved Du, hvilken Sorg der i Sommer rammede Din Christiania 
Vennekreds? Martinus Nissen spadserede paa Gaden, sund og livs-
glad, hilsede en Dame og i samme Nu — han fik ikke sat Hatten paa 
Hovedet igjen — faldt han om og aandede ikke mere. Han var en tro 
og dygtig Arbeider i sit Fag, som Bibliothekar savnes han af alle 
Christiania Videnskabsmand, og som Ven begrades han af Mange. 
Han hörte kort för sin Bortgang, at jeg havde i Sinde at skrive til 
Dig, og med sin stedvanlige Trohjertighed bad han, mig hilse Dig. Du 
vil ikke uden Vemod modtage dette sidste Ord fra ham. 

— Dit Brev var saa righoldigt i mange Henseender; men noget 
savnede jeg: jeg vilde ret gjerne vide lidt Besked om dine private 
Forholde. Du vil ikke kalde denne Ytring ubeskeden, men kanske i 
en beleilig Stund vare saa snild at aflagge min Kone og mig et Besög. 
Befordringsmidlerne, Postsakken eller egen Kariol maa jeg vel give 
Dig selv Valget imellem. 

Vale! 
Din 
Eilert Sundt. 

Christiania, 9de Oktbr. 1850. 
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5. Säve till Sundt. 

Min hjertans Bror! 
Visst fick jag en tid vänta på svar från Dig och jag vill icke neka 

att jag icke ofta nog längtade starkt derefter; men så har Du också 
bra länge fått vänta på några rader från mig. Det oaktadt beder jag 
att Du icke måtte tro, att det är der/öre, som Du så länge fått vänta 
på detta svar — ty jag säger, det är i sanning icke så! Orsaken var den 
att mitt sinne hela vintern (Ditt bref af 9. okt. kom hit d. 13 Novemb. 
med posten) varit mycket nedslagit, i anseende dertill, att jag af en 
flere månaders halssjuka hindrades från att verkställa de offentliga 
föreläsningar, hvilka mig ålågo, till följe af Prof:s i Isländskan tjenst-
ledighet, och hvilka jag länge eftersträfvat att få hålla. Dertil kom, att 
Du yttrade din åstundan, att jag skulle anmäla Din bok om Fanterne 
i Frey, hvartill jag då omöjligen kunde få sinnes-jemnhet nog och så 
ville jag så gerna göra Dig till viljes i denna sak och detta önskade 
jag i brefvet icke allenast säga Dig, men äfven tillika, att jag redan 
hade skrifvit denna anmälan. Jag blef först något bättre mellan jul 
och nyår (sedan jag icke kunnat tala ett ord högt, och icke varit utom 
mitt rum, sedan d. 26 Sept.) och just i det samma fick jag veta att 
Frey med 1850 skulle upphöra! I stället för Frey utkommer nu visser-
ligen en annan, nl. Bergstalts Tidskrift för Litteratur, men denna, som 
visserligen är litterär och social, är vida mindre rent vetenskaplig, 
och således är det svårare att få dit artiklar, som ej hafva direkt afse-
ende paa Sverige och på allmännare politiska och praktiska frågor. 
Slutligen begagnade jag den lilla arbetstid, som min sjuklighet medgaf 
mig, att omarbeta mina föreläsningar till vårterminens början, d. v. s. 
för mig till slutet af Februari, och ju mera den tiden nalkades desto-
mindre tordes jag lägga detta i sig sjelft för mig så kära arbete ifrån 
mig och företaga något annat. Men sedan jag nu läst omkr. 2 månader 
och jag således vet, hvad jag kan medhinna, så begagnar jag några 
dagars påskferier för att ändteligen Arifva och på det hjertligaste 
tacka Dig först för Ditt lika efterlängtade som kärkomna bref och se-
dan för Din bok om det stackars Fante-folket! Varm och hjertlig tack 
för bäggedera! Ja, ditt bref det rörde mig till tårar. »Men jeg önsker 
Dig, Sövn, at Du ikke maa forstaa min Tala eller Forklaring; dertil vilde 
fordres, at Du selv maatte erfare, hvad Nervesvwkkelse er». Tack för 
dessa ord! Men ser Du, jag är Din broder äfven i lidandet och jag för-
står Dig derföre fullkomligt och förstår äfven hvilken kristlig och god 
önskan Du uttalar, när du önskar att jag icke måtte förstå Dig. Ja, 
vän Eilert, jag har varit sjuk och utstått, troligen vida mer än Du, 
ehuru mitt lidande har varit af annat slag. Det är den envisaste gikt, 
som uppslagit sin boning inom min arma jordiska hydda och som ock-
så har förmått mig att göra en tvär omkastning i hela mitt lifs riktning, 
nämligen från läkare till språkforskare, en sak, som naturligtvis, ge- 

Upsala d. 19 April (Påskafton) 1851. 
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nom en utvidgad erfarenhet åt vissa håll icke saknar all nytta, men 
som i alla fall måste menligt inverka på min utveckling till något dug-
ligt i min sak. Du säger, att Du önskade veta något om mina enskilda 
förhållanden. Ja, väl, utan detta känna vi ju icke hvarandra — må 
Du således icke tröttna vid att höra några ord utur mitt lifs sorgliga 
saga. Jag är född just i de dagar när Napoleon måste börja sitt åter-
tåg från Moskva, Kreml sprängdes (d. 23. Okt.), när jag var en dag 
gammal, och fyra år före min födelse hade Ryssar inkräktat min sköna 
fäderneö Gotland — är det då underligt, om jag älskar friheten och 
hatar, till blods hatar, icke Ryssland, icke Ryssarna, men den Ryska 
principen? Ja, jag är född i Sveriges farligaste landsända, men tillika 
uti Sveriges utan all fråga märkeligaste landskap, antingen man be-
traktar det i naturhistoriskt, språkligt, archwologiskt eller medeltids-
architechtoniskt afseende: — är det då underligt, om jag älskar det 
forna, det Svenska, det Nordiska? Vid 4 års ålder förkylde jag mig, låg 
en hel sommar hopdragen af rheumatismen och dermed var fröet ned-
lagdt hos mig till gikten! Vid slutet af gossåldern, blef jag en ifrig 
botanist på egen hand och utan läromästare, och det var förmodligen 
detta, som föranledde mig att sedan välja läkareyrket till blifvande 
vit Ee genus. Vid 18 år, 1830 blef jag Student här, och Polska uppres-
ningen inträffade under min första och eldfängdaste Student-tid — 
detta förhjelpte mig icke till någon kärlek för Ryssland! — 1833 afla-
des Medicophilosophiw ex. och jag var dymedelst inne på läkarebanan, 
lycklig och glad, ty jag älskade med passion mitt blifvande yrke. Jag 
började nu för allvar studera Kemi och Anatomi. D. 1 Okt. 1834 (just 
under det koleran höll på att sluta att rasa i Sthlm.) började jag tjenst-
göra såsom underläkare på ett Sjukhus i Stockholm, och jag var der 
ett år. D. 15 Januari 1835 grep mig gikten med sitt förfärliga handtag, 
och jag har sedan denna stund aldrig varit fri från denna tryckning,. 
äfven om den emellanåt på längre och kortare tider har släppt efter. 
— Jag har tillbragt hela år i min kammare, jag har legat en gång 7 
månader till sängs, hvarunder jag långa tider utstått sådan pina af 
värkömhet, så att det en gång var absolut omöjligt att på 6 veckor 
kunna få byta om det lakan, på hvilket jag låg! Jag tolde icke, att ett 
löst hängande band vidrörde mina fötter. När jag 1835 tillfrisknade, 
reste jag genast, i Juni, till en bror i Åbo, jag såg Helsingfors, jag såg 
Sveaborg — mitt hjerta, har blödt innanföre Sveaborgs cyklopiska 
granit-vallar! — Jag såg ryska soldater så hårdt och obarmhertigt 
piskas för en obetydlighet som om de hade slagit sin fader eller begått 
annat groft brott. Tror Du, att jag härigenom kunnat blifva en älskare 
af den Ryska principen? — Sedermera under flere år vexlade mitt 
tillstånd oupphörligt emellan 3-4-6-9 månaders sjukdom och 9-
8-6-3 månaders, icke helsa, men någon förbättring. Jag stretade 
länge emot att öfvergifva läkarevägen, men slutligen hjelpte min upp-
vaknade lust för Sveriges dialekter och Nordens fornspråk mig att 
inse, att detta yrke icke mera passade för mig och jag valde att söka 
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få stadna vid Akademien och beträda en här öde liggande stråt, den 
att blifva Nord. språkforskare. Men det fordrades ovillkorligen dertill, 
att jag skulle taga magisterexamen. Detta var icke så lätt, vid min 
ålder, bruten af sjukdom och framför allt med min numera allt annat 
uppslukande håg för språksaken. Min pligt var att läsa en hop elemen-
ter, för hvilka jag omöjligen kunde fatta något intresse, och min lust 
var att bara läsa om Nordens språk och fornseder. Denna kamp emel-
lan pligt och lust höll aldeles på att förtära mig, — det var »ett bergs, 
som jag med spända armar sökte att rulla ifrån mig men som bestän-
digt pressade mitt bröst! Ändteligen, just vid denna tid för 3 år sedan, 
aflade jag den allena saliggörande Philosoph. cand. ex. (taliter, qua/iter!) 
och blef derpå nite promotus ph. mag.» Eget nog är det, att mitt träg-
naste arbete till Student-ex. inföll just under folkens segerrus efter 
Juli-revolutionen i Paris 1830, och att mitt strängaste arbete till Gra-
dual-ex. inföll just under det att underrättelsen om februari-revolu-
tionen 1848 genombrakade verlden! Jag hade icke tid att sjelf läsa 
tidningarne; men hvilken fröjd det var att höra huru den ene orätt-
visa och menediska konungens tron efter den andra ramlade! — Efter 
att hafva speciminerat med ett temineligen obetydligt arbete (ty jag 
var för gammal att länge kunna uppskjuta med att blifva utnämnd) 
blef jag 1849 utnämnd till »Linguee vet. Septentrional. Docens» (ett 
namn, som Prof. P. A. Munch icke särdeles lär älska!). Mina utsigter 
äro till framtida bärgning — inga. Mitt hopp står till Den, som kläder 
liljorna på marken ty här finnes ingen tjenst med lön att uppnå i nord. 
språket. Och dessutom — hvad kan jag? Här finnes ingen, af hvilken 
jag fått höra ett ord till hjelp eller undervisning i mitt ämne; jag har 
allenast måst hålla mig till böcker, och Du vet nog, huru ringa hjelp-
redorna äro till Isländskans studium. Jag måste för min utbildning 
nödvändigt vistas åtminstone ett år i Köpenhamn el. Kristiania, tro-
ligen företrädesvis på det förra stället; — men hvarifrån skola penningar 
tagas?19  Här har Du mitt lif i sammandrag. Jag har afslöjat det för Dig 
emedan jag älskade Dig straxt från första ögnablicket jag såg Dig, i 
den heliga Stund när Du stod på den blomstersmyckade takrestolen 
i Christknsborgs Ridehus20, jag älskade i en blink Ditt varma och svär-
miska öga, Din af djup rörelse darrande röst, jag tyckte mig hos Dig 
se en kraftig anda uti icke nog stark kropp; med ett ord jag tyckte 
mig i Dig se en befryndad varelse. Och sedan jag nu läst Ditt bref, 
så ser jag att vi i de flesta fall äro riktiga bröder! Ja, broder, jag har 
lidit mycket och mycket har jag visserligen ännu att lida; men ändock 
är jag så tacksam mot Gud. Ty utom den allmänna trösten, att mina 
plågor ju kunnat vara 10, 20 ggr. så stora, så har Han i sin outtömeliga 
nåd tilldelat mig en skänk, förutan hvilken jag länge sedan hade blif- 

19) Disse reiseplanene ble realisert i 1852-53, se Carl S. Petersen 
a. a. s. 30-31, s. 45-53. 

") Den 24 juni 1846. Wallem a. a. s. 308, Hjördis Lunde, Eilert 
Sundt som folkelaaer (1917) s. 33-35. 
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vit ett rof för förtviflan, men med hvilken jag har förmått uthärda. 
Jag har fått ett i högsta måtto toligt sinne och en lugn munterhet, 
samt ett aldrig svikande hopp på bättre tider, som har bestått alla 
prof. Huru oändligt god är icke Gud mot sina svaga barn! Ja, vet Du, 
jag har under mina värsta plågor kunnat sjunga långa muntra visor 
af Bellman, och det icke på något slags bravade, utan emedan det 
lindrade. Du har kanske icke alltid detta jemna och glada sinnelag 
som jag? Nå väl, så har Gud i stället gifvit Dig något annat och vida 
bättre i det Du fick ett annat väsende att sluta Dig till, en kärleksfull 
hustru. En älskande qvinna! — o Gud hvilken salighet, att luta sig 
mot en mjuk hand, när plågorna blifva öfvermäktiga. Men nej, låt 
mig icke tänka derpå; jag emotser för mycket af det slaget, för att jag 
skulle kunna vilja att en, som jag verkligen älskade, skulle fastkedjas 
vid min  skröpelighet; ty jag såsom en f. d. läkare vet att när gikten så 
blifvit fixerad som min, så går den aldrig öfver. — Men jag plågar Dig, 
med att så länge uppehålla mig vid mina föga glada lefnadshändelser 
och förhållanden! 

Jag vet intet märkeligt att berätta Dig om våra Svenska Tattare 
eller Zigenare — mest derföre, att de icke sedan min ungdom funnits 
på min födelse-ö — men nog finnas de i Sverige, och de, som känna 
närmare till befolkningen i våra fängelser, hafva nog reda på dem. Till 
ett bevis derpå sänder jag Dig medföljande: Den döende Zigenarkungens 
tal till sin son, som finnes infördt i en roman af Onkel Adam (Dr. Wet-
terbergh, 0. A.) Hat och Kärlek. Denne Dokt. C. A. Wetterbergh, som 
en längre tid haft någon anställning vid Fångvårdsstyrelsen, lär väl 
knappast hafva några särskilda studier i Zigenarspråket och han kan 
således icke hafva hopdiktadt »talet*. Men i sådant fall synes det mig 
helt märkeligt emedan det ju består af rena Zigenar-ord, lika äkta som 
någonsin Gjest Baardsens eller Djos Per Anderssons. Det är af så myc-
ket mera vigt att det icke för Dig blifver obekant, som det innehåller 
många ord, som icke finnas uti Ditt Fante-Lexikon, men hvilka dock 
synas vara äkta. Den (med blått bläck) underskrifna ordagranna öfver-
sättningen finnes införd i romanen. Det vore af vigt att veta, huru 
Dokt. W. kommit åt detta tal, och under hvilka omständigheter. Tro-
ligt är ock, att han har samlat ihop någon lista på ord; hvilken Du 
ovilkorligen borde få se, emedan det knappast kan fela att Du dy-
medelst skulle få en mängd nya ord, hvilka Du, jemte hvad Du förut 
hopsamlat, borde särskildt utgifva såsom et Skandinaviskt Zigenar-
Lexikon (om Du det gör, så beder jag om ett exemplar). Jag tänkte 
derföre i början att skrifva till Dr. W.; men sedan tyckte jag att det 
nästan vore bättre om Du skrefve sjelf till honom. Jag känner honom 
icke personligen och kan ej häller säga Dig hans adress för närvaran-
de*; men om Du sänder Ditt bref till någon af de Norska regerings-
männen (Statsråden) i Stockholm, så får han det bäst. — Medan jag 

* Anm. Nu har jag likväl fått veta, att hans adress är: Norr-
köping. 
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nu är inne på detta kapitel, så vill jag säga Dig, att jag lyckats att 
uppsnoka Rabenii Observationes hist. Ziguenorum illustrantes (en Dis-
putation under Prof. E. M. Fants prfflsidium) och som Du icke bör 
sakna detta bidrag till Ditt Zigenar-bibliothek, så skall jag genom 
bokhandeln eller på annat sätt sända traktaten till Dig. — 

Slutligen hembär jag Dig min uppriktiga tacksägelse för Ditt lika 
grundliga som intressanta arbete om Fante-folket. — Af flere ytt-
ringar i Ditt bref ser det ut som om Du hyste en stor fruktan för, att 
arbetet skall anses för alltför långt. Men min förmening är, att ingen 
med något omdöme kan anse det så: — man löser icke ett invickladt 
problem i en handvändning! Nej, käre Sundt, på mitt anlete skulle 
Du icke kunnat upptäcka någon enda rynka, om Du ock betraktat 
det under hela bokens genomläsning! Tvärtom — Du skulle der sett 
det djupaste interesse omvexla med rörelse! Eller hvem skulle icke 
känna ett oupphörligt interesse att läsa en författare, som så skrifver 
rent ut ur ett ömt hjerta och ett sannt kristligt sinne. Haf innerligen 
tack för det varma sätt, på hvilket Du åtagit Dig dessa våra stackars 
förvillade och förvildade bröders sak! Om min tid medgifver, så skall 
jag försöka att skrifva en anmälan af boken i Tidskrift för Literatur, 
men min tid är nu knapp, så länge terminen räcker och straxt efter 
dess slut skall jag begifva mig af på en språkforskningsresa tu l Norra 
Helsingland (språket är här märkeligt, då urgamla Norska och Svenska 
folkelementer, på ett förunderligt sätt här slingra sig om hvarandra); 
och dessutom hade jag redan förut halft om halft lofvat en recension 
till Frey, som Redaktören af Tidskr. f. Litt. nu gör anspråk på för den 
nya tidskriften, hvilken nu är hans egen. Emot Ditt Zigenar-Lexikon 
vill jag göra en anmärkning, näml. att Du så ofta härleder en hop lån-
ord från Lappskan i stället för att jag anser, att det varit rättare, att 
jämföra dem med de motsvariga Finska (jag begagnar här orden 
Lappsk och Finsk på Svenskt vis: — det är besynnerligt och obe-
clvämt att Normän och Svenskar icke bruka samma ord för dessa 
begrepp!) — Det är väl troligare att Zigenarne fått dessa Ord af Fin-
nar än af Lappar, då de väl under inflyttningen för kortare tider kunna 
hafva berört de sednare, men deremot måste mycket längre och när-
mare hafva stått i förbindelse med de förre, emedan de ju måste hafva 
togat tvärt igenom Finnland. Det är så mycket angelägnare att skarpt 
fasthålla denna åsigt (om hon näml. äfven föröfrigt är den sannoli-
kaste!), som hon bidrager till att bevisa, att Zigenarne hitkommit ge-
nom Finland, icke från Danmark. Äro åter de lånade Tschudiska orden 
icke Finska, utan Lappska, så hafva de upptagit dem först efter in-
flyttningen i Norge af der boende Lappar, och det är från Norska Zige-
nare, som dessa ord kommit till deras Svenska bröder. Som ex. vill 
jag anföra Zig. pcevi, sol, Lapp. bceivve, Finsk: päivä, sol, dag. Z. sip-
pan, smedja, sippan-mors, smed. F. seppä, smed, handtverkare, sepis-
mies, en som låter en annan smida åt sig. Z. leipa, bröd, L. laibbe, F. 
leipä. Z. ima, tro, tänka, F. ymmärän, intelligo, capio; m. fl. — Z. somp, 
kaffegrus, Sv. kaffesump, af sump = Tysk sump/. 
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Redan förut hade jag erfarit den sorgliga tidningen om Martinus 
Nissens frånfällen, men Din berättelse om hans bråda död skulle nöd-
vändigt i hög grad öka det sorgliga intrycket. Ty om vi också ej kunna 
neka, att en sådan död som hans måste vara den ljufvaste, så gripas 
vi menniskor dock alltid af häpnad och förfäran, när vi se den jor-
diska förgängelsen träda oss til mötes ögonblickligen förödande såsom 
ljungelden! Huru kort min bekantskap var med Nissen, kunde jag 
icke annat än genast hålla af honom, emedan hela hans väsende var 
så öppet och äLskvärdt, att jag straxt tyckte mig kunna fatta och för-
stå honom fullkomligt. Denna känsla ökades naturligtvis, när jag se-
dan lärde mig inse hans värde som författare. öfver honom har jag 
dessutom skäl att sörja mera, än öfver någon här förlorad vän, då mina 
vänners antal i Norge, tyvärr, är så litet. De äro snart räknade: Du, 
Gottfrid Stenersen Birch, Unger22  och Karl Nilsen22. Gottfrid Birch är 
den med hvilken jag längst varit vän sedan jag dagligen lefvat till-
sammans med honom omkring ett halft år här i Uppsala. Jag sätter 
ett högt värde på honom såsom en af Norges ädlaste söner, för hans 
redbara, manliga väsende och varma och rena hjerta. Vi förde länge 
en jemn och liflig brefvexling; men så kommo omständigheter som 
gjorde, att den upphörde och jag fruktar för att största skulden här-
till är hemma östanfjells! Ja så, Du är gift Du, lycklige Eilert — jag 
erkänner att jag bra gerna skulle vilja lära känna den ängel, som för-
ljufvar Dina dagar! Kom ihog, att jag icke känner en enda af Norges 
fagra tärnor! Jag skulle således bra gerna vilja besöka Dig i Ditt hem, 
och rent ut sagdt, jag ville sitta hos Eder uti förtroligt samspråk, rö-
kande en pipa, ty I måtten väl intet hafva det så utstuderadt fint, 
att icke man hos Eder kan få draga ett ärligt tobaksbloss? Aj, aj, jag 
vet, de hvita gardinerna! nå, nå, damerna hafva sina sympatier och 
antipatier — således: inte ett ord mer om den saken, jag är väl icke så 
förhärdad häller, att jag icke kan undvara min pipa, hälst om hon 
misshagar ett fruentimmer! Ty hvem vill icke göra dem till viljes; de 
äro ändock det älskeligaste som finnes! Jag kommer i anledning häraf 
i hog ett uttryck, som jag hörde en gammal bonde fälla i min födelse-
socken: »Hä jär att kärt bo, isse-hj ära kvinnfålki!» (det är ett kärt bo, 
dessahär quinfolken): det lustiga ligger här i bruket af ordet bo, hvil- 

Martinus Nissen (1817-1850) amanuens ved universitetsbiblio-
teket i Oslo, bibliografisk forfatter, språkinteressert. Foretok i 1846 
på offentlig kostnad en reise i »lingvistisk antikvarisk öiemed i det 
Vestenfjeldske» jfr »Norsk Biografisk Leksikon», 47 hefte s. 168. 

Carl Richard Unger (1817-1897), professor ved Universitetet i 
Oslo, utgiver av gammelnorske tekster. Sommeren 1848 var han i 
Stockholm og skrev av gammelnorske håndskrifter, I. B. Halvorsen, 
a. a. VI s. 59-64. 

Trolig den filologiske kandidaten Karl Kristofer Nikolaj Nilsen 
(1823-1898), senere overherer ved Lilleharnmer skole (jfr I B. Hal-
vorsen, a. a. IV a. 283). 
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ket i Gotländskan (nästan som det Isl. bit) betyder de till en gård 
hörande djur, särdeles de mindre, såsom höns, gäss och grisar: — bon-
den ville således säga: qvinnorna äro ändock bra älskvärde! Vågar jag 
derföre bifoga en hjertlig helsning och välönskning till Din Hustru?! 
Törs jag äfven yttra den önskan, som jag hyser, att hon i denna stund 
måtte njuta den sällheten att på moderliga armar gunga en ljuf bör-
da?!! — Framför äfven varma helsningar till de ofvanföre uppräk-
nade vännerna om du råkar dem: den trofaste Birch, den hederlige 
Unger, K. Näsen, ack, till Martinus Nissen räcker icke mera min hela-
ning! — men hans sista vänliga afskedsord till mig, skall jag städse 
med rördt hjerta minnas! — Om Du tror att det icke skulle miss-
tyckas, så framför min obekanta helaning till Din utmärkte landsman 
/var Aasen, hvars ypperliga Norska Grammatika och Ordbok24  jag 
med jemnt stigande intresse läst och åter läser. Jag kommer af dessa 
hans värderika arbeten att hemta den största nytta för mina forsk-
ningar i de Svenska landskapsmålen (dialekterna), och jag är glad att 
kunna nära det hopp, att äfven han för sitt Norska språkarbete skall 
komma at hemta åtskillig upplysning af mina blifvande Ordböcker 
öfver svenska landskapsmål. Det är ock min tro, att sedan de hunnit 
utkomma (jag tänker närmast på dem jag nu har under händer: Dal-
målet och Gotlands-målet), så skall det blifva lika klart för Norrmän, 
som det är nu för mig (efter min bekantskap med Aasen), att alla be-
mödanden skola varda fruktlösa att åtskilja Oldnorska och Fornsvenska 
såsom tvänne olika språk: — dialekt-skillnader finnas, men de äro för 
små och för ytliga att dana två språk! Dalmålet har t. ex. till en så 
förunderligt hög grad bibehållit nästan hela den Fornnordiska form-
rikedomen, att allt, hvad Norge (enligt Aasen) deremot har att upp-
ställa, synes såsom temmeligen nytt — och Gotlands-målet står icke 
långt derifrån 125  Arvid Sundberg beder helsa Dig, äfvensom till G. A. 
Krohg !26  Upsala d. 23. April. — Nej! Jag kunde icke få det öfver mitt 
hjerta att blott genom Dig sända helsningar till min gamle trofaste 
vän Gottfrid Birk, utan jag innesluter ett bref till honom, som jag 

Ivar Aasen, Ordbog over det norske Folkesprog, Chra. 1850 og 
Det norske Folkesprogs Grammatik. Chra. 1848. I et brev 6/11-53 
tu l professor N. M. Petersen, Kjöpenhavn, forteller Säve at han under 
Norgesreisen »lyckades t. o. m. att insamla en hel hop för Ivar Aasen 
nya ord, som jag meddelade honom», jfr Carl Petersen, a. a. s. 47. 

Det var en sterskilt glede for Säve å aksentuere dette for P. A. 
Munch i en samtale i 1853. M. »vart alldeles häpen när jag bevisade 
honom, att om man ock hopplockade allt det äldsta ur alla Norska 
dialekter, så kan det på intet sätt jämnföras med vår Dalska, ty hon 
är och blifver kronan för dem alla», jfr Carl S. Petersen a. a. s. 48. 

Georg Anton Krohg (1817-1873) jurist, kgl. fullmektig og 
litterat »nordisk nasjonalromantiker», sönn av statsråd Christian Krogh og 
far til maleren, professor Christian Krohg, jfr Norsk Biografisk Leksi-
kon VIII, s. 75. 
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beder Dig med det snaraste sända till honom; ty jag kan icke skicka 
det direkte, enär jag icke känner hans adress. — Ack, om jag vore så 
lycklig att en gång få komma till det minnesrika Norge, som jag älskar 
och vördar, men icke på ett kort besök, utan jag ville vara och vistas 
der en tid, för att kunna hemta undervisning af slika utmärkte veten-
skapsmän som Munch, Unger och Keyser, samt tillika att få grundligt 
studera hela Norges inre lif — och först och sist att få lefva tillsam-
mans med sådana vänner som Du och Birk äro — se Edert hus och 
Eder lycka! Din redligt tillgifne vän och broder 

Carl Säve. 

6. Sun.dt till Save. 
(Kom till Uppsala d. 24 Aug. 1857). 

Höitwrede og kjxre Ven! 
Med Gotfrid Birch sendte jeg Dig ifjor et Par af mig udgivne Af-

handlinger, nemlig om Dödeligheden i Norge og Om Giftermaal i N. 
Her har Du en Anden af samme slags, Om Seedeligheds-Tilstanden i N. 

Det kan synes underligt af mig at belemre en Philolog med saa-
danne samlinger af Tabeller og Regnestykker som mine B öger ere. 
Men Du er jo dog en af mine Medarbeidere eller rettere Forgjaengere 
— og det paa en meget slibrig Vei (se medfölgende skrift side 72).27  

Og desuden tenkte jeg saa, at Du maaske blandt Dine Universitets-
Faeller kunde kjende En eller Anden, som mere udelukkende end Du 
selv har lagt an paa at studere Folkelivet; for en saadan kunde det da 
have Interesse at vide, at her i Naboriget Norge er en Mand, som nu 
i en Rwkke af Aar har gjort det Forsög at gjöre Folkelivet til Gjen-
stand for planmwssige Iagttagelser og videnskabelige Studier. 

Og som Ven vii det ikke veere Dig ukjeert i mervwrende Bog at se 
adskillige Treek til mit Levnets-Löb i de sidste Aar. Jeg er som jeg 
nemmelig side 300 og fölgg. har fortalt, kommen op i en Vidlöftighed 
af Undersögelses-Arbeider, som jeg endnu ikke paa langt neer öiner 
Enden paa. Og det Hele er nu en Fortsfflttelse af mine Arbeider med 
Fanterne; det var Taternes mystiske Veesen, som lokkede mig og drog 
mig ned i de lavere Folkeklassers underlige Verden. 

Et hjerteligt »Lev vel» vil Dii venligen modtage fra Din hengivne 
Eilert Sundt. 

Christiania, 29de Juni 1857. 

27) Om Smdeligheds-Tilstanden i Norge, 1857, s. 72-73 inne-
holder referat av Carl Säves merknader om nattefrieri i östre Dalarne i 
Sverige, jfr Tidskrift för Litteratur, 1852, 5. hefte og Norsk Folke-
museum, By og Bygd II, 1944 e. 33-54, Helge Refsum, »På Lördags-
friing og Nattelöping». 
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Den 5 juli 1944 gick folklivsforskaren Olof Petter Petters-
son bort. Han var under de sista åren av sin levnad bosatt i 
Västerhiske utanför Umeå. År 1935 skrev Herman Geijer och 
Sven Liljeblad, »att det utan överdrift torde kunna sägas, att 
0. P. Pettersson är den svenska folklivsforskningens främste nu 
levande sagesman».1  Det ligger likväl i själva arten av denne 
trägne och anspråkslöse samlares arbete, att det först efter ett 
eller två släktled kommer att inom vidare kretsar uppskattas 
till sitt rätta värde. 

Redan på 1880-talet publicerades visserligen i denna tidskrift 
folkloristiska och etnologiska uppteckningar av 0. P. Petterssons 
hand.2  Det var Johan Nordlander, som hade tagit sig an den unge 
folkskoleserainaristen och bondsonen från Vilhelmina socken i 
Åsele lappmark och lärt honom vetenskaplig metod och det då ny-
skapade landsmålsalfabetets användning. Men sedan avstannade 
publiceringen av 0. P. Petterssons brett upplagda samlingar. 
Det kan hända, att den dåtida landsmåls- och folklivsforskningens 
utpräglat objektiva och rationalistiska kynne inte passade bond-
sonen från Lappland, vars livssyn hela livet igenom var djupt 
rotad i uppväxtmiljöns ålderdomliga föreställningsvärld. I varje 
fall bröts förbindelsen mellan honom och redaktionen av Svenska 
Landsmål. 

Herman Geijer och Sven Liljeblad, Lapplandsforskaren 0. P. Pet-
tersson. En bild ur de svenska bygdeundersökningarnas historia. Rig 
1935, s. 21-33. Till denna uppsats hänvisas den intresserade läsaren 
för en fylligare bild av 0. P. Petterssons forskargärning. 

I »Sagor, sägner och visor», utgivna av Richard Bergström och 
Johan Nordlander (Sv. Lm. V, 2, 1885) ingår ett tiotal sagor jämte 
några sägner av 0. P. Pettersson. Han bidrog även i band VI med en 
uppteckning på Vilhelminamål av sagan om »Lillpintel och trollkäringen» 
(1885) och i band VII med ett självständigt bidrag till lappforskningen 
kallat »Lapparnas sommarlif» (VII, 5, 1888). 
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Åren 1883-85 hade 0. P. Pettersson gått igenom folkskole-

seminariet i Härnösand. Efter tio års tjänst i Säbrå utanför Härnö-
sand blev han 1895 lärare vid Skytteanska lappfolkskolan i Tärna. 
Bosättningen i Västerbottens översta fjällsocken bjöd honom yp-
perliga tillfällen till i synnerhet lapska uppteckningar. Han äg-
nade sig under dessa år också ivrigt åt värdefulla geologiska och 
arkeologiska undersökningar. Men först när 0. P. Pettersson 1916 
avgick med pension, återvände han till sin hemsocken Vilhelmina 
och till landsmåls- och folklivsforskningen och fullbordade nu 
sitt livsverk med ett flertal för vetenskapen oersättliga och del-
vis även ur litterär synpunkt märkliga arbeten. Det var HER-
MAN GEIJER, som hade fått ögonen öppna för 0. P. Petterssons 
ovanliga kunnande och förmåga och med till buds stående medel 
uppmuntrade och understödde hans arbete. 

År 1925 fullbordades den tidigt planerade men först nu ut-
arbetade »Ordbok över Vilhelminamålet», som med »Tillägg» ut-
gör två digra, prydligt handskrivna foliomanuskript i Uppsala 
Landsmåls- och Folloninnesarkivs samlingar. Kännetecknande för 
ordboken är, att författaren på samma gång som han själv är 
sin främste sagesman även är väl förtrogen med landsmålsalfa-
betets användning. Detta alfabet bjuder honom en möjlighet att 
sätta Malgomajbygdens dialekt i skrift. Beskrivningar, belysande 
berättelser och sägner, allt nedskrivet på dialekt, knyts till ett 
stort antal uppslagsord och ger dem ett sakinnehåll och en stäm-
ningsbakgrund, som är enastående för en ordbok. Ur språk-
forskarens synpunkt innebär 0. P. Petterssons stilisering av dia-
lekten onekligen vissa faror. Lokala skiftningar, växlingar mellan 
olika generationers språk liksom syntaktiska uttalsvarianter kom-
mer ibland men ej genomgående till uttryck. Innehållets både 
sakliga och språkliga rikedom ställer dock denna ordbok vid 
sidan av de största samlingar av dialektord, som har gjorts i 
vårt land. 

Olof Petter Petterssons uppteckningar av folklore från Vil-
helmina socken återfinns dels i ett samlingsmanuskript »Sagor 
och sägner från Åsele lappmark» och dels i ordboken över Vilhel-
minamålet. Ur båda här nämnda handskrifter har utbrutits de 
sagor, som nu håller på att tryckas som del 9 i Kungl. Gustav Adolfs 
Akademiens serie »Svenska sagor och sägner». Detta verk utgör 
den största sagosamlingen från en enda bygd i Norrland och 



92 o. P. PETTERSSON. 

vittnat om den lappländska nybyggarmiljöns ålderdomlighet, 
armod och primitivitet. Många sagor står sig genom sin fasta, 
korthuggna stil och klara komposition väl i tävlan med det för-
nämsta i nordisk folksagodiktning. Men i sin helhet står sam-
lingen stilistiskt inte lika högt som 0. P. Petterssons bästa verk. 
Nedteckningarna är nämligen gjorda vid helt olika tillfällen un-
der en tidrymd av omkring 50 år, och författaren har själv ej 
haft tillfälle att sammanställa och överarbeta sagosamlingen. 

Jämbördig med ordboken över Vilhelminamålet ur veten-
skaplig synpunkt och det littefärt sett värdefullaste av alla för-
fattarens verk är »Gamla byar i Vilhelmina»? Den har jämförts 
med islänningarnas Landnäma. Sammanställningen är vågad men 
pekar åt rätt håll. 0. P. Pettersson framstår i detta verk näm-
ligen inte som en vetenskaplig upptecknare i vedertagen mening 
utan snarare som en traditionsbärare, som i skrift har kodifierat 
den vidsträckta hemsocknens talrika bebyggelsesägner. 1 detta 
berättelsestoff har han sedan inarbetat vissa urkunders — främst 
byapapperens — vittnesbörd. Men författaren ser med folkets 
ögon och talar med folkets mun. Språket är ålderdomligt och 
dialektfärgat, stilen omständlig och inpräntande och framställ-
ningen sakligt realistisk och detaljrik. Därtill kommer ett varmt 
mänskligt intresse, som främst ger verket dess konstnärliga värde. 
Berättelsen om Jonas Dahlström i Strömnäs bör i framtiden gå 
till litteraturhistorien såsom den klassiska skildringen av en svensk 
nybyggare. Även, den utförliga skildringen av nybyggarlappen Gus-
tav Arvidssons bosättning i Dåres, berättelsen om Vinbergs miss-
lyckade färd till julhelgen i Vilhelmina och den vemodiga sägnen 
om lappflickan, som bar pesten över till Norge, är bland andra 
var och en i sin genre litterärt fullvärdiga skildringar ur lapp-
markernas hårda verklighet. 

Dessa tre, ordboken, sagosamlingen och »Gamla byar», är 
de mest kända och betydelsefulla av 0. P. Petterssons många 
svenska och lapska uppteckningar från Västerbottens lappmarker. 
En skildring saknar vi dock i 0. P. Petterssons verk. Det är sa-
gan om honom själv, hans föräldrar och förfäder. 

1) Olof Petter Pettersson, Gamla byar i Vilhelmina. Etnologiska käll-
skrifter 1. Del I, Malgomajttrakten, Sthlm 1941. Del II, Fjälltrak-
tema och Vojmsjötrakten, Sthlm 1944. Del III, Skogstrakterna i öster 
och Volgsjötrakten, ännu outgiven. 
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Olof Petter Pettersson föddes i byn Lövnäs vid övre ändan 
av Malgomaj den 11 december 1859. Modern Anna Kristina 
Olsdotter var dotter till den i Gamla byar omtalade Olof Olofs- 
son från Åsele (f. 1794), kallad. Olof Olofsson var tro- 
ligen finne till börden. Fadern åter hette Per Isak Ersson, son 
till nybyggaren Erik Eliasson i Granliden och bror till en av 
Vilhelminas på den tiden mäktigaste bönder, Jan Ersson i Gran-
liden. 

Olof Petter Pettersson hade två yngre bröder, Johan Erik, 
född 1863, och Isak August, född 1865. Isak August berättar, 
att när det på 1860-talet blev hårda år och salpetersjudningen 
bar sig dåligt, sålde fadern sitt hemman i Lövnäs för att utvandra 
till Amerika. Med sin familj drog han över fjällen till Norge. 
Det var år 1867. Köparen Erik Olof från Åsele skulle skicka 
köpeskillingen efter. 1 Norge försörjde sig Per Isak Ersson som 
fällmakare och snickare. Där fanns fisk i oändlighet och familjen 
hade det bra. Men åren gick och inga pengar kom från Erik Olof. 
Då måste Per Isak Ersson resa tillbaka och ta igen hemmanet 
med stor grämelse. Det var svaga år, men som lycka var hade 
han tre kor kvar i egen ägo i grannbyn Koksjö. 

Då broder Johan var sju år gammal hade modern till jax-
mässhelgen rest ned till platsen. Då gav fadern sina tre söner 
ett stycke socker var och frågade, om de ville att han skulle 
komma tillbaka. Genom grannen lät han hälsa till hustrun, att 
han hade farit till Marsån för att meta. Men då hon såg, att han 
hade tagit sina kläder oppe på vinden, förstod hon, att han inte 
skulle komma tillbaka mer. 

Först i början.av detta sekel, då hustrun Anna Kristina 
redan hade dött, satte sig Per Isak Ersson i förbindelse med 
sin familj. Han var då fångstman, fällmakare och snickare i en 
nordnorsk kuststad, där han avled år 1905. 

Så långt berättar brodern Isak August. Enligt vad Olof Pet-
ter Pettersson själv har berättat för Herman Geijer tjänade han 
mellan 12 och 15 års ålder — alltså 1872-75 — som vallhjon 
i byn Kroken i Hattfjelldalen i Norge. Troligen hade den över-
givna hustrun i sin nöd sänt den äldste sonen tillbaka till Norge. 
Där kom han i varje fall i beröring både med bygdens muntliga 
vis- och sagotradition, med Asbjörnsen. och Moes »Norske folke-
eventyr» och med isländska sagor i norsk översättning. 



94 0. P. PETTERSSON. 

Olof Petter Petterssons levnadsdata efter denna tid har redan i 
det föregående antytts. Säkert hade emellertid denne forskare och 
samlare varit värd den utförliga biografiska skildring, som Her-
man Geijer planerade, ehuru den aldrig kom till utförande. Av 
vad vi redan vet om hans liv, känner vi bakgrunden till hans 
egenartade ehuru ej enastående ställning inom svensk dialekt-
och folklivsforskning. Han hörde själv till dem han ville skildra. 
Nästan alla hans framställningar bär trots sin vetenskapliga sam-
vetsgrannhet en subjektivt mänsklig prägel. Den syntes mellan 
det vetenskapliga och det konstnärliga, mellan historia, litteratur 
och tradition, som är kännetecknande för Islands litterära guld-
ålder, har Olof Petter Pettersson lyckats genomföra i sina arbeten 
från Åsele lappmark. Vi yrkesforskare har härvidlag anledning 
att begrunda hans storhet och hans metod. 

Karl-Hampus Dahlstedt. 



Meddelanden och aktstycken. 

Från Dalmålsordboken. 

1. dyttja f. 'gyttja'. 

SAOB har en artikel dyttja, med översättningen 'gyttja', där 
ordet dyttja — med hänvisning till E. Grip i Sv. Landsm. XVIII. 
4: 4 — förklaras sannolikt vara en »genom anslutning till dy förändrad 
form av gyttja». 

Detta dyttja är rikt belagt i dalmålet: Älvdalen Våmhus v1VIora 
Sollerön dgtt ja, öMora di'ttja, Boda di'tja. Vid sidan härav har dal-
målet för 'gyttja' emellertid även former med initialt cij eller j: Orsa 
djf ttja, Bjursås jgttja, Gagnef jittja, Malung djösttja, Transtrand 
dY tja etc. 

Det har ej ansetts nödvändigt att i dalmålsordboken ansätta en 
särskild uppslagsform dyttja, detta emedan det synes troligast, att 
formerna med initialt d genom dissimilation uppkommit ur formerna 
med initialt cij (jfr dalmålets stgddja v. < stjgddja; se Levander, 
Dalmålet II 283, not 6). 

Omöjligt är ju ej, att även den uppländska form (Schroderus) 
av ordet, som SAOB anför, uppkommit på liknande sätt. 

2. Interjektionerna hm, hemma och hum(ma). 
Ideforss, De primära interjektionerna i nysvenskan I 298 f. nämner 

ett »utropsord hem, noga att skilja från liknande former av hm», och 
som »kan beläggas nästan endast i grammatikor och lexika». Han säger 
vidare, att »hem torde på ett eller annat sätt sammanhänga med 
humme». 

Vår främste kännare av interjektionerna har otvivelaktigt träffat 
det rätta både däri, att det finns ett hem etc., som noga bör skiljas 
från det hm, vilket uttrycker blyghet, rädsla, tvekan o. dyl., och däri, 
att de äldre källornas hem sammanhänger med ett humme. Dalmålet 
ger hela serien. Det använder som lystringsord till häst och som upp-
maning till honom att flytta på sig dels hm (hin), dels hemma (Uno», 
Itma, lama), dels hum(ma) (hd mma, g' må, Amma, /dimma, humm). 
Hela serien synes böra fattas som fullkomligt obereonde av de hos 
Ideforss I 134 if. behandlade harklingsimitationerna. 

7-441934. Sv. landsmål. 



96 MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN. 

hugt, p. pret. av hyggja. 
Verbet hygga (SAOB '—"hygga; fsv. hyggia; fvn. hyggja) böjes 

i dalmålet i regel efter 1. svaga konjugationen: Bjursås ja ha hpddja 
mä tu du 'g 'jag har tryggat mig till dig'; Boda frdkiddja 'som har ett 
trevligt sätt', lå 'diddja 'osympatisk'. Det gamla preteritiparticipet 
hugår finns, såvitt känt är, kvar endast i neutrum och endast i stående 
förbindelse med verbet gitta. Några exempel må anföras: Orsa dem 
dftt-»»t fikkt drEi 'de bry sig ej om att draga'; Ore äclet' djet e detit 
hzikkt djer ro 'det där gitter jag då inte göra'; Ore o gåt-tat håg.« ser g 
jätt rd 'hon gitte inte säga ett ord'; Boda jd jetsr int håk(k)t heis1(1)sa 
'jag är för - stolt att hälsa'; Leksand (Heden) o jetta-nt hirgt tak-ömm 
ä 'hon var inte hågad att tala om det'; Bjursås ja jett int håldet ä 
'jag kan ej förmå mig till det'. 

Verbet gitta (fvn. geta, fsv. gita) konstrueras som bekant med p. 
pret. och vanligen med neutrum härav (se Nygaard, Nor= syntax 
§ 245), t. ex. fsv. hon gat eigh hema mässo hört. Den i dalmålet och även 
i andra nordskandinaviska dialekter förekommande förbindelse med 
betydelsen 'gitta', vilken stundom folketymologiskt uppfattats som 
»ge tukt» (se t. ex. Ross, Ordbog tokt f.), torde genomgående vara en 
sammanställning av gitta med p. pret. av hyggja i den av Fritzner an-
förda betydelsen 'have noget i Sinde, tsenke paa noget som man vii 
gj ore'. Lars Levander. 

mila f. »kvarnspel» (SAOB). 
I dalmålsordboken finns detta ord belagt endast i Våmhus (mr ?ra 

Indor). Det stod länge upptaget under uppslagsordet 'mila med huvud-
betydelse »kol- eller tjärmila». Vid närmare undersökning av själva 

Mål för stickorna, 

Fig. 1. 

spelet har denna sammanställning visat sig ha mindre fog för sig. 
Under besök i några byar och fäbodställen i Våmhus har den, som 
skriver dessa rader, haft tillfälle att 'spela mila' med traktens ung- 
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domar. På undersidan av så gott som varje gammal mjölkpall finns 
en mila inristad: ett visst antal hål, förenade med linjer, vilka bilda 
tre innanför varandra belägna kvadrater, som i sin tur äro förenade 
med en linje genom mittpunkten på vardera kvadratens sida (se fig. 1). 
Deltagarna i spelet äro två, försedda med nio stickor vardera. Den, 
som efter lottning vunnit rätten att börja spelet, placerar en sticka i 
ett hål; vilket som helst. Det gäller för honom att utmed en linje, som 
förenar tre hål, få tre stickor i rad, vilket kallas mila. Detta skall för-
hindras av motparten, som naturligtvis själv strävar att åstadkomma 
en mila. Ty den, som först lyckas få en sådan, har rätt att valfritt 
beröva motspelaren en sticka. Spelet fortgår, till dess att den ene 
deltagaren blott har två stickor kvar och alltså är besegrad. 

I artikeln Brettspiel i Sprach-Brockhaus, Deutsches Bildwörter-
buch, sid. 94, motsvarar ett av de avbildade spelen, kallat Miihle 

Fig. 2. 

(se fig. 2), väsentligen det i Våmhus förekommande mila. Ett studium 
av tyska ordböcker visar, att detta spel under benämningar som Male 
eller Malenspiel är vida spritt i Nord-Tyskland. Grimm, Deutsches 
Wörterbuch beskriver spelet sålunda: »mfthle, ein bretspiel, ist ein 
spiel auf dem umgekehrten damenbrete, welches mit kleinen, weiszen 
und schwarzen, damensteinen, wie sie das bretspiel hat, von zwei 
personen gespielt wird. wer die letzten auf dem brete behält, hat ge-
wonnen. Amaranthes frauenz.-lex. (1773) 2219; man hat eine miihle, 
wenn man drei steine in einer geraden linie hat.» 

Det råder alltså ingen tvekan om att t. Male etc. och Våmhus-
ordet mila beteckna samma spel. Med all sannolikhet är det de från 
Tyskland hemvändande hårarbetskullorna, som infört spelet i sin 
hembygd. I det nordtyska området för hårkullornas vandringar finner 
man för former som Mae f. (Nordharzer Wörterbuch) och 
diminutivet Make (pltd. »Kinderspiel»; Preussisches Wörterbuch). 
Tydligen ha dalkullorna för det slutna tyska e substituerat Våmhus-
målets öppna i-ljud och alltså skapat ett ord mila med bet. »kvarn-
spel». Märkas bör, att Våmhusmålet saknar egentligt e-ljud, emedan 
äldre e antingen diftongerats eller utvecklats till halvöppet i-ljud. 

Stig Björklund. 
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5. grad, grat, 'samförstånd', 'gott förhållande'. 
I veckorapporten från dalmålsordboken. den 30 juli 1943 har L. 

Levander antecknat ett endast från Malung belagt ord grät, 'samför-
stånd', 'gott förhållande', vars härledning synes dunkel. Levander 
framkastar att det möjligen skulle kunna vara identiskt med nor. dial. 
grad, m. 'godt forhold' (Torp). 

Levanders hänvisning till Torp är säkerligen riktig, men med Torps 
förklaring av detta grad (NEtOrdb. s. 176) lämnas läsaren fortfarande 
i ovisshet om ordets ursprung. Torp säger a. st.: »Kunde se ut som et 
laan fra jr. gnid m. kjarlighet, likesom ugrad svarer till angrcid, men man 
ventet da gno. graå (nu gra og ikke grad)». 

Nor. dial. grad finnes belagt hos Ross, Tillteg [3] s. 15: »grad, god 
Forstaaelse, godt Forhold. Tel. (Fladdal).» Som enda exempel, anför 
Ross: »Dei stand ikkje i Grad ma inan.» Den negerade formen ugrad 
upptar Rosa redan i sin första ordbok (NOrdb. s. 863): »Ugrad (d). 
'Kaama i Ugrad', blive uenige. Tel. (Raul. Hey.).» Den återkommer 
också i Tillag [3] s. 57 och med samma fras från Telemarken. På först-
nämnda ställe — d. v. s. i NOrdb. — anför Ross ett ugranns vid sidan 
av ugrad och tillägger: »Begge er maaske Omdannelser af noget fremmed.» 
Denna Ross' förmodan är vad ugrad beträffar sannolikt riktig. 

Säkerligen äro både grad och ugrad direkta överflyttningar av 
tyskans grad(e) och ungrad(e) eller i korrekt högtysk skriftform gerad(e) 
och ungerad(e), 'rak', 'rät', 'rättfram' resp. 'krokig', 'skev'. För lågtyska 
former och betydelser av ordet kan hänvisas till Mensing, Schlesw.-
Holst. Wb II sp. 459 f. (graad), V sp. 240 (ungraad), Berghaus, Sprach-
schatz der Sassen I s. 600. För ordet gerctd(e)'s (»verktirzt grad, gnidet>) 
historia och betydelseutveckling redogöres utförligt i Grimm DWb 
IV: I. 2 (1897) sp. 3542 ff. 

De norska formerna grad och ugrad förekomma uppenbarligen endast 
i förbindelse med preposition i vissa stående uttryck (dej stcend ikkje 
i Grad mce inan resp. kaama i Ugrad). Det ursprungliga adjektivet har 
här fått betydelsen av ett substantiv. En nära nog identisk fras — men 
i egentlig betydelse — ha vi i svenskans i grad med något, ofta använt 
i fackspråk och betydande: 'i rät linje med något', även 'i jämnhöjd 
med något' (SAOB grad, adj.). Man kall också jämföra hantverkssprå-
kets stå grad med varandra, t. ex. om  bräder: fogas i varandra så att de 
bilda en plan yta (jfr SAOB a. st.). Självfallet skulle man också kunna 
använda dessa uttryck bildligt för att beteckna ett gott och »rätlinjigt» 
förhållande mellan två personer eller — nekande — ett »skevt» för-
hållande. Detta svenska grad är naturligtvis lån från It. (och nht.) 
grad(e) (se t. ex. Tamm Et Sv Ordb. s. 230, SAOB grad, adj.). 

Hit hör också — trots slutljudande -t — det från Malun.g belagda 
grät i uttrycket å grät med ngn, 'komma väl överens med ngn', eg.: 
'ha det jämnt och rätlinjigt i sitt förhållande till ngn'. 
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Sedan ovanstående skrivits har fil. kand. Nias Hjalmar Matsson i 
brev lämnat några synnerligen värdefulla, kompletterande upplysningar 
till här behandlade ord. I övre Malung är enligt Niss Hjalmar Matsson 
den normala formen grad (ej grat), och den tycks endast förekomma i 
förbindelse med föregående prepos. i, t. ex. dsm ö i gröd mä lisråsr, 
'de äro överens med varandra', d8m ö ful i grad 8m ådå, 'de äro väl 
överens om det där'. Även formen ograd, som ovan antecknats från 
norska dialekter, är känd från övre Malung: dam å kummi i ögråd, 
'de äro icke överens', 'de dra icke jämnt längre'. 

Detta nytillkomna material stöder ytterligare de sammanställningar 
och förklaringar som här meddelats. 

Dag Strömbäck. 

Från Gotlandsordboken. 

I. Några gamla felläsningar. 

3Det är för en realistiskt och kritiskt lagd forskare en 
mycket stor tillfredsställelse att röra sig med former, som 
icke kunna vara felskrivna av slarvigs kopister, konstruerade 
av lärda editorer, utan äro obestridligt faktiska». 

Nat. Beckman i GRÅ 1934: 4, s. 3. 

Våra äldre dialektlexika såsom Rietz och Ihre innehålla ett rik-
haltigt och värdefullt material, som emellertid behöver verifieras och 
kontrolleras genom jämförelser dels med den levande dialekten dels 
med de gamla handskrifterna från 1700- och 1800-talen. 

I vissa fall hava tryckfel och felläsningar framkallat onödiga diskus-
sioner i litteraturen. Jag skall här framlägga några sådana exempel. 

1. »Bränta, v. a. bryta. G.» 

Ovanstående besynnerliga verb återfinnes hos Rietz (s. 54 a), 
medan under stickordet bri,ota, s. 53 b, anföres brautä G, bryta. Rietz 
källa är i fråga om »bränta» Ihres Dialektlexikon, där det återfinnes 
s. 24 a. Ihres källa åter är tydligen Neogard (ms. Ihre 181 i ITO13), 
vilken i sin ordalista har Brauta. Hur har då »bränta» uppkommit? 
Jo, n är tryckfel för u, och äu åter är en felläsning av au med en släng 
över u, vilken uppfattats såsom hörande till a, och så ha vi först fått 
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bräutai och genom tryckfel bränta! Detta oriktiga ord åberopas ännu 
av Torp Nynorsk etymologisk ordbok, s. 37, under bratt, såsom exempel 
på nasalerad form. 

En liknande felläsning i Ihres dialektlexikon (s. 61 b) är dalmåls-
ordet Gränta (malle sädeskärna), vilket motsvarar älvd. grauta, sädes-
kärna. Jfr även Linnes Gränne (Gotl. resa, s. 237) för graun! (ljung). 

2. »Flåv», pret., flög. 

Uti 0. V. Wennerstens Bidrag till en nygutnisk ordbok, s. 113, 
står anförd en historia om fågeln havgajti, vari bl. a. pret. flög återges 
med flaug (No). Såsom källa angives Gotlands Landsmålsförenings 
samlingar. Preteritiformen /Uv förklaras av Pipping (Gutalag, Inl. 
LXII) såsom återgivande ett *flo med den diftong du, som enligt 
Noreen i fårömålet motsvarar fg. ö. »Det ser sålunda ut, som om urn. 
auh < urg. auq i fgotl. likasom i de öfriga nord, språken skulle 
utvecklat sig till ö.» (Urg. auh har däremot enligt Pipping icke 
kontraherats). 

Den svårförklarade pret.-formen /My var sålunda ett hinder för 
Pippings regel. Ej heller Kock (Sv. Ljudh. II, s.261) kan förklara den. 

Nils Carlsson gjorde emellertid i Arkiv 35, s. 321 ett nytt försök. 
Han antar, att /kv återger ett uttal //åuv, dvs. flöv, Och att denna form 
beror på att verbet flyga vandrat in i 6:e avljudsklassen liksom gotl. 
jaga, jog m. fl. 

Gå vi nu till källan för belägget, Gotlands Landsmålsförenings 
samlingar (ULMA 197: 26), så finna vi, att ordet visserligen skulle 
kunna läsas /Uv, fast ringen över å ej är sluten vilket annars är fallet 
i denna handskrift. Men det kan även och hellre läsas /kiv (med kort-
hetstecken över a, och att denna läsning är den riktiga styrkes av att 
i samma ms, som behandlar gotl. fågelnamn, står: »F. (Fårö) mäspä'jt» 

gotl. Marspäjt, Hwmatopus ostralegus) med ett alldeles likadant 
korthetstecken över a. Flat) återger sålunda den riktiga fåröformen 
flavv, vilken uppgives av C. och P. A. Säve och är en växelform till 
flaug, som förekommer på Fårö och är enarådande på det övriga 
Gotland.2  
. En form *//åv (*llö,"flöv) kan således definitivt avföras ur diskus-
sionen. 

du såsom felskrivning för au föreligger t. ex. i Ihres bäug för 
gotl. baug (ring). I Wennerstens utgåva av Spegels Rudera Gothlan-
dica 1683 (Visby 1901) förekomma flera dylika felläsningar: bräud 
för braud (bröd), bräuske för brauske (talhick), snäuder för snauder 
(angår, v.). 

Om ljudutvecklingen aug> am se Gustavson, Gutamålet I, § 61, 
och Noreen, Fårömålets ljudlära, §§ 22 och 149 b. 



MEDDELANDEN OCH AKTSTYCKEN. 101 

3. »Lukarnastaki». 
I min avhandling Gutamålet I, s. 116 f. har jag framhållit, att 

ett ord lukarnastaki som uppgives som gotl. av Rietz (s. 414 a) och 
Ihre (s. 110) icke är gotländska utan en felaktig återgivning av gotiska 
lukarnastafiin. Ihres källa är Neogard (ms. Ihre 181 i UUB), och det 
är tydligt att dennes »lukarnastakin» är en missuppfattning av Ulfilas 
lukarnastapin (den stjernhjelmska upplagans lukarnastathin), till vilket 
Neogard i marg. hänvisar. Enligt min mening har det förment gutniska 
ordet tukarnastaki, vilket ännu av T. E. Karsten i Baltische Lande 
I (1939), s. 81 citeras såsom gutniskt, påverkat diskussionen om de 
äkta gutniska orden lukar (lytitkar), 'liten eld o. d.' och lukra, v. 'små-
brinna o. d.', så att man ovillkorligen velat sammanställa dessa ord 
med got. lukarn kelt. locharn, luacharn etc., medan verbet lukra enligt 
min mening skulle kunna vara inhemskt gutniskt och identiskt med 
da. logre, samt lukar verbalsubst. därtill. Visserligen har Karsten (i 
Folkmålsstudier VIII) ansett sig kunna fastslå, att »sambandet med 
got. lukarn, lykta, lat. lucerna, vulgärlat. luearna står utom allt tvivel». 
Som bevis därför anför han, att i finlandssv. dial. (Nyland) finnes 
lukar-lampa, liten lampa i vilken brännes lukar-olja (lokarobo), lysolja 
kokad av spiggar (Wessman i Folkmålsst. V: 68 och Samling av ord 
etc. II, s. 689, i Tillägg), vilket jag vid författandet av min avhandling 
tyvärr ej observerat. 

Dessa lokalt begränsade ord, med sin högst specialiserade betydelse 
torde väl knappast bevisa sambandet med gotiska och latin. Dis-
kussionen torde kanske tills vidare få stå öppen. 

II. En omljudd kortstaving. 

(Gotl. tyg, dragning, ryck.) 

I en av den utomordentlige folklivsskildraren Jakob Karlsson 
(d. 1933) författad beskrivning över fisket i Lau socken (ULMA acc. 
2989) skildras bl. a., hur man kastar torskkroken med dess snöre 
och sänke från båten. »När sänkä kammar till buttnän, så drägan 
snöir ti'bakas än famn umkring, sått int krokän el. sännkä liggar pa 
buttnän; de där upptagningi me snöirä ifran, buttnän haitar: melning-
tygen, sum gäs me en gang el. en tyg» (s. 92 f.) [dvs, när sänket kommer 
till bottnen så drar man tillbaka snöret omkring en famn, så att inte 
kroken eller sänket ligger på bottnen; den där upptagningen med snöret 
ifrån bottnen heter »mälningtygen» (mätningsdraget)]; och (s. 97): 
»när'n t. ex. da halldar i snöirä me hygrä handi, u tar tak me vänsträ 
handi nerförä, dän dail'n el. bit'n av snöirä haitar'n tyg, u jär de da 
djaupt vatt'n än drägar tåssk, en 11:vå 15 famnar, så far'n ta ell. 
dräg mang tygar fören far upp tåsskän» [när man t. ex. håller i snöret 
med högra handen och tar tag med vänstra handen nedanför, den. 
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delen eller biten av snöret heter »tyg», och är det djupt vatten man drar 
torsk på, så får man taga eller draga många »tygar», förrän man får 
upp torsken]. 

Tyg, m., betyder sålunda det tag, den dragning, varmed man drager 
upp torskkroken till lämplig höjd över sjöbottnen. 

I gutniskan uppvisa även kortstaviga ord nästan genomgående 
i-omljud, vilket särskilt exemplifierats av Nils Carlsson (Det gotländska 
i-omljudet, Gbg 1921). Till hans exempelsamling', som bl. a. upptager 
gotl. flyg, m., språng, galopp (r= isl. flugr m.), kan nu kanske läggas 
detta tyg, m., som skulle motsvara ty. Zug, m., dragande, dragning, 
ryck, fht. zug (i sms. zugi), mlty. toch,, toge, töge (av tugi), ags. tyge etc. 
»Alle Bedeutungen gehen von Tätigkeit und Vorgang des Ziehens aus» 
(Kluge, Etym. Wb.). Detta ord är visserligen väst- och kontinental-
germanskt och förekommer ej eljes, så vitt jag kunnat finna, i nordiska 
dialekter. 2  Vokalismen i det gotl. ordet synes dock svårförklarlig, om 
man skulle antaga, att här vore fråga om ett lånord från Ity., (jfr 
sv. tyg, av mlty. tuek, n., don, utrustning, klädesplagg, och sv. tåg, n., 
resa etc., av mlty. toch, resa etc.). 

Herbert Gustavson. 

Tvärstock 1 långåker. 

I Arnäs kyrkby i Ångermanland hörde jag vid några tillfällen en 
gammal kvinna, f. 1831 och nu för tjugo år sedan död, använda ett 
talesätt: Han är som '92 tvarstock i langåker. Hon använde det i fråga 
om någon vresig och tvär person (tvar tvär). 

Ut trycket föreföll mig först rätt meningslöst. Hon tycktes själv 
icke lägga in någon personbetydelse i det, och man fattade därför 
också langåker som 'lång åker'. Det kan man även göra, därför att i 
dylika ålderdomliga talesätt gälla ej alltid samma regler för bestämda 
artikeln som annars. Här tillkommer också att i dialekten har i äldre 

Ett av Carlssons exempel torde numera böra avföras ur diskus-
sionen, nämligen läd, m., plankskifte, troderlängd mellan två stolpar 
o. d., vilket såsom D. 0. Zetterholm (Dialektgeografiska undersökningar, 
tipps. 1940, s. 30 f.) framhållit, kan vara identiskt med ty. leiter, 
stege, Ity. ledder, da. lmde. 

Rietz anför (s. 740 b) ett vg. tåge m., drag, dragning, tag; 
»i en tåge», i ett drag, utan uppehåll; jfr ty. in einem Zuge. Detta 
finnes emellertid ej belagt i nyare uppteckningar. — I no. dial. finnes 
ett tog, n. med bet. 'draging, sliting, slwp', vilket Torp Nynorsk 
etym. Ordbok s. 792 f. sammanställt med mut. getock, mht. gezoc, 
Sug' men som han tydligen anser vara genuint nordiskt. Jfr även 
E. Wesså, Zur Gesch. der germ. n-Dtklination, 1914, s. 55. 
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språkbruk bestämningsordet framför ortnamnet brukat bortfalla vid 
angivandet av en persons bostadsort — jfr exempel nedan — varför 
man hade än större anledning att tänka sig »langåker» som appellativ. 
Men man kunde ej finna någon anledning att i en lång åker tänka sig 
någon stock vare sig på längden eller på tvären. Fattar man emellertid 
icke »stock» och »långåker» som appellativ, så blir meningen genast 
förändrad: »Han är som den tväre Stock i Långåker». Här är att märka, 
att i dialekten faller adjektivets böjningsändelse i dylika förbindelser 
(jfr t. ex.: n gam',Isss Brösta 'den gamle Johan i Brösta'). 

Men har det funnits någon person i trakten med namnet Stock? 
Och var ligger Långåker? Någon by eller gård med detta namn finnes 
icke i Arnäs. 

Under senare uppteckningsarbete i socknen erhöll jag emellertid 
några bebyggelsesägner, som förde i tankarna det nämnda talesättet. 
I byn Trehörning berättades mig nämligen en sägen om tre åboar 
därifrån trakten, som voro med i 30-åriga kriget. De voro de första 
inbyggarna däruppe, och man mindes att två av dem hette »Sten i 
Häråker» och »Stock i Långåker». Den tredje av dem bodde i Kakuböle, 
och hans namn hade man glömt. I en senare uppteckning fick jag även 
hans namn. Han kallades »finn-Hinrik utvä tenna» (tenn = tjärn). 
Det skulle då sannolikt ha varit nära den på Gen.stabens kartblad 
över norra Sverige 69 N.O. (1 : 100 000) utsatta Innertjärn, vilket blir 
ganska nära Kakuböle. Även i denna uppteckning (ULMA 2668: 18) 
uppgives Kakuböle som hans boplats. Enligt uppgift av ännu en 
sagesperson, en minnesgod kvinna f. 1847, även hon numera död, 
kallades stället, där han bodde, för Tennmon (ULMA 2175: 2). Han 
skulle då möjligen ha varit bosatt nära en tjärn något längre i sydost. 

Häråker är nu en utjord, som hör till Utanlandsjö by och Långåker 
utjord tillhörande Libölefäbodarnas område under Mycklings by. 
Kakuböle är fäbodj ord tillhörande en annan by. Häråkers ungefärliga 
läge kan man förstå av kartans »Häråkerstjärn» och Långåkers av 
kartans »Långåkerssjön». Kakuböle är utmärkt som fäbodställe. 

Traditionen synes rätt segt ha bevarat minnet av de här nämnda 
första bebyggarna.1  Man omtalade också att man sett spår av bebyggelse 
i Långåker och att man funnit smidesslagg i Kakuböle, som bar vittne 
om att den, som varit bosatt där, hade sysslat med smide. I Kakuböle-
forsen har man också funnit en kvarnsten. 

1) Förutom de av mig här anförda uppteckningarna, av vilka en 
återfinnes i Nordiska Museets samlingar, finnes i Landsmåls- och Folk-
minnesarkivet i Upsala följande notis, som av en upptecknare, P. J. 
Edholm, nedskrivits efter en anteckning av en mycket fornintresserad 
gammal man i Arnäs, J. Arnollsson i Trehörning, död för ett 50-tal 
år sedan: »Sten i Häråker, nu i Utanlandsjö, och Stock i Långåker, en 
utgjord nu tillhörande Myckling skall vara de första, som bosatte sig 
deruppe och voro således grannar.» (ULMA 67: 4). 
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Om Stock i Långåker, hans tid i kriget och hans söner, hade också 
traditionen åtskilligt att förtälja, men uppgifterna gingo något isär. 
Enligt en av sägnerna var han så länge ute i kriget, att den son som vid 
hans avresa ännu var ofödd, hann växa upp och komma ut i kriget 
där han även sammanträffade med fadern, som därvid kände igen ho-
nom genom hans namn. Enligt en annan sagesman var det med denne 
yngste son tillsammans tolv söner han hade, och alla kommo med ut 
i kriget; men då fick han själv fara hem. Enligt uppgift av en annan 
sagesperson skulle endast de tolv sönerna varit med i kriget men fadern 
själv hemma. 

Det blev fullkomligt troligt för mig att jag här kommit ordstävets 
»tvär-Stock i Långåker» på spåren. Slutligen fick jag också samhörig-
heten bekräftad. En kvinna, som var född i Mycklings by, kände till 
traditionerna om både Sten i Häråker och Stock i Långåker och vid 
efterfrågan befanns det att hon även kände till det ovannämnda tale-
sättet. Hon använde det i formen: »Du är som tvar-Stocken i Långåker».' 

Denne Stock i Långåker tycks således ha haft ett anmärknings-
värt tvärt och vresigt humör, så vresigt att han användes som exempel 
när det gällde att karakterisera någon person med sådant obehagligt 
lynne. Och från generation till generation ärvdes talesättet 300 år 
genom tiden. 

Att vi ha att göra med en starkt begränsad lokaltradition därom 
råder icke något tvivel. Det kan också påpekas, att den förstnämnda 
gamla kvinnan i kyrkbyn under åtskilliga år av sitt liv varit bosatt i 
Trehörning och Utanlandsjö, medan den andra kvinnan ju var född 
i den by, som ägde Långåker som utjord. 

Dessa båda kvinnor — som förresten gärna brukade ordspråk 
och talesätt för att ge färg åt sitt tal — tycktes vid tiden för mina 
undersökningar ha varit de enda, som känt till detta gamla »olstäg» 
och upptagit det i sitt språk. De voro de enda som jag under min långa 
vistelse och mina senare uppteckningsår i Arnäs hörde använda det. 
Nu är det med all sannolikhet fullkomligt försvunnet, liksom man nog 
ej heller längre bland den yngre generationen kan finna någon sägen 
bevarad om »Sten i Häråker, Stock i Långåker och finn-Hinrik utmed 
tjärnen». 

1) När man däremot, enligt henne, brukat säga till någon ilsken 
person: »Du är som 'n Sten i Häråker, dä ä bara flint 'n ti då!» då 
är det med säkerhet ej fråga om någon äkta tradition utan om en se-
nare analogibildning till »tvär-Stock i Långåker», som brukats om de 
vresiga. Det är namnet »Sten», som här givit impulsen och som man 
säkert oreflekterat tänkt sig appelativiskt. Sten är hård, liknelsen var 
lätt gjord. Talesättet om »tvär-Stock i Långåker» kan däremot icke 
ha—knmmit till på detta sätt. Någon egenskap »tvär» faller icke på 
samma sätt naturligt i tankarna när man tänker på en stock. 

Ella Odstedt. 
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Herr Olovs bure. 

I uppsatsen »När traditionen lever»' har Imber Nordin-Grip med-
delat några lokalhistoriska sägner från Skog i södra Hälsingland, bl. a. 
traditionen om Herr Olovs bure. Efterföljande rader äro avsedda att 
något komplettera och fylligare belysa hennes uppgifter om denna tra-
dition och dess historiska underlag. 

Ungefär 300 m sydvästa om prästgården i den s. k. Prästhagen eller 
vanligen endast Hagen, som där uppvisar en otroligt blockrik mark, 
finns en grotta, bildad av två väldiga klippblock, av vilka det större 
står på kant emot det mindre. Baksidan av grottan, åt nordost, är 
täckt av stora stenar. Ingången, åt sydväst, döljs bakom ett mindre 
block. Denna grotta kallas Herr Olovs bure. Som allmänt i socknen be-
rättad sägen om den anför Nordin-Grip följande: 

»För länge sedan fanns här i socknen en präst, som hette Herr Olov. 
Haii var gift, men blev kär i en flicka från Lingbo (förr en by, nu kapell-
församling under Skog). Han tog henne med sig hem till Skog och 
gömde henne . i grottan i Prästhagen. Men prästfrun anade oråd, och en 
dag kallade hon hemligen till sig kyrkvärdarna och följde med dem 
efter Herr Olov, när han begivit sig inåt hagen. I grottan överraskades 
de två, och sedan vart prästen avsatt. (Berättat för förf. år 1926).» 

Första gången jag hörde talas om Herr Olovs bure var år 1933, då 
bondeänkan Inga Norén, f. Molin i Löten nr 3, född i Skog 1872 23/5, 
död 1939 18/5, berättade ungefär8  följande: 

Det var en präst här i socknen som hette Herr Olov. Han hade en 
piga ifrån Fallet som hette Kirstin. De brukade träffas i Herr Olovs 
bure, men en gång, när de voro på väg därifrån, stötte de ihop med en 
bondhustru från Kallbäck, som röjde dem. Och så vart prästen avsatt 
från tjänsten. 

Numera kan man icke påstå, att traditionen om Herr Olovs bure är 
allmänt berättad i socknen. Hör man sig för bland de gamla i byarna 
ett stycke ifrån kyrktrakten, får man intet besked alls. De känna icke 
till något om grottan, de flesta ha inte ens hört talas om den. I själva 
kyrktrakten d. v. s. i Strand, Prästbordet och Löten blir resultatet 
bättre. Det vanligaste svaret på frågan, vad folk har berättat om Herr 
Olovs bure, blir detta: »Ja, där stämde en präst möte med en piga men 
det blev upptäckt och prästen blev avsatt. Men det där är väl ingenting 
verkligt.» En och annan har dock något mer att berätta. 

Folkminnen och Folktankar 1938, s. 78-80. 
Nordin-Grip anger felaktigt »nordost». 
Tyvärr skrev jag icke ner denna berättelse då utan återger den 

ur minnet. 
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Det var en präst, som hette Herr Olov, och han hade en bonddotter 
från Lingbo, som han brukade träffa i Herr Olovs bure. Det fortgick en 
tid, men till slut var det en bondgumma från Kallbäck som talade om 
det för prästfrun. Och då spionerade prästfrun på honom, så att hon 
fick klart för sig att det var sanning. Och så tog hon kyrkvärdarna med 
sig och gick dit och överraskade dem i Herr Olovs bure. Och hon an-
mälde det och prästen blev avsatt. (Sagesman: Flottningsarbetaren 
Verner Vestin å Prästbordet, född i Skog 1887 12/3, efter sin far Nils 
Vestin, född i Skog 1843 23/7, död 1924 244). 

En präst stämde möte med en piga i grottan i hagen. En gumma 
från Kallbäck gick förbi där en kväll och fick se dem. Men mer minns 
jag inte nu. (Sagesman: F. bonden Jonas Jonsson i Strand, född i 
Skog 1861 7/,3). 

En präst hade möten med en piga från Lingbo i grottan i hästhagen. 
Hon brukade gå dit och vänta på honom där. Han gick dit från kyrkan. 
Till sist var det någon som såg dem och så blev prästen avsatt. (Sages-
man: Torparänkan Kristina Sundin, f. Forsbäck i Löten, född i Skog 
1867 n/8). 

En präst som var gift hade möten i grottan med en piga från Lingbo. 
Prästen blev stenad mellan Hamnäs och Hanbo (Hanebo).1  (Sagesman: 
Karin Johansson å Prästbordet, född i Skog 1893 12/34 

Socknens domböcker åren 1630-16322  visa otvetydigt, att prästen 
i traditionen om Herr Olovs bure var Olaus Abrahami. Det heter där: 
»Anno 1630 den 29 Octobris wardt tillkiänna giffuitt att dheras kyrckio-
heerde Herr Oluff Abrahami war kommin, i Ett Oppen bardt Rychtett 
för sijn, legpijga Kijrstin Päders dotter i Fallet be:d, dher före han bleff 
fordradt för Rätten Och i Prowustens och någre Prästers nhärwaro 
tillfrågatt huru dher om war, ther till sadhe han Neij, att han hade 
medh henne Inthett beställa». Så småningom bekände Kirstin. För-
hållandet hade börjat »för tugh åhr sädan. mädan Her Olufz Hustru 
lågh siuck» och sedan fortsatt. Pigan anger flera mötesplatser och tider. 
»Fiärde gången i förledne wåår woro the till hopa i itt besynnerligitt 
bestellt Rum i skogen vnder tuå stora steenar, tijtt her Oluff hade buridt 
en lijthen, Brän,newijns flaska. Fempte sinnat hadhe han kommitt 
till hopa medh hänne i Näst förledne S Petri Pauli affton, wed afftons 
tijd, möttes the i förne Bergheedh, thitt hadhe Herr Oluff Buridt Maatt, 
Ööl, Een taackhudh Ett åklädett, och ett lijthett hyen, och ther woro 
the alt in till soo1sätt war, ther Hustru Kirstijn Lars Päderssons i Kal-
bäck kom till mötthe medh them. Och war satja Bärgkula, ickie öffuer 
4 eller 5 Pijlskått ifrån Prästegården, Och tå war Prästehustrun bortha 

1) Här ha vi en sammanblandning av två sägner. Jfr Humble: 
Två Hälsingesocknar, Bollnäs 1934, s. 127. 

2)1 Hälsinglands domböcker, landsarkivet i Härnösand och i Gef-
leborgs läns domböcker, riksarkivet, de senare renovationer. Stavningen 
är något olika i de båda serierna. 
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i ett giästabudh i Liussn.daal sochn. — Och ickie allenast På desse förne 
Rum och ställen, vthan och dess emillan så offta them haffuer giffuis 
lägenheett och tillfällett ther till.» Båda blevo »dömbde ifrån Lijffuett 
effter Gudz Lagh Levitici 20 Cap.» Efter avkunnaudet av denna dom 
tillfrågades nämnden, om herr Olov varit beskylld för liknande brott 
förut, vartill svarades »att han för lång tijdh säden war i löst taal och 
Rychtett för een sin Faders lego pijga Ingebor bed född i Ångerman-
landh som för tolff åhr säden här ifrån och till Vplandh bordtdragin 
ähr.» Herr Olov nekade till att ha haft något med henne att göra, men 
hans hustru Brita svarade på tillfrågan »att hon ju så myckett förfölliels-
se hugg och slagh hadhe lij ditt för hänn,e, som hon för förbne Kierstin 
vttstådt haffuer, när hon någott hadhe thalatt der om.» 1 bidan på hov-
rättens utslag uppsköts detta nya mål men nämnden uppmanades att 
noga rannsaka, vad folket hade att säga därom. Hovrätten befria de 
från dödsstraffet mot böter, sannolikt mot slutet av år 1630, varefter 
herr Olov av domkapitlet blev avsatt från tjänst och ämbete, möjligen 
i början av år 1631. Säkerhet på den punkten kan icke vinnas, enär dom-
kapitelsprotokollen fram till 1634 saknas. 

Slutbehandlingen av det senare målet ägde rum den 20 mars 1632 
inför dubbel nämnd. »Thy en tolfft vthsockn,es män woro dijt kalladhe, 
på thet att sanningen om thetta ährendet skulle dess bättre kunna vth-
lethas.» Här kallas herr Olov »tillförendhe dheras kyrckioheerdhe». 
Av protokollet framgår att Ingiebor An.dersdotter »lösgivits» från sin 
tjänst hos herr Olovs fader Abraham Olai för tretton år sedan, emedan 
hans hustru och föräldrar »begyuthe Misstän,ckia hänne för här Oluff». 
Hon hade då tagit tjänst i Gefle, och där besökte han henne så ofta, 
att hennes matmoder till sist skrev till hustru Brita, att hon skulle 
taga vara på sin man. »Ther bleff och tillkenna giffwidt, att salige här 
Abram wille en gångh haffwa sin son här Oluff medh sigh till sjöss 
och vthläggia Näthen, och han inthet wille föllian, sadhe så Hustru 
Brijtha, hwadh geller om Ingiebor droge till sjöss medh Näthen, fuller 
folgdhe i härmar.» Ingiebor, som sedermera blivit gift i Hedemora, 
hade naturligtvis instämts men nekade till något otillbörligt. Borg-
mästare och råd i Gefle, till vilka målet laglikmätigt överlämnats, 
gåvo »beskiedh hijtt igiän, att dhe dhär om Inthet aAat wiste, häller 
haffwa sedt medh dem, än dhät som ährligit whar» etc. Rätten hade då 
tillåtit honom »att fästa lagh, och nu på thetta tinget fordras Eeden 
aff honom, och fick han Ingen Hwarcken sin Egin. hustru, Prästmän, 
häller någon annan aff sijne gamble åhörare och sochn,emän, som 
honom dhärföre wärria wille, eller kun,dhe.» Mot sitt nekande dömdes de 
därefter »skyldige till saacken, effter dhet 19 och 39 Cap. i Tingmåla 
Balckerv> och domen överlämnades till hovrätten. 

Om herr Olovs vidare öden kan följande nämnas utöver vad Nordin-
Grip meddelat. Den 9 dec. 1635 inställde han sig i domkapitlet med 
brev från prosten i Bollnäs, Olaus Andrew, vari denne meddelar, att 
herr Olov »hade try åhr bott i hans försambling Bålnäss, sigh förhållit 
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bootfärdigt, Christeligen och wäl», och ber att herr Olov må bli åter-
insatt i ämbetet och sedan få någon lägenhet, där han kunde ha sitt 
uppehälle. Domkapitlet fruktade emellertid att många skulle förargas, 
om han finge ämbetet åter. Man gav honom därför en skrivelse till 
prosten med innehåll, att denne skulle »sammankalla pastores i Landz-
ändhen, och af thena förnimma hwadh folcket ther i Landet kundhe 
meena och tala om Dn. Olavo hwar han wordhe restituerad; Om the 
ther öfwer icke förargadhes, och Dn. Olavus finge ther på af pastoribus 
samptelig i Contractet skrifwellse skulle han blifwa restituerad.» Sedan 
herr Olov utverkat sådan skrivelse, infann han sig med den i domkapit-
let den 22 juni 1636 och blev då restituerad, »dock så att han icke 
någon tienst skall göra i Skogh och der om kring hwarest han sin miss-
gärning bedrijffwit hadhe; vthan annorstädhes, hwar någon kyrkio-
heerdhe behöfde att lijtha på honom.» Slutligen finna vi honom i 
Norrala år 1641. Den 22 sept. d. å. heter det i domkapitlets protokoll: 
»Bekom Dn Jones Olavi Bothniensis Sacellaniam i Norelfwa i Hellsinge-
land, och skrifwelse till Dn. Andream Pastorem ther sammastedes, så 
lydandes: Aldenstund oförmodandes är att Församblingen af Dn. Olavi 
Abrahami tienst warder förbättradt — Ty effterlates honom (Both-
niensis) samma Cappelans lägenhet wed thes salario etc.»1  

I ljuset av domböckernas vittnesbörd framstår således traditionen 
om Herr Olovs bure som i stort sett tillförlitlig. Anmärkningsvärt är 
att man i mer än 300 år bevarat hågkomsten av såväl pigans som den 
sannolika angiverskans hemort. Att Lingbo i stället för Fallet nämnes 
som pigans hemby är förklarligt, då dessa två byar sedan mer än hundra 
år varit kapellag med namnet Lingbo. Endast i en av varianterna, den 
av Nordin-Grip meddelade, säges uttryckligen, att pigan längre tid 
uppehöll sig i grottan. Enligt de övriga var grottan tillfällig mötesplats, 
vilket ju också bestyrkes av domboken. De spår av att eld varit upp-
gjord där, som Nordin-Grip konstaterade 1926, härröra nog från långt 
senare tid. Hovslagareänkan Margreta Wallin i Kallbäck, född i Skog 
1859 10/8, berättar, att då hon som nygift kom till Kallbäck för sextio-
fem år sedan, var det icke ovanligt, att man någon gång om somrarna 
gick till Herr Olovs bure och kokade kaffe där. 

1) Landsarkivet i Uppsala: Uppsala Domkapitels prot. 1634-1642, 
sign. Al: 2. 

Nils C. Humble. 
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John 'Svensson, Diftongering med palatalt förslag i de nordiska 
språken. Riktlinjer för en undersökning av brytningen och därmed be-
släktade diftongeringsföreteelser. (= Lundastudier i nordisk språk-
vetenskap, utgivna av Ivar Li,ndquist och Karl Gustav Ljunggren. 2.) 
Akademisk avhandling. Lund 1944. 

Föreliggande avhandling är, det må genast sägas, en av de märk-
ligaste, som på mycket länge sett dagen inom nordisk språkvetenskap, 
detta såväl genom ämnets centrala ställning som genom resultatens 
räckvidd. Den sönderfaller i två större avdelningar. Den första, som 
utgöres av historik och kritik, är betitlad »Principiell utredning av sam-
bandet mellan brytningen och annan diftongering* och den senare 
delen »Redogörelse för de viktigare fallen av diftongering med palatalt 
förslag i de nordiska språken». 

I den första avdelningen upptages till kritisk granskning brytnings-
läran sådan den under tidernas lopp utformats och sådan den i hela sitt 
majestät med regler och undantag framträder i våra handböcker. 
Uppfattningen av brytningen såsom ett slags a- resp. u-omljud går till-
baka på A. Holzmann 1841 (s. 15) i motsats till J. Grimms åsikt, att 
brytningen vållats av konsonantiska förhållanden. De forskare, som 
mest bidragit till den hittillsvarande utformningen av läran om bryt-
ningen i de nordiska språken, är A. Kock, Hesselman, Hultman och 
H. Pipping, delvis under opposition mot varandra. En sammanfattande 
framställning finns i den förstnämndes »Umlaut und Brechung». 

Svenssons kritik av den för varje nordist välbekanta brytningsläran. 
är nedgörande. Dennas grundförutsättningar, teorierna att brytning 
uppstått genom epentes och att brytningen skett i vissa perioder, 
måste underkännas. Ty det visas, att brytning har skett även när de 
brytning framkallande ljuden a eller u icke funnits i ändelsen (s. 41 
if.), och periodhypotesen får svåra stötar av (Hesselmans och) Svens-
sons påvisande av de oöverkomliga motsägelser den för med sig, til-
lämpad på det föreliggande materialet, t. ex. Rökinskriften (s. 44 if.). 
Schematiska och stelbenta blir de klassiska brytningsreglerna för kort-
staviga ord, sedda i belysning av det dialektala material, som andrages. 
Den ena av nycklarna till hela det stora problemet är faktiskt den 
lilla satsen på s. 55: »det räcker inte med att göra regler, som stämma 
för litteraturspråken», ett i och för sig självklart faktum, som hittills 
alltför mycket förbisetts. 
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Den andra nyckeln, som är det mest epokgörande i avhandlingen, är 
åsikten att brytningen icke är en kombinatorisk ljudövergång, vållad 
av följande stavelses vokal, utan en spontan dif t o ng er i ng 
av kort e. Denna hindras i stor utsträckning av föregående v, r, 1, 
konsonant + m, n samt ensamt n, ev. m (s. 179) men främjas av före-
gående palataler, särskilt g, k, h (s. 128). Förf. gör så på s. 56-82 en 
närmare utredning av olika slags diftongeringar och preciserar den 
ifrågavarande som uppkommen genom palatalt förslag, dvs, genom 
att ett j-element uppstått framför vokalen. Formuleringen på s. 79 
att j-et uppstår i skarven mellan vokalen och föregående ljud godtages 
nog icke av den moderna fonetiken. översikten är nyttig och ger per-
spektiv på företeelserna. De därpå följande parallellerna från andra 
språk ger däremot egentligen ingenting och hade kunnat uhdvaras. 
Det visas, huru den omskrivna diftongeringen tilltager från väster 
mot öster, hur den i östnorden delvis träffar också kort rotstavelse 
och hur den är särskilt framträdande på vissa områden: Dalarna, 
Uppland, Finland, Gotland, Danmark. 

Det närmaste resultatet av denna diftongering kan tecknas jä. 
Då diftongen i senare tid föreligger under formerna jä, ja och jö, jo, 
ju, uppställer förf. satsen, att utvecklingen icke som hittills antagits 
gått vägen ja > jä, jo > jö utan tvärtom jei > ja, jö > jo, av vilka 
den senare gruppen uppstått genom u-omljud i vanlig ordning. Ut-
vecklingen är emellertid rätt olika i olika delar av det nordiska språk-
området. Mest påfallande är det, att isländskan, det mest konservativa 
av språken, visar en så konsekvent och tidig övergång till ja. Vid stick-
prov i Larssons Ordförrådet har jag icke funnit några exempel på 
Detta till synes egendomliga förhållande tycks vara att uppfatta som 
ett västligt dialektdrag, som avtager i intensitet mot öster. Så har de 
västnorska målen större öppningstendens än de östnorska (s. 223). 
Det får noteras som denna avhandlings andra huvudresultat, att det 
s. k. progressiva i-omljudet av ja och jo efter detta står på mycket 
svaga fötter. Utvecklingen jä > ja och jö > jo framför öppnande 
konsonanter, r, 1 och förbindelser därmed, är förut för välbekant för 
att tarva stöd. Därutöver visar sig en benägenhet för samma utveckling 
i framljud, en företeelse som karakteriseras med den lånade termen 
diftongdissimilation. Att diftongdissimilationen existerar är oveder-
sägligt, och den kan tänkas ha främjat den kombinatoriska övergången 
framför vissa konsonanter och konsonantförbindelser. Att diftongdissi-
milation utan samverkan med andra faktorer gärna uppträder i fram-
ljud framställes endast som ett för visso påtagligt faktum. Förklaringen 
är enligt anm:s mening att söka i den större uttalsintensitet, som kom-
mer framljudet till del. Välbekanta exempel härpå är utebliven för-
svagning av p-, t-, k- i danskan, framljudsförlängning och framljuds-
förträngningar som i < e, y <ö, med vilka senare särskilt Amund B. 
Larsen och Wigforss opererat, fenomen som ytterst hänger samman 
med de germanska språkens accentkoncentration på ordens första sta-
velse. Då nu diftongdissimilationens väsen är de båda komponenternas 
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strävan att avlägsna sig från varandra, att öka spänningen sig emellan, 
sker detta lättast i det eftertryckligt artikulerade framljudet. Att när- 
mare konfrontera denna åsikt med det konkreta materialet och tillse, 
i vad mån tendensen är beroende av den för olika mål specifika artiku-
lationen, låter sig icke göra här. 

Som »diftongering med palatalt förslag» uppfattar förf, icke blott 
vad som gått under namn,et brytning utan också en rad andra j-inskott. 
Den s. k. brytningen är alltså endast ett specialfall av en allmännare 
tendens, som sträcker sig över flera ljud än kort e, i synnerhet långt e 
och långt ö. En del exempel på j-inskott finns på s. 151. Det hade varit 
önskvärt, att närmare ursprungsbeteckning för dessa ord hade funnits. 
Vid sidan om dem bör dessutom ställas andra. Det finns t. ex. i den 
fsv. litteraturen en författare, som begagnar dylika inskott även i helt 
andra ställningar än framför ce. Det är hand 49 i Arboga tänkebok. 
Jag har under hastig genomläsning av ett parti antecknat bl. a. föl-
jande exempel: hiwlka 167: 9, 245: 10, atnioiar 167: 11, 261: 28, ssielll 
'silver' 243: 2, 273: 24, botiolff 282: 32, bertiolomei 283: 9, tiorsthen 
283: 21, tiompci 'tomt' 285: 2, dior 285: 5, biortha 285: 12 osv. Exemplen 
kunde lätt mångfaldigas. Detta inskjutna i, även framför andra vokaler 
än e, ä, kan knappast ställas på samma linje som andra ortografiska 
utstofferingar, såsom ss- för s-, //-, -fiw- för 1-, -k-, h i en del ställningar 
m. fl. Arbogas geografiska belägenhet gör, att man snarare kommer att 
tänka på dalmålets enastående starka benägenhet för »brytning» och 
andra j-inskott. En noggrann undersökning av texten skulle kanske 
kunna närmare fastställa denne skrivares landsmanskap. 

Förf. vill utsträcka också de gamla diftongeringarna av vissa andra 
ljud än kort e, nämligen långt e och långt ö, över hela Norden och vill 
betrakta de områden, där dylika diftonger nu ej längre existerar, som 
reliktoraråden med endast enstaka spår av dylik diftongering. Det 
skulle med andra ord ha skett en viss »avveckling av diftongeringen» 
i en del mål (s. 127). Som en rest av numera »avvecklad diftongering» 
vill förf. gärna se utvecklingarna å > i och o> y. Att andra möjligheter 
kan tänkas medger förf. s. 147 och flerstädes. Anm. är skeptisk mot 
försöket att draga in denna företeelse under rubriken diftongering. 
Förekomsten av i och p, där ett äldre språk hade ö resp. 5, är själv 
inget bevis på diftongering, i varje fall absolut icke utanför diftonge-
ringens intensitetscentra. Kan utvecklingen å > i och 5 >y nöjaktigt 
förklaras annorlunda, rubbas relikthypotesen för stora delar av det 
nordiska språkområdet, och diftongeringen av 6 blir på des sa områden 
ett mera fristående fenomen. 

En hel rad av de s. 144, 3 stycket uppräknade orden under fsv. av-
delningen är under uppgiven form belagda först långt fram i nysv., 
vilket också anges på vederbörligt ställe i AschwGrr (§ 103. 1). Föl-
jande uppgifter om orden i fråga har jag hämtat ur SAOB. Gispa 
finns tidigast 1566 och 1640. Rak först hos Forsius 1613; iilak dens. 
1621 tyder på uttal med långt i liksom i nutida östsv. dial., in- först 
1624. Imma: i- överhuvud tidigast 1675; vissa skrivningar synes mig 

8-441934. Sv. landsmål. 
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tyda på långt i: ihm, ijmen, ijmnen, urna; jfr därmed isl. im n. jämte 
eimr och eimi; om utgångspunkten är ej-, föreligger framljudsförträng-
ning, Wigforss RIF s. 105. — Rimsa »t. ex. Bureus o. 1600» (Hellquist). 
Sinka »Spegel 1685» (Hellquist). Vifta »t. ex. Serenius, ä. sv. annars 
ofta ve/ta, ännu Sahlstedt 1773» (Hellquist). — Den fsv. formen ilder 
'eld' är, såvitt jag kunnat se i ordböckerna, belagd endast en gång, 
nämligen i LB 3.194. Enligt utgivaren, Klemming, är mycket av inne-
hållet i denna övertaget från Harpesträng. Ordet eld har annars i fsv. 
mycket ofta stavningen eel, alltså långt e, och in i nyare tid. Stavningar 
med i möter enligt SAOB först hos Lucidor 1674 och Columbus 1675. 
Jag vill därför föreslå att uppfatta det isolerade fsv. ilder som en da-
nism. 

Vissa av de förebragta formerna med i, y är regionalt starkt begrän-
sade, mer än. vad som framgår av avhandlingen. Så ordet bjesk 'besk', 
som på s. 113 säges tillhöra sydvästra Skåne (med hänvisning till 
Ingers) och på s. 143 har blivit »sydskånskt». I själva verket finns formen 
endast i Skytts hd och i några socknar i Oxie hd. Former som hyst, 
ystor, udde, itt når icke längre än till en östgräns, som går genom Vem-
menhögs hd och östra Torna hd: öster därom heter det höst, östor, 
lede, et. Enligt förf:s premisser skulle området med hyst osv, ha haft 
starkare benägenhet för diftongering än området med höst. Men den enda 
nu existerande diftongen skulle vara den i bjesk. Detta är inte mycket 
att hänga upp ett påstående om gammal förslagsdiftongering av e 
och ö i hela Syd- och Mellansverige på, låt vara att sydvästra Skåne 
har särskilt många språkdrag gemensamma med den starkt cliftonge-
rande danskan. Om bjesk har man fog att misstänka det samma som 
s. 51 säges om Hesselmans ex. på brytning i kort stavelse: det k a n 
röra sig om pejorativt i-inskott. Eller varför skulle formen med j vara 
bevarad just i detta ord? 

Vissa faktorer har enligt förf:s undersökningar gynnat uppkomsten 
av diftong, nämligen framljudsställning, kortställning och ställning intill 
palatal konsonant. Men samtliga dessa faktorer har av en tidigare forsk-
ning med framgång ansetts verka vokalförträngning eller bibehållande 
av slutna vokalkvaliteter. 

Ställning intill palatal kons. har enligt förf, främjat diftongering. En-
ligt det äldre åskådningssättet orsakar palatal kons. vokalslutning eller 
hindrar vokalöppning. Ett ord som get har i Halland icke och i Småland 
endast i ett par s:nar diftong (Wigforss s. 98, Hedström s. 118). Ordet 
har på sina håll utvecklats till iit eller jidd. Vid efterföljande palatal 
kons. likadant: des, dcej <deg; blek, bleg osv. På s. 128 och 144 kallas 
h för en palatal konsonant, på s. 178 och 186 är h »neutral» kons. San- 
ningen är ju, att Ii ändrar artikulationsställe allt efter de omgivande 
ljuden. I detta sammanhang borde hänvisats till M. Kristensen, Folke- 
mål s. 70 if. Det visas där, att i nordlig jylländska diftongering av ö 
> yö sker endast efter palatalerna g, k samt e ft er h (ho). Före-
teelsen nämnes hos Svensson s. 123. Vidare påpekas, att i isl. kort 
e blir ie efter g, k och h (hiekk, hiedan osv.). 1 den äldsta hskr av de 
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själländska lagarna, AM 455, finns i-inskott efter g, k framför w, 
dvs. i förbindelserna gice-, kice-, samt efter h i hiem, hieme. I förbindel-
serna gice-, kia- rör det sig om den bekanta allmänna »förmjukningen», 
och det finns ingen anledning att antaga diftongering endast i det 
därmed jämlöpande hiem(e). Jag menar alltså med Kristensen, att 
det är oriktigt att skilja utvecklingen av ett i mellan h och främre 
vokal från »förmjukningen» av g och k i samma ställning. För sin 
ståndpunkt anser anm. tala en form som ycel 'häl', Wigforss s. 149. 
Det anljudande j-et torde vara det kvarstående glidljudet, medan h-
fallit liksom i andra ord på hj-. Det s. 144 not 8 anförda hielse b e h ö-
v e r icke vara någon diftongering. För övrigt är denna skrivning 
icke så enstaka som förf. uppger. I synnerhet NT 1524 är rikt på 
exempel; jag har helt i förbigående antecknat ytterligare hielkfen 
Mark 12: 38, Luk 1: 29, hie/sede Luk 1: 40, hielsens Luk 1: 44, hielsen 
Apg 15: 23. I samband härmed må det framhållas, att glidljud, fram-
kallade av intillstående konsonant, förekommer också efter vokal. 
Alla förts fall av efterslagsdiftongering med slutet palatalt efterslag 
är alltså icke likvärdiga. Ett ord som lajppe (s. 39) har sålunda enligt 
Hedström s. XLIX och LVI sitt j genom inverkan av den följande 
palatala konsonanten, liksom ä överhuvud i vissa smål. dial. får j-
efterslag framför k, g, p. Exempel finns vidare nästan runt om i Nor-
den. Dessa former är alltså inga vanliga diftongeringsföreteelser utan 
sidostycken. till typen skicera. 

Förf. framhåller vidare, att förkortning är en nödvändig förutsätt-
ning för utvecklingen av 'i ur å och p ur 5. I motsats härtill menar anm. 
med den äldre skolan, att i och p i dessa ställningar uppstått dir ek t 
ur ä och 5 genom fasthållande vid och ytterligare någon förträngning 
av de långa vokalernas slutna kvalitet. Det kan ha sina svårigheter 
redan att skilja ett verkligt slutet 6 från i och 'y från 0. Jämför utveck-
lingar som spe, impf. spådal och M. Kristensons yttrande i Folkemål 
s. 72. Uttal som lam dyker f. ö. upp på ställen, där annars inte en till-
stymmelse till diftongering spåras, t. ex. i Skeemålet (Lindberg). 

Förf. räknar heller icke med möjligheten av en allmän tillspets-
ning av artikulationen i ett mål. En sådan har dock tydligen ägt rum 
i gutniskan omkring år 1100 utan att man alls behöver räkna med 
diftong som mellanstadium. Gutniskan är ju fortfarande känd för sin 
spetsiga artikulation. 

Anm. kan alltså icke finna, att förf. genom sin framställning av 
utvecklingarna ö > i och 5 > lyckats göra det sannolikt, att de 
nordiska språken i sin helhet varit så starkt diftongerande som i av-
handlingen försöksvis hävdas. Därmed är icke sagt, att så icke kunnat 
vara förhållandet på de speciellt starkt diftongerande områdena. 

Även den förut s. k. östnordiska brytningen i förbindelserna ingw, 
inkw, iggw och framför vissa konsonantförbindelser och r förklaras 

1) Lech, Skånemålens böjningslära s. 130. Denna kvalitetsför-
ändring är nog vanligare än vad som i allmänhet antages. 
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vara en diftongering. Gången anses ha varit: labialisering av i-et, 
j-inskott framför det uppkomna y-et och utveckling av diftongen till 
ju (s. 157 ff.). 

En utmärkt vinst av avhandlingen är förf:s lovvärda ansträng-
ningar att förenkla problemställningen i ord som milti:mjälte m. fl. 
(s. 236 ff.). De gamla teorierna om suffixvariation i stor skala var 
klumpiga att dragas med och gick ofta utanför det sannolikas gränser. 

Till slut några detaljanmärkningar av olika art. Vid normalisering 
av så stort och heterogent dialektmaterial uppstår det alltid en del 
diskutabla punkter. Cirkumflexer borde här icke ha utelämnats så 
som skett t. ex. i imm„ jisp s. 114. De cirkumflekterade formerna är 
ju tvåstaviga. — En annan tvivelaktig normalisering är ittör, s. 114, 
och 144 (2 ggr); bättre hade varit ittor. — Förkortningen nt., att läsa 
'nedertyska', användes i SAOB och Söderwall men är ingenting att 
ta efter (s. 86). — S. 111: det finns ingen anledning att anföra det endast 
poetiska is!. auåkendr, då det finns ett väl betygat fsv. oclhkencler. — 
S. 113: Källan för de sydhalländska dialektformerna (Wigforss?) 
skulle angivits. De uppgivna formerna finns tillsammans också 
t. ex. i östra härad i Småland (Hedström s. 127, 128, 92). — S. 121: 
Enligt citerade källa, Kort s. 67, uteblir diftongering i jyll. icke blott 
efter v och r utan också delvis efter 1. — S. 181: Även om förf, har en 
annan mening om ordet mjärde än Hesselman, borde en hänvisning 
ha gjorts till dennes stora utredning; i annat fall borde förf, motiverat 
sin avvikande ståndpunkt. 

1Som en brist framstår det, att registret icke upptager också de vik-
tigaste citerade orden, som icke är normala »brytningsord». Det är 
omöjligt att hitta t. ex. alla de ställen, där en utveckling test > 
behandlas, mycket annat att förtiga. Boken skulle blivit användbarare 
med ett sådant register. 

Avhandlingen är synnerligen väl korrekturläst, och tryckfelen 
uppgår till ett absolut minimum. Att nämna är endast s. 80, rad 3 
nfr, står las ja, skall vara lajsa, och s. 81 rad 22 ii', skall vara di. 

Anm. är angelägen att betona, att de framförda anmärkningarna 
mest rör perifera ting och icke på något sätt rubbar arbetets stora 
och bestående förtjänster. Brytningsproblemet har alltid varit ett 
av den nordiska språkforskningens käraste diskussionsämnen, och det 
är därför att hälsa med den största tillfredsställelse, att vi äntligen fått 
en formel, som förklarar alla hithörande företeelser. Avhandlingen är 
ingenting mindre än en sensation. Det är ingen kritik, om jag säger, 
att det ännu återstår mycket att göra, men det är ju ett kännetecken 
på ett gott verk, att det stimulerar till fortsatt arbete. — Ett termino-
logiskt spörsmål kvarstår, som är antytt genom bokens något lång-
randiga titel: vad skall man hädanefter kalla det som hittills gått 
under det bekväma namnet »brytning»? 

Bertil Ejder. 
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Lennart Moberg, Om de nordiska nasalassimilationerna mp > pp, 
nt > tt, nk > kk med särskild hänsyn till svenskan. Akademisk av-
handling. Uppsala 1944 (= Undersökningar till en atlas över svensk 
/olkkultur. Språkliga serien utgiven genom Natan Lindqvist. 1.) 

Ett centralt problem i nordisk språkhistoria och i svensk dia-
lektologi har tagits upp till behandling av Lennart Moberg i hans 
gradualavhandling Om de nordiska nasalassimilationerna. Då assimi-
lationen mp > pp, nk > kk, rit > tt har skapat en av de äldsta och 
betydelsefullaste språkgränserna i Norden, skiljande t. ex. östligt svamp 
från västligt sopp, är det av stor vikt att klarlägga dess utbredning 
och betingelserna för dess genomförande. Genom Mobergs arbete har 
problemet kommit ett avsevärt steg mot sin lösning. 

De två huvudteorierna till förklaring av den östnorcliska assi-
milationens problem, som tidigare framställts, »syllabitetsteorin» och 
»svagtonsteorm», tar Moberg upp till grundlig omprövning. Med över-
tygande besvisföring utdömas ett flertal — ehuru icke alla — av de 
exempel, som av den förra teorins företrädare pläga andras som bevis 
för att stavelseantalet och stavelsegränsen haft avgörande inflytande 
på assimilationens förlopp på östnordiskt område. En del av dessa 
fall, där syllabitetsregeln icke räcker till, anser Moberg istället utgöra 
stöd för svagtonsteorin. Då t. ex. verbet pykkja — ett mycket skick-
ligt valt exempel — med sin heterosyllabiska konsonantförbindelse 
i det dominerande presens uppvisar övergången nk > kk över hela 
Norden, kan författaren inte »se någon annan förklaring till assimila-
tionen i detta ord än verbets svagtoniga ställning». Han anser sålunda 
»att detta ord bättre än, något annat bevisar, att svagtonen är en av 
betingelserna för östnordiskans assimilation.» Beviset är som synes icke 
fullt bindande — det kan ju givas ett tredje. I själva verket måste 
Moberg själv medge att det finns ett antal ord, som varken passa till 
den ena eller den andra teorin. Så är fallet med det gutniska vittr, 'vin-
ter', och fsv. pokki, 'skymf'; 'böter för skymf'. Beträffande pykkja 
anser Moberg, att ordets form i dialekterna »visar att det ofta stått 
svagtonigt i satsen». Han uttrycker sig därvid något för kategoriskt; 
vissa dialekter uppvisa ju inga svagtonsförändringar hos tycka. 

Vid avhandlingens ventilering efterlystes undersökningar rörande 
de svagtoniga och de starktoniga formernas inbördes frekvens hos 
vissa verb, där Moberg anser att svagton har åstadkommit assimila-
tion. Givet är att den i och för sig mycket rimliga svagtonsteorin skulle 
ha varit bättre underbyggd om sådana, dock säkerligen tidsödande, 
undersökningar gjorts. Åtminstone för nutida talspråk kan man komma 
till säkra resultat genom att utnyttja grammofonarkivens samlingar. 
Svårare ställer det sig för fornspråkens del, men därvidlag kan man 
åtminstone särskilja partikelförsedda och partikellösa verbformer från 
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varandra. Verbens utbildande med beton,ad partikel — typen tycka 
om, sticka ut — är för Mobergs bevisföring av synnerlig vikt. 

Ett exempel på önskvärdheten av frekvensundersökningar lämnar 
verben springa, spricka. Av detta verbpar finnas i preteritum singu-
laris tre huvudformer på svenskt område, nämligen sprang, sprack 
och sprank. Moberg menar — säkert med rätta — att formen sprank, 
som är belagd i s. Halland, Kalmar län, på Öland och Gotland, är en 
oassimilerad sidoform till sprack, under det att sprang är en analo-
gisk form. Betydelsen av sprank är vanligen 'löpte, hoppade' o. dyl., 
ej 'brast'. Enligt Moberg är sprank en starktonsform, sprack en svag-
tonsform. Men då återstår att visa, att verbet springa i betydelsen 
'brista' oftare skulle stå svagtonigt än i betydelsen 'löpa'. Vi ha dock 
inte bara spricka sönder och spricka ut, utan även springa bort, springa 
dit och springa km. Det är mycket möjligt, att Moberg har rätt, men 
man ville gärna komma ett steg närmare vissheten. Moberg är inte 
hjälpt med en hänvisning (s. 25 ff.) till att verb och pronomina redan 
i urnordisk tid, stått svagare betonade i satsen än nomina. Det gäller 
ju här att förklara skillnader inom verben. 

Som ovan, antytts erbjuder ordet vinter, gutniskt vittr, svårigheter 
för både syllabitetsteorin, och svagtonsteorin. Moberg föreslår, med ut-
trycklig reservation, att assimilationen i gutniskan skulle ha uppstått 
i svagton, dels i sammansättningar som ainvittring, 'ettåring', dels i 
tids- och åldersangivelser som fsv. faem vintra (gamal). Reservationen 
är berättigad. Särskilt förefaller det föga sannolikt, att vintra i den 
sist anförda frasen skulle ha varit »relativt oakcentuerat». 

En förtjänst hos Moberg är enligt anmälarens mening att han 
avstår från att bygga några slutsatser på ord med trekonsonantism 
av typen drunkna, vintrar, där syllabitetsregelns förespråkare trasslat 
in sig betänkligt vid sina försök att bestämma stavelsegränsen — för 
dem en, nödvändighet. Det torde vara alldeles ofruktbart att teore-
tisera över hur — för att uttrycka saken spetsigt — man under ur-
nordisk tid avstavade ord av denna typ. 

Till de allra värdefullaste rönen i Mobergs avhandling är att räkna 
hans påvisande av oassimilerade reliktformer av vissa ord på upp-
svenskt område. Han har sålunda visat, att den genuint 'svenska' 
motsvarigheten till black är det i Uppland, Dalarna och Gästrikland 
belagda blänk 'grumlig'. Att täck icke heller är en äkta svensk form 
visar Moberg med en hänvisning till ett uppländskt åtänk 'lik, snarlik', 
vilket är den oassimilerade motsvarigheten till det fvn. åpekkr. 

Lika ny som övertygande är också Mobergs teori, att de östliga 
formerna bant, sprank, hänk, äro urgamla och ljudlagsenliga, icke som 
man förut trott analogi- eller kompromissformer. Den dialektgeogra-
fiska metoden har här tillfälle att visa sin stora användbarhet även 
för lösandet av rent ljudhistoriska problem. 

Författarens kritiska skärpa är imponerande. Inte minst fram-
trädande är den i slutkapitlet om assimilationens ålder, t. ex. vid be- 
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handlingen av skaldediktsbeläggen. Hela kapitlet har tycke av en in-
vecklad matematisk beräkning, vars lösning bereder ren intellektuell 
glädje. Men läsaren har samtidigt en oroande känsla av att bara en 
enda faktor behöver vara tagen ur en osäker tabell för att hela slut-
resultatet skall bli oriktigt. Moberg använder t. ex. för sin datering 
övergången b, et > f, h i utljud. Bevis för utveckl. b > f och 
å > p anses främst Stentoftens gAf och beriutip ge. Spåren av denna 
antagna övergång ha ju emellertid senare utplånats och det finns 
inga säkra bevis för att den varit likformigt och liktidigt utbredd 
över Norden. Även, om S. Lindquist (Galdrar s. 190) har rätt i sitt 
övertygade påstående att Stentoften-inskriften har tonlösa f och p, 
så bevisar ju denna sydliga sten ej så mycket. 

Belägg och citat tyckas i stort sett vara mycket omsorgsfullt 
återgivna. Jag har i förbifarten antecknat ett litet fel: det väster-
bottniska fegt 'göra grimaser' böjes i preteritum fegta, ej fåbkt 
(s. 153). Dessidom använder Lindgren i sin ordbok, varifrån uppgiften 
är hämtad, A ej k. 

De rent principiella resultaten i Mobergs avhandling ge kanske 
i stort sett ej så mycket nytt och epokgörande. Detta gäller både 
bestämmandet av assimilationens ålder och hävdandet av svagtonens 
betydelse. I fråga om det sistnämnda ha von Friesen och Wessen 

,visat vägen. Men vi ha genom Mobergs arbete fått en långt säkrare 
kunskap än förut om assimilationen och de förutsättningar under vilka 
den har verkat. Nya och djärva ideer väcka alltid intresse och imponera 
på många. Men att genom en omsorgsfull och kritisk granskning av 
gammalt och nytt material, sådan som Moberg presterat, verifiera 
och komplettera en redan framställd men mindre väl motiverad teori 
är av lika stort värde. 

Gösta Holm. 

Lars Levander, övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra 
hälft 1. Självhushåll. — Skrifter utgivna av _Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien för folklivsforskning 11: 1. Stockholm 1943. 

Nästan inemot vår egen tid har övre Dalarna bevarat sin gamla 
folkkultur liksom sina dialekter i former, som föga avvika från dem, 
som nedärvts från forntiden. Förhållandena inom detta egenartade 
reliktområde ha därför också i särskilt hög grad lockat forskare till 
undersökningar och beskrivningar, så att vi så småningom fått en rätt 
vidlyftig litteratur därom. Någon sammanfattande och samtidigt grund-
lig översikt över Dalarnas folkkultur i dess skiftande yttringar har 
dock hittills ej funnits. Den nyckelställning, som Dalakulturen genom 
sin forntrogenhet intar inom det nordiska kulturområdet och som gör, 
att den i viss mån kan ses som normaltyp för arbets- och kulturformer 
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i äldre tid i hela Nordskandinavien, skulle göra en sådan översikt högst 
värdefull för kunskapen om nordisk folkkultur i stort. Även om Dalarna 
står som ett isolerat och självtillräckligt kulturområde, har det dock 
med tusen trådar både språkligt och kulturellt hängt samman såväl 
med kustlandskapen i Östsverige som med angränsande trakter i Norge. 
Inom sin snäva geografiska begränsning ger Dalakulturen oss en åskåd-
lig bild av levnadssätt och arbetsmetoder, som i många fall varit i 
allmänt bruk i Norden sedan vikingatiden. 

Det är således en händelse av stor vikt i nordisk folklivsforskning, 
när dr Lars Levander nu utgivit den första delen av en encyklopedisk 
översikt över Dalarnas bondekultur som den var före år 1850. Denna 
första del behandlar självhushållet och råvaruförsörjningen. Alla kända 
arbetsmetoder och redskap inom jakt och fiske, som påträffats inom 
övre Dalarna, skildras ingående och belysas av talrika bilder och kar-
tor. Och på samma sätt genomgås i tur och ordning boskapsskötseln 
med fäbodliv och foderfångst, sädesodlingen och bränsleanskaffningen 
med kolning och tjärbränning, vilka sistnämnda arbeten till huvud-
saklig del utfördes som förvärvsarbete. Arbetets omfång uppgår till 
561 sidor med ej mindre än 472 bilder och kartor. Dess användning 
underlättas av ett mycket utförligt register över förekommande ter-
mer. Av verket föreligga redan färdiga i manuskript ytterligare två 
delar av motsvarande omfång, och därtill planeras två avslutnings-
band. Utgivningsplanen omfattar således i sin helhet följande vo-
lymer: 1. Självhushåll, 2. Förvärvsarbete, 3. Hem och hushåll, samt 
4. Samhällsliv och 5. Andligt liv. Som medhjälpare vid arbetets ut-
redigering har Levander förvärvat 0. Bannbers, som granskat arbetet 
som särskilt sakkunnig rörande Västerdalarna och med utgångspunkt 
från material i Nordiska museet, samt Ella Odstedt och Filip Rombo, 
som svara för speciella ämnesområden. 

Arbetet bygger annars huvudsakligen på de samlingar rörande Da-
larnas folkmål, som finnas i Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Upp-
sala och som till mycket stor del sammanförts av dr Levander och hans 
många medhjälpare som grundval för den stora ordbok över dalmålet, 
som varit huvudmålet för Levanders arbete vid arkivet sedan år 1920. 
Illustrationsmaterialet, i stor omfattning teckningar av ortsmeddelare, 
härrör också huvudsakligen från arkivet, men med värdefulla bidrag 
ur Nordiska museets samlingar. Frånsett bildmaterialet bygger så-
ledes Levanders framställning i detta band uteslutande på muntlig 
tradition. Arkivaliska källor i egentlig mening ha principiellt uteslutits. 
Likaså har författaren konsekvent avhållit sig från varje försök till 
komparativ etnologisk analys av sitt material. Han understryker själv 
kraftigt sitt arbetes rent deskriptiva, etnografiska karaktär. En mycket 
sträng begränsning i fråga om använt källmaterial till de allra mest 
högvärdiga skildringarna har han också fått ålägga sig för att kunna 
hålla arbetet inom den satta ramen. Åtminstone i vissa avseenden flödar 
materialet rikligt (Dalmålsordbokens över 120,000 oktavkort ha mycket 
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att ge), och det synes också i sådana fall, då det varit sparsammare, 
ge en solid grund för en skildring av förhållandena i Dalarna före den 
tid, då nutidens internationella kultur började översvämma också detta 
landskap. Arbetet visar hur nödvändigt det varit att så snart som 
möjligt företa en bearbetning av de insamlade notiserna, vilka aldrig 
kunna vara i alla avseenden kompletta, så att det i tid blir möjligt 
att utfylla de allvarligare luckorna i materialet, få bort tvetydigheter 
och oklarheter, så som här skett med hjälp av systematiskt uppgjorda 
kompletteringslistor, vilka genomgåtts i orten. I de flesta fall ha också 
minnesgoda traditionsbärare ännu under tredje årtiondet av 1900-talet 
kunnat fylla ut luckorna! Mycket av det viktigaste materialet stam-
mar dock från minnen hos meddelare, som i vissa fall haft sina födelse-
år på 1820-talet. Källmaterialet är således resultatet av ett systema-
tiskt och outtröttligt insamlingsarbete, vilket i elfte timmen åt forsk-
ningen räddat ett ovärderligt minnesstoff, som nu annars till allra 
största delen skulle varit glömt och borta för alltid. 

Detta etnografiska arbete bygger på material som insamlats främst 
med tanke på att det skulle utgöra grundvalen för den tillämnade 
stora dalmålsordbok, till vilken Levander redan utarbetat en tredjedel 
av tryckmanuskriptet, och denna insamling har skett för att komma. 
åt ordförrådet och för att få noggrant besked om ordens betydelser 
och sakliga bakgrund. Då språket är traditionens medium, kan det 
ej isoleras från traditionens innehåll. I »övre Dalarnes bondekultur» 
framträder också det intima sambandet mellan ordförrådet och dess 
sakliga bakgrund. Arbetet blir därför ovärderligt för både språkmän. 
och etnologer. Samtidigt är det avsett som förarbete och komplement 
till dalmålsordboken för att avlasta sådant material, som tarvar ut-
förligare skildringar, vilka ej utan många upprepningar skulle kunna 
tagas med, om det hade måst uppdelas på en mängd skilda ordboks-
artiklar. Nu slipper man ifrån upprepningarna och får orden presen-
terade i sådant sammanhang, att oklarheter i fråga om deras verkliga 
betydelser undvikas. Hur stort antal termer, som på detta sätt behand-
lats i första bandet, framgår av att ordregistret till detsamma upptar 
över 4,000 uppslagsord. För en forskare, som i framtiden skall använda. 
Dalmålsordboken., står således den utvägen öppen att på ett lättåt-
komligt ställe slå upp en »grundtext», där kontroll av exakta betydel-
serna hos orden ständigt kan göras. Vad detta innebär för betydelse-
historiska och etymologiska forskningar kan knappast övervärderas. 
Samtidigt kunna mängder av ordboksartiklar väsentligt förkortas ge-
nom en enkel hänvisning till det ställe i »övre Dalarnes bondekultur» 
där ordet möter i sitt naturliga sammanhang. Någon motsvarighet 
till detta samspel mellan etnografisk beskrivning och ordbok kan an-
mälaren ej erinra sig från annat håll, i varje fall intet med lika intimt 
samband mellan de båda sidorna. Närmast till hands inom nordisk 
språkforskning ligger väl en jämförelse med den danske forskaren H. 
F. Feilbergs stora »Ordbog over jyske Almuesmål» och hans, jämfört 
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med Levanders verk, till omfånget blygsammare »Dansk Bondeliv navn-
lig i Vestjyllandn. 

Författaren har själv avväpnat all kritik av hans arbete utifrån 
jämförande etnologisk synpunkt. Det är ej heller lätt att leta upp 
ställen i arbetet, som skulle kunnat behandlas bättre än vad som skett 
med stöd av tillgängligt källmaterial. Och i fråga om fullständigheten 
av skildrade redskapstyper och arbetsmetoder torde inte heller någon 
berättigad kritik kunna resas mot verket. Endast ett par iakttagelser, 
som i förbigående gjorts ifråga om vad som medtagits eller utelämnats 
i kapitlet om »Självhushållet», skola här nämnas. Tjärbränning och 
kolning ha här medtagits i naturligt samband med övriga skogsarbeten, 
fastän de till övervägande del kunna anses som förvärvsarbeten:. Där-
emot finner man varken i samband med skildringen av kördon vid 
höforsling, gödsel- eller timmerkörning någonting om hästarnas sel-
don, och inte heller i samband med åkerredskapen. Möjligen kommer 
detta kapitel att behandlas i sammanhang med sadelmakeriet i någon 
följande del. Likaledes finnes ingenting under behandlingen av djurens 
skötsel nämnt om deras sjukdomar och åkommor samt vården av 
dessa. Det kanske har sina vanskligheter att placera denna djur-
medicin i delen om »Andligt liv» också? 

Vid en granskning av bildmaterialet i boken måste man säga, 
att detta gör mycket god tjänst som pedagogiskt åskådningsmaterial, 
då det till största delen består av (ofta något förenklade) teckningar 
efter originalföremålen (eller i vissa angivna fall efter sagesmännens 
beskrivning). Emellertid kunde nog här och var fotografiskt bildunder-
lag varit att föredraga framför teckningen, då det gäller dokumente-
ring av enskilda fall. En viss generalisering kan nog märkas både i 
fråga om bild och beskrivningar, oftast framtvungen genom n,ödvän-
digheten, att begränsa sig. Från etnologisk synpunkt kan och bör 
framställningen i framtiden kompletteras — i den mån, det på nuva-
rande sena stadium kan ske — med en geografiskt mera differenti-
erad redogörelse för skiftande föremålstyper och arbetsmetoder och 
deras frekvens. Där kunna givetsvis också de arkivaliska källornas 
upplysningar om äldre tider ge mycket, särskilt till belysning av före-
teelsernas ålder och ursprung, synpunkter som Levander av ovan 
angivna skäl ej kunnat och velat anlägga. 

Slutomdömet om detta första band måste bli, att vi här ha fått 
en fyllig och samtidigt väl utvald dokumentering av livet i gamla 
tiders Dalarna, sådant det kvarlevat i minnet hos den generation, 
som nu till största delen gått bort och oåterkalleligt tagit med sig i 
graven vad som räddningsarbetet i sista stund ej hunnit ta till vara. 
Det är en minnesgärd åt det gamla enkla och torftiga livet under den 
svenska fattigdomens tid, samtidigt som det är ett viktigt vetenskap-
ligt dokument, skrivet så att det utan möda med behållning och även 
nöje kan läsas av envar intresserad. Man hoppas på den fortsättning 
som skall komma och på att det allmänna skall göra det ekonomiskt 
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möjligt att fullfölja arbetets utgivning i så snabb takt, som författarens 
krafter medge. Det är ej blott ett lokalt utan i högsta grad nationellt 
intresse att säkra utgivningen av hela verket och därmed ge vårt 
folk en representativ bild av hur vår svenska allmoge i gammal tid 
levde och arbetade. 

Manne Eriksson. 

J. Ejdestam, Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åker-
bruk i Sverige. Skrifter utgivna genom Landsmåls- och jolkminnes- 
arkivet i Uppsala. Serie B:2, Uppsala 1944. VIII + 240 s. 8:o. 

De kalendariska bruken att upptända och samlas kring eldar 
i det fria förtjäna utan tvivel sin doktorsavhandling. Den allmänna 
teorien om dessa bruk har härintills pendlat mellan förklaringen att 
eldarna haft till uppgift att driva onda makter på flykten och att efter-
likna solens ljus och värme. I båda fallen vore deras viktigaste ända-
mål att främja avel och äring. Problemet har varit, om dessa förkla-
ringsgrunder var för sig eller på något sätt sammanfattade, låta sig 
etnologiskt bekräftas (Budkavlen: XXII s. 34 ff.). Denna problem-
ställning har en allmänt syftande religionsvetenskaplig karaktär, och 
problemets lösning skulle förutsätta, att man kunde tränga ned till 
brukens historiska och etnologiska rötter. 

Så vitt jag vet, finnes endast ett försök i denna riktning, som 
förtjänar beaktande. Edvard Westermarck fastslog redan år 1905 i 
polemik med den Mannhardt-Frazerska förklaringen att midsommar-
eldarna skulle ha sitt upphov i solmagi, att de marockanska midsom-
marbruken ha till uppgift att jaga onda andar och makter på flykten 
(Folklore XVI, 1905, s. 27 ff; Ritual and Belief in Morocco, London 
1926, Il s. 182 ff.; 199 ff.). En sådan uppfattning torde kunna anses 
ofrånkomlig. Men Westermarck antydde samtidigt en annan sak, att 
de nordafrikanska bruken kunna förmodas stå i ett visst samband 
med de europeiska midsommarsederna (Svenska litteratursällskapets 
i Finland Förh. och upps. 23, 1909 s. 18 f.). Då man känner de nord-
afrikanska midsommareldarna från 500-talet efter Kristus, så låge 
det nära till hands att anta, att bruket tidigt varit spritt över det 
mediterrana området och därifrån utbrett sig över Europas kontinent. 
Ett sådant antagande skulle, så vitt jag kan se, ge en etnologiskt 
relevant förklaring på midsommareldarnas ursprung. Frågan vore då 
endast, huru långt förklaringen räcker. Ha övriga kalendariska eld-
bruk utvecklat sig ur midsommareldarna? Och ha de utbrett sig över 
Europa från Medelhavsområdet? 

Ejdestam har i sin avhandling »Årseldarnas samband med bo-
skapsskötsel och åkerbruk i Sverige» ej utgått från dylika övervägan-
den. Hans avhandling har omedelbart vuxit fram kring arbetet med 
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att kartlägga vissa svenska festbruk. Om detta arbete, som han ut-
fört vid Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, har han inlagt 
en mycket betydande förtjänst. En del av hans resultat har nedlagts 
i den, värdefulla översikten »Svenska vårseder» (Sv. Landsmål 1939), 
en, annan del har framträtt på annat håll. 

Ämnets geografiska begränsning och metod ha inte erbjudit förf. 
några teoretiska problem. De beröras inte ens i avhandlingen. Visser-
ligen är Julius Ejdestam inte den förste, som arbetat folkloristiskt 
med Sveriges karta som underlag. Denna utbredningsteoretiska metod 
infördes i svensk folkminnesforskning redan av Gunnar Granberg 1935. 
Ejdestams förtjänst är dock, att han utvecklat metoden genom att 
genomföra en sträng traditionskritik och genom att införa en funk-
tionell synpunkt på de utbredningsteoretiska sammanhangen. Tradi-
tionskritiken har blivit en brännande fråga i svensk folklivsforskning, 
sedan nytt material under de senaste årtiondena hopats i en utsträck-
ning, som knappast har någon motsvarighet på andra håll. Ejdestam 
har utfört ett viktigt värv i detta hänseende både som arkivman och 
forskare. A andra sidan har han under sitt arbete med det presenta 
traditionsmaterialet förts in på de kulturella och sociala förhållanden, 
vilka betinga traditionsspridningen och härunder fått en funktionell 
synpunkt på denna. Detta är någonting för hans arbete väsentligt, 
som man har att fästa sig vid. 

Ejdestam kommer i stort sett till följande resultat. (1) Det har 
sedan gammalt i Svea- och Götaland samt möjligen i sydöstra Norr-
land funnits en sed att på våren freda betesmarkerna mot övernatur-
liga makter genom att upptända eldar. Dessa eldar ha senare betrak-
tats såsom riktade mot rovdjuren. Bruket har bevarats i seden att 
tända eldar under Peregrinusgången i Värmland och angränsande de-
lar av andra landskap. (2) Det har i Svea- och Götaland likaledes 
funnits en sed att på våren tända eldar till grödans skydd mot över-
naturliga makter. Bruket har levat kvar i Västergötland och Skåne 
i form av eldar, som tänts vid Kristihimmelsfärdsdagen, i det först-
nämnda landskapet även på Ture- och Tykodagarna. (3) I motsats 
till dessa ålderdomliga bruk ha följande införts i senare tid från andra 
länder. (a) Midsommareldarna ha möjligen inkommit under medel-
tidens mittperiod, kanske tidigare, men ha sannolikt icke haft någon 
allmän utbredning utanför de f. d. danska och norska landskapen. 
(b) Valborgsmässoeldarna ha under slutet av medeltiden eller i början 
av nya tiden inkommit över Stockholm och anslutit sig till den tidi-
gare seden att med eld fördriva rovdjuren från betesmarkerna. (c) 
Påskeldarna torde ha kommit in under 1600-taket och förbundits med 
skyddsåtgärder mot häxorna. (4) övriga kalendariska bruk att upp-
tända eldar ha inte intagit någon framträdande plats i den tradition 
vi känna från Sverige (s. 211). 

Dessa resultat ha vunnits genom utbredningsteoretiska övervä-
ganden, vilka förf. sammanfattat i avhandlingens inledande kapitel, 
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som bär titeln »Folksedens spridningsvägar». Hans huvudsynpunkt är 
att sederna utbrett sig genom det sociala tryck, som de kulturbärande 
högre samhällsskikten i städerna utövat på allmogen såsom folkets 
stora massa. Detta på suggestion och prestige grundade dynamiska 
förhållande betraktar Ejdestam såsom en konstant sociologisk faktor. 
Det vore ett misstag att stämpla honom som en anhängare av teorien 
att kulturföreteelserna deklasserats och förvanskats under sin gång 
från de kulturellt tongivande till de kulturellt recipierande elementen 
i samhället. Ejdestam konstaterar endast en allmän spridningslag. 
Mot genomförandet av denna tanke kunna emellertid många invänd-
ningar göras. Det är uppenbart, att denna spridningsfaktor är allt 
annat än konstant. Den verkar inte likformigt. Olika företeelser spridas 
på vitt olika sätt under olika förhållanden. 1 olika tidsmiljöer är kul-
turspridningen också väsentligt olika. Den är inte heller en faktor, 
som verkar kontinuerligt genom århundradena. Särskilt fäster man sig 
vid att förf, sätter ett likhetstecken mellan de tongivande samhälls-
skikten:  och städernas befolkning. Detta förleder honom till att i all-
mänhet övervärdera städernas inflytande på folklig ethos. En hel del 
av felen och misstagen i Ej destams framställning härröra därav att 
han fattat utbredningens sociala dynamik alltför ytligt och schema-
tiskt. Avhandlingens inledningskapitel torde få betraktas såsom en 
rad efter ämnets behandling tämligen hastigt nedskrivna intryck av 
spridningsföreteelserna. Detta förklarar åtskilligt. Men det är utan 
tvivel ur alla synpunkter ett kardinalfel att inleda en vetenskaplig 
framställning med att dogmatiskt fastslå principerna i stället för att 
metodiskt diskutera dem. Mer än alla etnologiska och sociologiska in-
vändningar mot denna del av framställningen väger därför den meto-
dologiska. I jämförelse med detta är det av mindre vikt att Ejdestams 
inledning på många punkter direkt utmanar den kulturhistoriska kri-
tiken. 

Jag kan inte finna det lönande att spilla tid på att kritisera detta 
löst hopkomna kulturteoretiska utkast. Det är endast att hoppas, 
att förf., vis av kritiken, skall ta upp ämnet till förnyad behandling. 
Irreparabelt är däremot det metodfel, som Ejdestams spridningsteori 
blottar och som främst ligger däri, att han betraktar kulturspridningen 
som en historisk konstant faktor. Detta hänger på det närmaste sam-
man med den teoretiska förutsättningen att spridningen ger uttryck 
åt en historisk kontinuitet. Detta diffusionistiska axiom är naturligt-
vis icke som sådant en uppfinning av förf. Det ligger i grund och botten 
bakom varje metod, som söker omsätta geografiska utbredningsför-
hållanden i kulturhistoriska termer. Men antagandet att utbredningen 
av vissa kulturella företeelser har ett djup i tiden får sin särskilda 
tillämpning, när man ställes inför en karta, som endast visar bilden 
av ett recent tidsskikt av dessa kulturföreteelser. Vita fläckar på 
en sådan karta behöva ju inte nödvändigt betyda, att en viss kultur-
företeelse även i äldre tid saknats på områden, för vilka vi inte besitta 
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några uppgifter om den. I vilken utsträckning tillåta de kartor, som 
f. n. göras på basen av nutida tradition, historiska slutsatser bakåt i 
tiden? Denna fråga är av absolut grundläggande betydelse, när det 
gäller att fastslå bärigheten av de historiska slutsatser, som en forskare 
gör på basen av ett kartograferat nutidsmaterial. Problemet tillåter 
knappast någon allmän lösning. Men man måste anse, att det meto-
diskt bort bringas under debatt i en avhandling, där förf. av den nutida 
geografiska utbredningsbilden ofta; gör historiska slutledningar om för-
hållanden, som ligga århundraden bakåt i tiden. Sådana slutledningar 
bli historiskt taget lätt så spröda och konstruktiva, att de inte kunna 
betraktas annorlunda än som rent tillfälliga resultat av ett mödosamt 
forskningsarbete. Den diffusionistiska teoriens fiktioner äro berättigade 
endast så långt de historiskt äro verifierbara. Detta synas mig väl ha 
förtjänat att av förf, själv påpekas. 

För att illustrera vad jag menar, återkommer jag i detta samman-
hang till midsommareldarna. Vad Sverige beträffar, ha vi hos Olaus 
Magnus en bestämd uppgift att folket samlades för att fira midsommar 
och upptända eldar: populus omnis utriusque sexus et cetatis in pub14-
cis plateis urbium aut planitie camporum, ubique copiosis accensis ignibus, 
pro choreis tripudiisque coercendis, concurrere solitus [est], (1. XV, c. 
10), vilket i den av förf. citerade svenska upplagan återges med: 

— »plägar allt folk utan åtskillnad till kön och ålder samlas i skaror 
på städernas torg eller ute på fria fältet, för att där glädtigt tråda 
dansen vid skenet af talrika eldar, som öfverallt tändas» (III s. 137). 
(Illustrationen avbildar bl. a. en brinnande tunna uppsatt på en stång.) 
Översättningen är på detta ställe fri och går förbi detaljerna i Olaus 
Magnus' uttryckssätt?. In publicis plateis urbium aut planiti3 camporum 
betyder ordagrant: på städernas offentliga öppna platser eller på en 
plan, som låg ute på slätten. Naturligtvis kan man härvid även tänka 
på samlingsplatser, som lågo tätt utanför städernas hank och stör. 
Men motsatsen mellan begreppen urbes och campi tyder här snarare 
på motsatsen mellan stad och landsbygd. (Jfr Du Cange: 4. Campus 
Ager, modus agri, nostris champ, Italis campo. Origines: Campus plani-
ties term dicitur cui cultura adhibetur, et qum excolitur ab agri-
colis.) Olaus Magnus beskriver förhållandena vid början av 1500-talet 
och bör väl i främsta rummet anses vara vittnesgill i fråga om sitt hem-
landskap Östergötland. 

Ejdestam har påvisat, att midsommareldar »omkring mitten av 
1800-talet någorlunda allmänt tändes endast i Skåne, utom den nord-
ligaste delen, samt i södra och mellersta delen av Bohuslän. Sporadiskt 
förekommo de i Blekinge, Småland, i Dalsland och Värmland, i Härje-
dalen och Jämtland, på Fårö, i Upplands och Hälsinglands kustland 
samt i Norrbotten» (s. 185). På grund av denna utbredning drar nu 

1 ) Chorece och tripudia återges i svenska översättningen endast 
med »dansen». 
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förf. slutsatsen att midsommareldarna historiskt höra samman med 
Danmark och Norge och i Sverige »sannolikt icke haft någon allmän 
utbredning utanför de f. d. danska och norska landskapen» (se ovan). 
Rörande Olaus Magnus' uppgift säger förf.: »Det vore kanske oriktigt 
att icke lita på Olaus Magnus' uppgift att eldar tändas vid midsommaren, 
ehuru det är svårt att avgöra vilken trakt som avses i beskrivningen. 
De landskap som enligt vår kännedom om sedens utbredning skulle 
kunna komma i fråga, voro ju på Olaus Magnus' tid danska eller norska. 
Jag håller likväl — i likhet med vad som ovan sagts — icke för otro-
ligt att seden då kunde förekomma på en del ställen även utefter vår 
östkust» (s. 188). Jag kan inte finna det möjligt att kasta någon skymt 
av tvivel över Olaus Magnus' uppgift att det sedan medeltiden varit 
hävdvunnet bruk att samlas kring midsommarbål åtminstone i ett 
av Sveriges centrala landskap. Då Ejdestam på grund av utbrednings-
förhållanden, som gälla för en tid, som ligger vid pass 350 år efter den, 
som Olaus Magnus skildrar, gör gällande, att midsommareldarna på 
hans tid troligen endast voro spridda på en del ställen utefter den svens-
ka östkusten, kan, jag inte finna annat än att han våldför sig på ett 
historiskt faktum, vilket inte kan bortresoneras med en utbrednings-
teori, som grundar sig på ett material av långt senare datum. 

Det hade inte varit nödvändigt att här bringa denna fråga på tal, 
om den vore blottad på allmännare innebörd. Om midsommareldarna 
redan under medeltiden voro spridda i Danmark och Norge, så voro 
de det med ganska stor säkerhet även i Sverige. Härpå tyder även den 
nordliga spridningen, sedd i samband med de finska kokko-eldarna, 
vilka såsom förf. (s. 187) framhåller utan tvivel ha mycket gamla anor. 
Möjligheten att man sedan urminnes tid samlats kring midsommar-
bålen i alla de nordiska länderna bör därför inte helt lämnas ur räk-
ningen. Sedens gamla karaktär av festbruk kan ha gjort att inga före-
ställningar, som skulle ange dess vidskepliga syfte (s. 190), förbundits 
med den. Under tider, då man i stor utsträckning inrättade sig efter 
naturens almanacka, var det ju på våra breddgrader tämligen menings-
löst att vid årets ljusaste tid tända upp eldar för att fördriva onda 
makter. Om emellertid Johanneeldarna äro gamla i Norden, så frågar 
man sig, om bruken att samlas vid festeldar i det fria även vid andra 
tidpunkter under året icke kunnat ta form och gestalt efter dem. 

Varpå den utbredning av midsommareldarna, som Ejdestam på-
visat för tiden kring förra seklets mitt, beror, är en fråga för sig. Det 
är icke otroligt, att allmogens intressen och omsorger om vårsådden 
och boskapens utsläppande på betet, vilka i hög grad förenats med 
vidskepliga föreställningssätt, gett upphov åt vissa 'dominanter' (Al-
bert Nilsson) bland de kalendariska eldbruken. Detta skulle i så fall 
närmast gälla de eldar som förenats med Kristihimmelsfärdsdagen och 
Valborgsmässan. Huru härmed nu än må vara förhållandet, så inta 
dessa eldar den mest framträdande platsen i svensk folktradition. 
Till de intressantaste och pålitligaste resultaten i Ejdestams arbete 
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torde man få räkna kapitlet »Eldarna vid Kristihimmelsfärdsdagen» 
(s. 161 if.) Förf. har här på ett förtjänstfullt sätt utrett sambandet 
mellan den uppspirande brodden och eldarna. Den kalendariska fixe-
ringen har i detta fall skett genom gångdagarna. (Ett liknande för-
hållande har för Ture- och Tykoeldarnas vidkommande påvisats av 
Sigfrid Svensson i Rig 1944 s. 85 f.) Detta samband kan spåras över 
Sverige, Finland och Danmark. »Det synes också sannolikt», säger förf. 
»att eldarna vid Kristihimmelsfärdsdagen, och pingsten representera 
en, mycket gammal eldningssed i Norden. Vi kunna kanske också 
räkna med att dessa eldar äro ursprungligt nordiska och icke ha in-
kommit till det nordiska området genom spridning» (s. 180). Ett sär-
skilt intresse erbjuder detta avsnitt av arbetet genom att förf. i ett 
större sammanhang sätter in Kristihimmelsfärdsdagens he/ka-bruk (hela 
torstai, helge torsdag) i sydvästra Finland (s. 176 ff.). Det äldsta be-
lägget för dessa bruk från år 1684 i Loimijoki (R. Hertzberg, Vidske-
pelsen i Finland s. 44) har förf, dock icke observerat: »Aftonen mot 
Kristi himmelsfärdsdag gjorde en åttioårig qvinna eld af spånor på 
landsvägen mellan sina åkertegar och sade åt den förbiridande prosten: 
'Jag välsignar mina åkrar'». Detta, som förklarades vara »allmänt 
bruk» i trakten, är ett typiskt exempel på en primitiv eld avsedd att 
främja grodden på åkern. 

Huvudparten av Ejdestams arbete är ägnad de med den begyn-
nande betesgången förenade Va lborgsmässo- och Peregrinuseldarna. 
Förf:s uppfattning är att dessa eldar upptänts för att fördriva över-
naturliga makter från betesmarkerna, förrän boskapen släpptes ut 
på våren. Den vanliga folkliga tydningen har getts av Jonas Moman, 
De superstitionibus etc. 1750, s. 34: »att deras fänad (pecora) skall 
gå oskadd för vilddjurens våldsamhet inom de gränser, där flamman 
av bålet (flamma ignis) kan skönjas». Samma förklaring har allmänt 
givits på lurblåsningen, ropandet och skramlandet med skällor vid 
samma tillfällen, och i detta sammanhang har man otvivelaktigt också 
att inordna skallgången vid Peregrinus. Allt detta bildar ett stort, 
enhetligt föreställningskomplex av på en gång reell och magisk karak-
tär, som aldrig varit föremål för verklig undersökning och inte heller 
av förf. behandlats i sitt inre sammanhang. Detta måste ur synpunkten 
av hans framställning beklagas. Faran för att boskapen skulle rivas 
och dödas av de vilda djuren var inte den enda faran, när den släpptes 
ut i marken. Boskapen kunde även villa bort sig och skogtas av över-
naturliga väsen. Vilddjuren och skogens makter ansågos därför ofta, 
om också icke alltid, stå i förbund med varandra. Den övernaturliga 
och den naturliga förklaringsgrunden till bruken ha därför ett in-
bördes samband och ha överallt påverkat varandra. Det är säkert 
fel att ge någon prioritet åt den föregående förklaringen. Om Ejde-
stam gått detta problem in på livet, så hade måhända en del av de 
svårigheter han mött på sin väg, när det gällt att finna en lösning 
på Valborgs- och Peregrinuseldarnas problem, kunnat övervinnas. Här 
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har emellertid hans utbredningsteoretiska startpunkt direkt legat ho-
nom i fatet. Ehuru han gjort en intressant ansats till att uppfatta 
eldningsbruken såsom ägnade att »helga land på våren» (s. 135), måste 
man beklaga att denna tanke inte genomförts på bredare och kring-
syntare grundval. 

Såsom Valborgsmässoeldarnas huvudsakliga utbredningsområde 
vid mitten av 1800-talet betecknar Ejdestam Mälarlandskapen med 
utlöpare västeröver in. i Närke och Värmland, norrut in i södra Norr-
land och åt söder in i Götalandskapen. Historiskt ha de inte av förf. 
kunnat beläggas längre bort i tiden än till 1700-talets förra del. (Det 
tidigaste belägget härstammar från Drysenius' handskrift av 1711 i 
Skoklosterarkivet.) Vi finna Valborgsmässoeldar vid denna tid före-
trädesvis spridda i de östra delarna av Svealand med Uppland såsom 
centrum. På basen av dessa förhållanden drar nu förf. slutsatsen att 
Valborgsmässoeldarna vid medeltidens slut kommit från Tyskland, 
närmast från Holstein, med det tyska borgerskapet i Stockholm (s. 
65 ff.). Denna utbredningsteori har inte något positivt historiskt stöd 
och motsäges dessutom i etnologiskt hänseende direkt av Valborgs-
mässoeldarnas sammanhang med övriga vid Valborgsmässan före-
kommande bruk i samband med betesgången. Hela denna grupp av 
bruk och tro har en alltför primär karaktär för att ha hämtats till 
landet av tyska köpstadsborgare. Det kan mer än väl vara ett ur-
åldrigt bruk med rötter i Svealandens centralbygder. 

Tankegången »så långt elden lyser och ljudet höres» är typisk 
för den magiska motiveringen av dessa bruk. Därför måste bålen bli 
så stora som möjligt och lurarna höras så långt som möjligt. Motive-
ringen kan knappast vara helt primitiv. Ljudet och elden förlänas 
här en magisk avståndsverkan, som mindre beror på deras inneboende 
egenskaper än på de omständigheter, under vilka de verka. Den inn.e-
bär därjämte en rationalisering av uppfattningssätten, som inte gärna 
kan vara ursprunglig. Då man släppte ut boskapen på våren, hade 
man knappast något omedelbart behov av att i magiskt syfte begagna 
sig av stora bål. Elden och röken verkade härvid såsom direkta skydds-
medel. Det magiska bruket av gnidelden hör även ihop härmed, ehuru 
förf. underlåtit att ägna dess användning någon uppmärksamhet i 
detta sammanhang. De stora eldarna däremot måste man tända på 
höjder eller också måste man resa upp bränslet på stänger, för att 
elden skulle lysa så långt som möjligt. Olaus Magnus' avbildning av 
en midsommareld ger vid handen, att sistnämnda bruk förekom på 
hans tid. Det kan förmodas, att Valborgsmässoeldarna påverkats av 
dessa skåde- och lusteldar. Men att de skulle uppstått såsom sådana 
ligger utanför det sannolikas gräns. När det här är fråga om de stora 
Valborgsmässobålens profylaktiska karaktär, bör man hålla i minnet att 
denn,a egenskap är härledd och snarast sekundär. 

R opandet och lurblåsandet vid vårens högtidsdagar äro viktiga 
paralleller, ehuru Ejdestam ej ägnat dem någon uppmärksamhet som 

9-441934. Sv. landsmål. 
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sådana. Även här har man till stor del att göra med tankegångar i 
andra hand. Det existerar en uppenbar skillnad mellan de primära 
magiska uttrycken för bruken och de sekundära att vid vissa ma-
giska tider utropa önskeformler, i vilka daghelgonets namn blandas 
in, för att främja avkastningen från boskapen eller för att driva dess 
fiender på flykten före den stundande betessäson.gen (se Budkavlen 
XXII, 1943, s. 37 ff.). Vi finna av exemplen i Ejdestams avhandling, 
att sådant ropande stundom förenas med blåsande i horn. Typiskt 
är följande uppgift från S:t Bertels i Egentliga Finland. Tidigt på 
Valborgsdagens morgon klev man upp på hustaket och blåste där i 
vallhornet: »Vappu kom, det tutar, till ladan, till tutan!» (Övers, från 
fi. Yappu Valborg; tuutu av sv. 'tuta', 'lur'. Enl. SKSA 1937, anf. av 
förf. s. 122). Lurblåsningen har inom det område här är tal om även 
den haft en specifik magisk karaktär: ljuden skulle tjäna inte endast 
att skrämma rovdjuren utan på samma gång också att »dåra» dem, 
d. ä. göra dem ofarliga genom att förtrolla dem och få dem i sin makt. 
( Även människor kunna dåras, om de på vissa dagar och tider få höra 
vallhornet på morgonen och på fastande mage.) Det är även i detta 
fall de heliga dagarna och magiska tiderna, ej lurblåsningen som sådan, 
som bilda det avgörande momentet i fråga om verkningarna. M. a. 
o. vi  ha även här en andra-handsmagi. 

Det finnes skäl att tro, att ett liknande förhållande gäller springan-
det med skällor och klockor på vissa dagar, särskilt vid Valborgsmässan 
(s. 124 ff.). Oväsendet såsom sådant har säkert inte varit det primärt 
verksamma i detta fall. Ej heller har man velat skrämma rovdjuren. 
med sådana barnsliga upptåg. Nikander har för länge sedan påpekat 
att den magiska uppfattningen av kyrkklockornas klang troligen har 
spelat in (Folkl. och etn. studier 1 1916 s. 279). Det synes mig sanno-
likt att den utövat ett avgörande inflytande på hela denna folkliga 
idékrets. Skällor och klockor ha till ändamål att hålla ihop hjorden, 
hindra de enskilda djuren att gå vilse och skydda dem mot andra djur. 
Detta ändamål behärskar också de magiska föreställningarna, då bo-
skapen släppes ut på betet. (Därför spela även nycklar och kittel-
krokar en roll i detta föreställningssammanhang; se s. 122, 144.) Man 
samlade ihop alla djurens skällor. Särskilt barnen sprungo med skällor 
och klockor därför att det var barnens syssla att gå i vall under betes-
tiden. Ibland sprungo de till vissa platser i skogen, såsom kluvna 
stenar o. dyl., som av dem betraktades såsom på ett eller annat sätt 
besynnerliga. Det vore alltför långsökt att förklara detta som förblek-
nande rester av fastlagsupptågen. Skall man ge bruket någon vidare 
förklaring, än den som här redan getts, så vore det, att man på samma 
gång ville underrätta skogsrået och komma på god fot med det, när 
det gällde vallgången. Det finnes åtskilligt, som kunde tydas i den 
riktningen. Utom till de av förf. anförda finlandssvenska källorna 
kan hänvisas till Jacob Tegengren i Arkiv för Svenska Österbotten 1 
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s. 1 ff. jämte Min kommenterande uppsats i Budkavlen I, 1922, s. 
26 ff. 

Peregrinusbruken i Värmland, norra Västergötland, västra delen 
av Västmanland och Närke ha på senaste tid varit föremål för åt-
skillig uppmärksamhet från olika forskares sida (bl. a. av Sigfrid Svens-
son i Från bergslag och bondebygd 1943 och utförligt i Rig 1944 s. 
76 ff.). Ett nytt, rikt material till bedömandet av dessa bruk har under 
det senaste årtiondet inströmmat till arkiven. Ejdestam har inlagt 
en varaktig förtjänst om forskningen genom sina bidrag till att samla 
och sovra detta forskningsmaterial. Peregrinusbruken (på den 16 maj 
eller kvällen före) bilda en direkt motsvarighet till Valborgsmässose-
derna. Peregrinusbruken skilja sig dock från dessa genom att man 
gemensamt gick »på vargskall» i skogen och där tände upp flere mindre 
eldar för att »skrämma vargarna». Drag som dessa äro primitivare 
än blåsandet i lurar och upptändandet av stora eldar, kring vilka man. 
samlades, vid Valborgsmässan. Såsom jag redan antytt, innehålla dessa 
bruk drag av en utvecklad kristen kultmagi. Någonting liknan,de är 
förhållandet med Peregrinusropet: »Peregrinus, bind dina hundar!» Jag 
kan här inte ingå på Ejdestams försök att identifiera Peregrinus med 
ett gammalt lokalhelgon och datera Peregrinuseldarna till 800- å 1000-
talet. I motsats till Ejdestam och andra kan jag nämligen inte anse, 
att Peregrinusropen syfta på något helgon utan endast återge en per-
sonifierad dag i kalendern, som satts in i ett ursprungligare Sankt 
Görans-rop. Vi känna ett svenskspråkigt dylikt från Tövsala i Egent-
liga Finland 1675: »Samt Göran o Samt Mårten, ta hundana dina in!» 
Tövsala har i äldre tid åtminstone delvis haft svensk befolkning, va-
dan den svenska språkdräkten troligen är ursprunglig. (Rörande Sankt 
Görans-ropen i Finland se f. ö. Budkavlen XXII, 1943, s. 37 och Ejde-
stams avhandling s. 144 ff.) Det bör i detta sammanhang anmärkas, 
att man alltid ropat Sankt Göran, men veterligen aldrig Sankt Pere-
grinus. 

De flesta som behandlat denna fråga ha varit ense om att Pere-
grinus trätt i stället för Sankt Göran. Vad man haft olika mening om 
är, huru Peregrinus-ropet kommit till Sverige. I detta avseende har 
jag tidigare uttalat uppfattningen att det icke förmedlats av den finska 
befolkningen i Sverige utan direkt hör samman med den senmedel-
tida Göranskultens utbredning kring östersjöbäckenet (Budkavlen 
XXII, 1944, s. 39). Därmed vill jag naturligtvis inte förneka, att ut-
trycket »S:t Görans hundar» från början kan vara av slaviskt ursprung. 
Vad finnarnas påstådda andel i ordformelns överföring beträffar, har 
jag tidigare påvisat den olikhet, som råder i fråga om bruken i västra 
och östra Finland, där formeln inte hade karaktären av ett rop utan 
snarast av en läsning. I detta sammanhang kan anmärkas, att den 
till Sverige överflyttade finska befolkningen till sin härstamning var 
östfinsk och bestod av savolaxar och karelare. Det är mindre troligt 
att de skulle fört med sig det västfinländska Sankt Görans-ropandet. 
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Det är inte heller sannolikt, att denna finska befolknings besvärjelser 
hos den svenska befolkningen skulle antagit ropens kungörande form 
på vissa dagar i almanackan (jfr Sigfrid Svensson i Rig 1941, s. 81 
ff.). 

Det är emellertid möjligt att hela frågan om Peregrinus varit 
oriktigt ställd. Det är lika så tänkbart att man i de trakter här är fråga 
om aldrig ropat: »Sankt Göran, bind dina hundar!» 1 det finlan,ds-
svenska materialet ingå även andra dagnarnn, såsom Mårten och Mi-
kael. Man kunde därför anta, att det funnits någon. förmedlande namn-
länk mellan Sankt Göran och Peregrinus. Redan ordformelns stereo-
typa beskaffenhet tyder inte på att den skulle vara alltför gammal. 
Om det gäller att fastslå ropets ålder, så kan man knappast komma 
längre tillbaka i tiden än 1753, då Peregrinus vid kalenderreformen 
återinfördes i den, svenska almanackan. Visserligen uppträder Pere-
grinus redan på 1100-talet i det gotländska runkalendariet, men det 
är svårt att förstå vad detta skulle ha för sammanhang i tid och rum 
med Peregrinusformeln. På samma gång man konstaterar detta, bort-
falla Ejdestams historiska hjälpkonstruktioner. Det synes böra tas i 
övervägande, om ej den ordnade skallgången vid Peregrinus också 
på annat sätt hör samman med Peregrinusropets uppkomst. Frågan. 
härom får anstå till framtida forskning. 

Även om man antoge, att något slags organiserande ingripande 
låge bakom skallgången, så utesluter detta inte att man sannolikt 
långt före denna tid gått skall och tänt upp eldar i markerna för att 
fördriva vargarna, innan boskapen vid mitten av maj släpptes ut på 
bete. Vi skulle då i Peregrinusgången i västra Svealand ha att se endast 
en form av samma folksedskomplex, som i östra Svealand antagit 
Valborgsfirandets former. Huru härmed än må förhålla sig, så är det 
uppenbart, att rationella och irrationella beståndsdelar i detta kom-
plex från begynnelsen ingått i nära förening med varandra. Beteck-
ningen »den magiska skallgången.» (s. 113) synes mig därför olämplig. 
Parallellen med det isländska landnamsbruket att »helga land» (s. 
131 ff.) ger ej heller någon förklaring på Peregrinusgången, som ju 
har ett annat ändamål. Hopblandningen av rationella och irrationella 
element framträder tydligt och klart även i den utveckling bruken 
i senare tider fått vid Valborg och Peregrinus. 

Då Ejdestam drar slutsatsen att springningen med skällor och 
klockor uppstått ur kontinentala karnevalsseder (s. 128), kan jag inte 
följa honom. Jämförelsen är rent ytlig och lämnar helt ur räkningen 
brukens motiv. Det visar sig, att föreställningsmotiv, som skenbart 
äro enkla, i verkligheten kunna bilda specifikt sammansatta enheter 
i medvetandet. 

Om man inte på ett tillfredsställande sätt kan tolka de föreställ-
ningar, som ligga bakom bruken, så kan man inte heller nöjaktigt 
behärska deras utbredningsteoretiska problem. Det är ingen förkla-
ring att säga, att eldar, lurblåsning, springande med skällor o. s. v. 
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vid Valborgsmässo- och Peregrinusfirandet äro skyddande magi. I 
varje fall ger det oss ingen sådan inblick i syftemålet med dessa bruk, 
som skulle göra det möjligt att betrakta dem såsom i sitt slag typiska 
och att på denna grund bygga upp någon spridningsteori. En sådan 
inblick kan endast vinnas genom den jämförande forskningen. Felet 
ligger i detta fall däri att Ejdestam, såsom han själv delvis tyckes 
inse (s. 123), gått fram på en alltför smal och ensidigt utbrednings-
teoretisk undersökningslinje. Han är långt ifrån den ende, som är inne 
på sådana linjer. Men även utbredningsteoretikerna måste inse, att 
det är nödvändigt att först grundligt begripa sina materier, innan de 
gå att typifiera, kartlägga och historiskt tyda dem. Man måste lära 
sig förstå, att form och innehåll inte äro oberoende av varandra. Det 
är det minsta den gamla antropologskolans anhängare kunna kräva 
av diffusionisterna. 

Påskeldarna upptaga ett jämförelsevis litet utrymme i Ejdestams 
avhandling (s. 191-199). Såsom påskeldarnas egentliga utbrednings-
område vid mitten av 1800-talet betecknar förf. västra Göta- och Svea-
land. Utanför detta område kan man endast påvisa en sporadiskt före-
komst av eldar vid påsken. Påskeldarnas svenska tradition är icke 
värst givande. De tidigast kända beläggen härstamma från senare 
delen av 1700-talet, men det är långt ifrån uteslutet att de betydligt 
skola kunna ökas. Påskeldarna uppges allmänt ha till uppgift att 
»skrämma häxorna» på deras färder till eller från Blåkulla. Skjutande, 
larm och oväsen förekomma ofta i samband med påskeldarna och för-
klaras på enahanda sätt. Med betesgången, synas påskeldarna inte ha 
något direkt samband (s. 198). Av de relativt sena beläggen och ut-
bredningen drar förf, slutsatsen om en sentida spridning. Han tror, 
att påskeldarna inkommit till Sverige med de i början på 1600-talet 
till Göteborg inflyttade holländarna. »Holländarna», framhåller han, 
»utgjorde ett överskikt av befolkningen, och det fanns därför inga 
hinder av social art för en spridning av deras seder» (s. 193). Då påsk-
eldar även förekommit i västra Finland och särskilt i Österbotten, 
förmodar han, att detta bör förklaras antingen genom ett direkt in-
flytande från kontinenten eller, troligare, från västra Sverige. Härvid 
stöder han sig på de å ömse sidor om Bottenhavet förekommande 
»västsvenska» påskbreven (s. 192 f.). Till detta kan dock invändas, 
att de under de senaste årtiondena bland svenska skolbarn i de öster-
bottniska kuststäderna uppträdande påskbreven sannolikt ha en in-
terurban spridning och rimligtvis inte kunna ha någonting gemensamt 
med landsbygdsungdomens påskbrasor. Vad huvudfrågan beträffar, 
bör det framhållas, att så länge varje historiskt bevis saknas för att 
holländarna i Göteborg skulle fört med sig bruket att tända påskeldar, 
har brukets utbredning på kartan intet vitsord i föreliggande hän-
seende. Den språkliga benämningen påsklyr i Västsverige (och i ett 
fall på Öland) torde ej ge någon pålitlig vägledning i denna fråga. 
Liksom i fråga om Valborgsmässoeldarna saknas här alla stadshis- 
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toiiska belägg, och förf:s antaganden vila därför uteslutande på upp-
fattningen om stadsbefolkningens inflytande på traditionsspridningen. 

Det resultat, till vilket man kommer, om man på svensk botten 
undersöker påskeldarna, synes närmast bli negativt. De äro alltför 
litet pregnanta i traditionen för att man skulle kunna göra några 
säkrare slutsatser beträffande deras ursprungliga föreställningssam-
manhang, men de äro dock alltför gamla för att man på basen av de 
nutida utbredningsförhållandena skulle kunna anse dem som en im-
portvara från senare århundranden. 

Behållningen av Ejdestams undersökning på denna punkt är, att 
påskeldarna och med dem sammanhörande folkseder måste göras till 
föremål för ett studium på bredare grundval än hans. Framför allt 
måste de sammanhållas med juleldarna, nyårseldarna och andra bruk 
att upptända eldar vid tidpunkter, som höra samman med årets början. 
Dessa eldar äro vad man i egentlig mening kan kalla »årseldar». Den tyska 
termen »Jahresfeuer» blir alltför vid, när den tillämpas på bruken att 
tända upp eldar i det fria vid andra tidpunkter på året. Detta gäller 
också eldarna vid den begynnande betesgången och vid sådden på våren. 

Till avhandlingens förtjänster bör räknas att dess förf. infört ett 
sociologiskt betraktelsesätt beträffande folkbruken vid årets högtider. 
Tyvärr har han dock inte alltid tillräckligt utvecklat de sociologiska 
synpunkterna på sitt material. Det hade varit av värde för behand-
lingen av Valborgsmässo- och Peregrinusbruken, om förf. teoretiskt 
sammanfört sina iakttagelser rörande brukens sociala miljö. I synnerhet 
kunde Valborgsmässoeldarn.as  samband med den vuxna ungdomens 
gemenskapsformer mera beaktats (se s. 86 jämförd med s. 118). Hit 
hör även bruket »städsla fästmö» (s. 87 ff.) hemma, däremot icke det 
österbottniska exemplet, där det är fråga om små barn, som lekte 
bröllop (Budkavlen 1941, s. 111; anf. s. 89). 

Den främsta förtjänsten hos Ejdestams avhandling ligger däri, 
att han kritiskt och grundligt undersökt årseldarnas och ett antal 
med dem förenade folkseders spridningsförhållanden på svensk botten. 
Många av de slutsatser han på basen härav dragit måste visserligen 
betecknas såsom arbetsresultat från synpunkten av en konsekvent ut-
vecklad utbredningsteoretisk metod. De kunna därför anses såsom 
mer eller mindre provisoriska. Deras värde ligger i att de kommit till 
och kunna bli föremål för verifiering, prövning och kritik. Detsamma 
gäller de sociologiska synpunkter han framlagt på spridningsproble-
men, vilka utan tvivel äro ägnade att befrukta diskussionen rörande 
etnologiens metod och ställning. Ejdestams avhandling är väl upp-
lagd och stramt genomförd, hans stil är klar och redig. 

K. Rob. V. Wikman. 
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Corpus Codicum Sue,cicorum Medii Aevi. Vol. I Lex Communis 
Regni Sueciae vetustior (»Magnus Erikssons landslag») e codice B 172 
Bibi. Eeg. Holm. Suecice et Britannice praefatus. Edidit Henrik Cornell. 
Sumptibus Einar Munksg aard, Hafniae 1943. — Vol. II Processus seu 
negocium canonizacionis b. Saterine de Vadstenis (Codex A 93 Bibi. Eeg. 
Holm.). Sue,cice et Britannice praefatus. Edidit Isak Collijn. Sumptibus 
Einar Munksgaard, Hafniae 1943. 

Corpus Codicum Suecicorum Medii Aevi är en motsvarighet till 
Corpus Codicum Islandicorum Medii Aevi, som alltsedan 1930 utgives 
från Ejnar Munksgaards förlag i Köpenhamn och som med sina hittills 
publicerade sexton volymer blivit en av fackmännen högt skattad ur-
kundssamling och tillika ett över hela världen känt och synligt monu-
ment över Islands medeltida kultur. 

Den svenska serien, som utgives på Munksgaaras förlag under 
Sveriges Kronprins' auspicier och med en comite consultatif, vars sekre-
terare och verkställande ledamot är professor Elias Wessen, inledes med 
en av våra vackraste medeltida handskrifter, den s. k. Kalmarhandskrif-
ten av Magnus Erikssons landslag, år 1884 förvärvad av Kungl. Biblio-
teket från Kalmar gymnasiebibliotek och sedan länge berömd för sina 
utsökta initialminiatyrer. 

Av sakkunniga granskare har Kalmarhandskriften hänförts till 
tiden omkring 1450 (så t. ex. av Schlyter och Hans Flildebrand). Profes-
sor Henrik Cornell preciserar nu i sin innehållsrika inledning till hand-
skriften dess ålder till tiden efter 1437 och före 1451, varvid han i främsta 
rummet bygger på handskriftsilluminationernas nära frändskap med 
det uppländska kyrkomåleriet, särskilt den s. k. Ärentuna-skolan. 

Kalmarhandskriften erbjuder såväl språkmannen som folkminnes-
forskaren och etnologen ett intressant studiematerial, och den kan nu 
efter att tidigare ha varit känd företrädesvis genom Nat. Beckman, 
»Studier i outgivna fornsvenska handskrifter» (1917) och Schiick-War-
burg, Illustrerad svensk litteraturhistoria I (reproduktion i färger av 
dess djurfabelmotiv) studeras i sin helhet på våra största offentliga 
bibliotek. Handskriften, som Beckman på språkliga grunder vill lokali-
sera till norra eller östra Uppland, innehåller ej blott Magnus Erikssons 
landslag (med vissa tillägg) utan även ett gammalt Åbokalendarium 
(inledande handskriften) samt några partier av Upplandslagen, nämligen 
Kyrkobalken samt flockarna 10-12 av Konungsbalken under rubri-
kerna lledung (fl. 10) och rodzens wthskylder (fl. 11-12). Beckmans skäl 
för attribueringen till Uppland kunna nu i detalj prövas och det språk-
liga materialet ånyo granskas under jämförelse med besläktade hand-
skrifter. 
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Initialillumination.erna utgöras till stor del av en rad människo-
huvuden eller ansikten av olika slag, ofta med olikartade huvudbona-
der. Men även andra bilder förekomma. Av speciellt intresse för folk-
minnesforsknin.g och etnologi äro ett antal motiv från olika djurfabler 
samt en serie ur lantlivet. Vad beträffar de förra, så återfinner man dem 
som illustrationer till kyrkobalken på bl. 10°, 11v, 12v och 18v (storkens 
och rävens gästabud, räven predikar för gässen m. m.). Om dessa bilder, 
som i sin mån vittna om djurfabelns popularitet under 1400-talet, 
framhåller Cornell att de förmodligen inspirerats av samtidens kyrko-
målningar, där också djurfabeln varit ett omtyckt motiv. Åsnan (eller 
haren?) som blåser säckpipa (bl. 37°) har även den sin motsvarighet i 
kyrkomåleriet (jfr nu senast också Mats Rehnberg, Säckpipan. i Sverige, 
1943, s. 11). 

Självständigare synes konstnären ha varit i fråga om de bilder ur 
lantlivet varmed han illustrerat byggningabalken. På bl. 55v finns en 
upplysande detaljbild av en spade, på bl. 57 och 58r kunna vi studera 
en gärdesgårdstyp från 1400-talet, på bl. 59° ser man en torv- eller 
hösläde med förspänd häst; hästens karakteristiska selbåge av öst-
europeisk typ — på finlandssvenska »loka» — möter man också på bl. 
60v, där bilden visar en man som plöjer med årder (se fig. 1 nedan); 
på bl. 61r syns en man som med yxa kvistar av ett lövbärande träd 
(vilket förmodligen syftar på förbudet att hugga löffstak a annars manz 
sko ghe bl. 60v); miniatyren, på bl. 62v ger en ganska god bild av puls-
not och puls och på bl. 63r avbildas en mjärde med bygel eller lyftram. 

Även andra bilder ha stort intresse för vår kulturhistoria. Förutom 
de rättshistoriskt intressanta bilderna bl. 64 (gränsmärke), 114v (galge 
med tjuv), 115° (stockstraff) och 116 (hudflängning) må här särskilt 
framhållas miniatyren på bl. 2r föreställande en man som på sitt ena 
ben drar på sig en långhosa, gjord i ett stycke och uppenbarligen tjänst-
görande som både strumpa (med läst) och byxa; bredvid står den sko 
som skall påtagas. Bilden kan sägas vara en ypperlig illustration till 
strumpans historia, som nu senast behandlats av Åke Campbell i Rig, 
1942, s. 100 ff. Bl. 30r ger en karakteristisk teckning av en mortel (med 
stöt), vars typ torde kunna infogas i Nils Lithbergs sammanfattande 
framställning »Mortlar och pepparkrossare hos svensk allmoge» i Fata-
buren 1918, s. 1 if. 

Det av Cornell påpekade sambandet mellan initialminiatyrerna 
och den uppländska kyrkomålarkonsten talar naturligtvis i viss mån 
för Beckmans åsikt att skrivaren varit upplänning. Cornell ansluter sig 
också till Beckman: »Konsthistoriska skäl tala liksom de språkliga för 
en lokalisering till Uppland. Skrivaren har talat en uppländsk dialekt, 
och målaren har varit förtrogen med såväl motiven som stilen i de upp-
svenska kyrkomålningarna från 1400-talets förra del» (s. XXXVI). 
Dock vill Cornell icke utesluta möjligheten att skrivaren, som anses 
vara identisk med konstnären, »verkställt utskriften» i Finland. Det 
sista alternativet bör enligt anmälarens mening ytterligare prövas. 
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Otto Walde har i sin särdeles skarpsinniga och innehållsrika studie 
över Hogenskild Bielke och hans bibliotek i Uppsala universitetsbiblio-
teks minnesskrift 1621-1921 (»En, svensk boksamlare från Vasatiden» 
ss. 193-267) påvisat dels att Kalmarhandskriften. tillhört Bielke-
släkten, dels att en rad anteckningar på de pappersblad som i bandet 
föregå och efterfölja själva pergamentscodexen (utdrag ur lagar, ett 
brev från Gustav Vasa till Österbottens allmoge, uppräkning av råmär-
ken mellan Satakunda och Åbo stift m. m.) äro gjorda av Mikael Agricola 
(t 1557), den bekante biskopen över Åbo stift. Från den. sistnämnde har 
handskriften. övergått i Bielkesläktens ägo (a. a., s. 241). 

Denna viktiga upplysning till handskriftens äldre historia är värd 
det allra största beaktande, och den framkallar omedelbart frågan om 
icke hela handskriften blivit till i Finland några mansåldrar före Agricola 
och sedan hamnat i det biskopliga biblioteket i Åbo. Även det inledande 
Åbokalendariet, som av Schlyter sättes till 1300-talet och av Beckman. 
betecknas såsom »av äldre hand än, lagtexterna», talar onekligen för öst-
lig proveniens. Den som sen.ast undersökt kalendariet är Aarn.o Malin-
Maliniemi i arbetet Der Heiligen,kalender Finnlands, 1925, s. 107 ff. 
(:Finska Kyrkohistoriska Samfundets handlingar XX). 

Handskriftens östliga orientering stödes också av några av minia-
tyrernas scener ur lantlivet. Kustaa Vilkuna (till vilken Cornell i not 2 
s. XXXVII hänvisar) har i Kulturhistorisk Årsbok, Helsingfors, 1933 
s. 7 ff. på rent etnologiska grunder sökt bevisa att handskriften stammar 
från Finland. Vilkuna påpekar att »i de två bilder. . . där hästar fram-
ställts som dragök, bära de bogträn jämte loka» (d. v. s. hög träbåge 
över hästens nacke). Vilkuna framhåller att detta slags båge är karak-
teristisk för Finland, Estland och Ryssland men — med undantag av 
Norrbotten, — ej för Sverige, som beträffande seldonen tillhör »det väst-
och mellaneuropeiska sadelseldons-området» (a. a., s. 11). Vidare påpekar 
Vilkuna att årdret (bl. 60) är typiskt för »de västra delarna av Egent-
liga Finland, i trakterna kring Nådendal och Nystad» (a. st.), och han 
avbildar också ett årder från Pyhäranta som slående påminner om hand-
skriftsminiatyrens. 

På grund av dessa typiskt finländska drag i miniatyrerna kommer 
Vilkuria till den slutsatsen att hela handskriften tillkom-
mit i Nå d enda ls kloster. Ankn.ytande till Waldes undersökning 
framkastar han den. hypotesen. att Mikael Agricola ärvt den efter sina 
företrädare, bland vilka Magnus Tavast (biskop 1412-50) var den mest 
betydande och sannolikt den som ursprungligen beställt handskriften. 

Vilkunas iakttagelser äro av största intresse för handskriftens 
historia och böra noga beaktas. Mot Kalmarhandskriftens årdertyp 
kan också ställas ett ungefär jämngammalt årder på en murmålning 
i Kumla kyrka i Västmanland (avbildat hos Sigurd Erixon, Skultuna 
bruks historia II, s. 305). Enligt dr Manne Eriksson, som sedan länge 
studerat årdertyperna och utarbetat kartor över deras utbredning, är 
Kumlaårdret ett representativt centralsvenskt 1400-talsårder, som helt 

K-445161. 
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överensstämmer med de nuvarande västmanländska och uppländska 
årdertyperua, men däremot ej alls visar likheter med Kalmarhandskrif-
tens årder (se bilderna). 

Enligt dr Erikssons utbredningskartor saknas f. ö. Kalmarhand-
skriftens årdertyp just i Uppland (förutom i Södermanland och Öster, 
götland).1  

Fig. 1. Kalmarhandskriftens årder Fig. 2. Kumlaårdret 
(märk även selbågen). (av centralsvensk typ). 

Fig. 3. Stockkrok från Euraåminne. Årder av östlig typ. Märk likheten 
med fig. 1. (Efter Grotenfelt, Det prim. jordbrukets metoder i Finl. s. 329.) 

I detta sammanhang kan anmälaren icke heller underlåta att 
påpeka den mycket stora överensstämmelsen mellan den nätmjärde 
med »lyftranr> som avbildas i handskriften på bl. 63r och den mjärdtyp 
(likaledes av nät) från. Ule älv som finnes avbildad hos B. Hesselman, 
Från Marathon till Långheden, s. 102 fig. 7 c (efter U. T. Sirelius, 'Ner 
die Sperrfischerei, s. 181, fig. 277). Jag förbiser icke att dylika lyftrams-
mjärdar använts flerstädes i Sverige (se t. ex. Sven Ekman i Fataburer 
1918, s. 88 och Ivar Modeer, Den nordiska ryssjans ursprung och ålder 
1939, s. 7 not 1), men även om likheten skalle visa sig vara blott tillfällig, 

1) Årdret på Johannes Rosenrods målning i Tensta kyrka (1437) 
är av en besynnerlig konstruktion och kan enligt dr Eriksson ej be-
stämmas till sin typ. Förmodligen ha främmande förebilder influerat 
konstnären vid redskapets stilisering. 
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kvarstår dock frågan — som endast en detaljerad prövning kan be-
svara — om icke också mjärden i Cod. Kalm. kan vara av östlig typ. 

Med dessa randanteckningar har anmälaren endast velat under-
stryka vikten av att frågan om Kalmarhandskriftens ursprungsort 
ånyo prövas, en prövning som bör äga rum under hänsynstagande till 
icke blott språkliga utan även etnologiska och konsthistoriska fakta. 
Språket, som enligt Beckman visar uppländska drag, b e h ö v er ej 
vara skrivarens eget språk och ortografien sålunda ej representera hans 
eget uttal. En avskrift eller kompilation av gamla laghandskrifter 
kunde naturligtvis också göras utan anpassning till skrivarens språkbruk. 
Vad som för närvarande är viktigast ur filologisk synpunkt är att 
utreda Kalmarhandskriftens släktskap med olika handskrifter av 
Upplandslagen och Magnus Erikssons landslag och studera de icke så 
få a v vik e 1 s e rna från den senare. Först härigenom kan man få 
fram dess närmaste förlagor och ev. även den ursprungliga avsikten med 
handskriften. Vad skrivaren beträffar, som av Cornell med rätta kallas 
»den svenska medeltidens främste handskriftsmålare», synes man själv-
fallet ha rätt att räkna med att den uppländska målarskolans manér 
och en del av dess bildstoff även kunnat anammas av en högt begåvad 
konstnär i det svenska kulturområdet på andra sidan Ålands hav. 

Andra delen i denna serie av svenska medeltidshandskrifter utgöres 
av Cod. A 93 Bibl. Reg. Holm. eller Katerinas kanonisationsprocess. 
Denna latinska handskrift från 1477 förvärvades till Kungl. Biblioteket 
år 1873 från ett dominikanerkloster i Krakau. Som Isak Collijn fram-
håller i sin instruktiva inledning till urkunden hade den sannolikt 
ursprungligen förvarats i Birgittahospitalet i Rom men därifrån, 
jämte andra handskrifter, bortförts till Polen av något ombud för konung 
Sigismund. Katerinas kanonisationsprocess innehåller en mängd upp-
lysningar »av allra största betydelse för vår svenska medeltids historia 
och denna tids kulturella förhållanden» (Collijn). Av nordister bör den 
särskilt uppmärksammas på grund av rikedomen på person-, socken-
och byanamn. Texten till detta märkliga verk utgives sedan 1942 av 
Isak Collijn i Svenska Fornskriftssällskapets latinska serie. 

Ejnar Munksgaards svenska handskriftsserie är likasom hans mot-
svarande editioner av fornisländska och forn.persiska handskrifter ett 
företag av stora mått, helt finansierat av honom själv och.  byggt på 
intresse från lärda institutioners och enskilda boksamlares sida över hela 
världen. Utstyrseln är dyrbar men värdig det förnämliga innehållet. 
Ute i världen kommer otvivelaktigt denna serie, vars delar utgivas i 
rask takt, att fästa uppmärksamheten vid vår svenska medeltidskultur, 
och hemma hos oss bör det — efter de senaste årens erfarenheter — 
kännas tryggt att våra dyrbaraste handskrifter reproduceras på detta 
förstklassiga sätt och i många exemplar göras tillgängliga för forskningen. 

Dag Strömbäck. 



DEN PERIODISKA LITTERATUREN. 
Ur tidskrifter och årsböcker som insänts till redaktionen. 1  

Aarboger for nordisk Oldkyndighed og 
Hist orie 1943: I. M. Boberg, Baldr og Misteltenen. 

II. Andersen, Indskriften paa Viborg-Spwndet. 
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhis-

st oria 36, 1943: K. Bäckgren, Gårdar och gårdars 
ägare i Svärta socken. 

Budkavlen 1943: K. IL V. Wikman, Vårens almanacka. 
Orientering, teorier, kritik. — H. Tegengren, Häradsting och 
sockenstämma som självstyrelseorgan. — V. E. V. Wessman, 
Folklore från Mörskom, övitsböle. — E. Hovilainen, Bygde-
minnen från Houtskär. — S. Andersson, Finländska båthus. 

V. E. V. Wessman, Mytiska sägner. — Dens., En jord-
brukares märken. — G. Rosenholm, Julfirandet i Solv socken 
fordomdags. — V. E. V. Wessman, Magi. — Dens, Folktro. 

Dens., Stenspelet »pjärv». — Dens., Vaggvisor. 
By og Bygd, NorskFolkemuseums årbok1943: 

M. Hoffmann, Rokk og spinning i tukt- og manufakturhusene. 
R. Bjerregaard Molaug, UlIkurven fra Seljord. — 

Stigum, Atnosen, en storgård i Osterdalen. 
Dalarnas Hembygdsbok 1943: M. Åmark, Tre me-

deltida pergamentsbrev (med avbildningar och tolkningar). 
G. Boöthius, Fäbodar och fäbodliv. — W. Dalgård, Om 

Djurabygden på 1500-talet. — M. Rehnberg, En dalasockens 
danser. — A.-M. Jerhagen, Järnadräkten. — P. Envall, Om 

1) Här medtagas i regel ej uppsatser ur strängt fackbetonade 
periodiska publikationer inom nordisk språk- och folklivsforskning, så-
som Arkiv för nordisk filologi, Namn och Bygd, Folk-Liv, Saga och 
Sed, Danske Folkemaal, Maal og Minne m. fl. (jfr Förord s. 3). 
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sommaren sköna (undersökning av en dikt av A. Wallenius). 
— L. Levander, Dalmålsordboken 1942. 

Danske Studier 19 43: E. Holtved, De eskimoiske Sagns 
Opbygning, belyst ved Axel Olriks episke Love. 

F albyg de n 5, 1 9 4 4: M. Tamm-Götlind, Johan Götlind. 
En kort livsbild tecknad av hans hustru. — E. Sandberg, 
Johan Götlinds forskargärning. 

Fornvårdaren VIII: 3, 1 9 4 3: E. Sundin, Sveriges för- 
bindelser förr och nu med Trondhjemsområdet. L. Lars- 
son, Till sexmännens historia. 

F or n vännen 19 43: M. Stenberger, Vollmoen och Island 
(forntida husgrunder). — B. Berthelson, Kårböle skans. — 
E. Noreen, Kritiska bidrag till tolkningen av svenska run-
inskrifter. 

Fr a Ribe Amt 1 9 43: E. Moltke, Hvad er Meningen 
med en meningslos Brakteatindskrift? — T. Kragelund, Fra 
den gamle Bondegaard. 

Från Bergslag och Bondebygd 1943: S. Ring-
ström, Folkminnen från Noraskog. Anteckningar kring en 
hembygdskarta. — E. Marcus-Nilsson, Bygdespelmän förr 
och nu i Bergslagen. — S. Svensson, Peregrinusfirandets 
uppkomst. — R. Larsson, Visor från Väster-Närke. 

Hylt 6n-Cavalliusföreningens årsbok 1943: 
Ej. Gustafson, Hövdingar och bönder. Drag ur jordbrukets 
historia i Kronobergs län under frihetstiden. — J. Granlund, 
Oxen, oket och smålänningen (med bilder och utbrednings-
kartor). — B. Lundman, Smålands antropologi. — 0. For-
s6n, Budkavlen går. 

The Journal of English and Germanic Philo-
logy Vol. 42, 1943: 0. Springer, The Study of the Pen-
sylvania German Dialect (med utförlig bibliografi) — R. S. 
Loomis, More Celtic Elements in Gawain and the Green 
Knight. — F. P. Magoun Jr, Nikulås Bergsson of Munka-
pverå and Germanic Heroic Legend. — M. Dillon, Germanic 
and Celtic. — A. M. Sturtevant, Old Norse Phonological 
Notes. 
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Jämten 19 43: L. Palmqvist, Kring öjån (med texter på 
FIammerdalsmål). — E. Modin, Något om härjedalingarnas 
handel i förra tider. — C. Lindberg, De jämtländska socken-
namnens ursprung — by-, gränd- eJler bygdnamn. — A. 
Sörlin, Jämtlands geografiska utforskning. — L. Björkquist, 
Fale Burmans anteckningar om de jämtska mil- och fjärdings-
stolparna. — A. Bäckström, Sägner från Djursvallen i 
Glöte. — G. B. E. H., Nya bidrag till Jämtlands och Härje-
dalens bibliografi. 

K otiseutu 19 43: S. Pälsi, Suomenlahden hylkeenpyyn-
nistä (Om sälfångst i Finska viken). — K. Nickul, Näärännä-
pyn poltto Petsamon Suonikylässä (Bränning av stolsteg i 
Suonikylä i Petsamo). — E. A. Virtanen, Varsinais-Suomen 
kansanomaisesta maanvuokrauksesta (Om folkliga jord-
arrenden i Egentliga Finland). — I. Kohtamäki, Hämeen-
kyrön vanhasta heinänteosta (Från den gamla höbärgningen i 
Tas, astkyro). 

Norra Småland 19 43: E. Nygren, Nydalabreven. Några 
randanmärkningar till de avbildade urkunderna (avbild-
ningar av 14 st. diplom 1167-1518 med innehållsreferat). 
— R. Eriksson, Nydala klosters kopiebok. 

Norrbotten 1943: G. Bergman, Spadbruk, furuträd och 
barkbröd. En studie över 1700-talets jordbruk i Norrbotten. 
-- E. Manker, En njalla från Arjeplog. Kommentarer till 
uppmätningsritningar av Walter Kaudern. — T. Landström, 
Minnen från Nederkalix kyrkostad. — G. Hoppe, En gammal 
marknadsplats i Lappmarken (Talvatisahpe). 

Spr og og Kultur 19 43: N. P. Bjerregaard, En Juleskik. 
— II. P. Hansen, Hon' do te fa's? (ord och uttryck för 
rörelse). — A. Agerschou, Oprindelige Trfflk i dansk Folke-
visesprog. — H. Sogaard, Et Dyresagn fra Danmarks ldre 
Middelalder. — L. Madsen, Naar det regner paa Pisten. 
Lidt om Degnen i det folkelige Omdomme. — I. Bendergaard 
Jakobsen, Om Bagning i gamle Dage. — N. Å. Nielsen, 
Mima og sprogforandring. 

Svio -E st °nie a 1940-43: S. Erixon, Något om det 
etnologiska materialets vittnesbörd om sambandet mellan 
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Sverige och Estland. — E. Lagman, Uppteckningar på bygde-
mål från Spitharan (skrivna med landsmålsalfabet och för-
sedda med översättning). — P. Wieselgren, Fortsatta rön 
om runömålet (med texter och ordförklaringar). 

Sörmlandsb yg d en 1 9 4 3: p- . Holmquist, Strengnäs-
bornas strömmingsfiske på norrlandskusten. — M. Rehnberg, 
Folkdiktningen om vällingklockorna. — M. Ess&E, Sörmland 
i nyutkommen litteratur, 

T orps socken 1943: A. Nfordgren], En gammal torpsbo 
berättar. 

Uppland 1 9 43: J. Ejdestam Stad och land i Uppland. 
— N. Ålenius, Träslotten i Västerlövsta. — N. Å[lenius], 
Skyddet för födan. 

Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 
46: 3, 1 9 4 3: N. Ålenius, Lottas gård i Kvek. — I. Collijn. 
[utg.], Herr Hans Johannis' i Skå anteckningsbok 1502 
—1535. 

Vår Bygd 19 43: A. Sandklef, Hallands Landsbeskrifning 
1729 (med ordförklaringar). 

Värnamo Hembygdsförenings Årsskrift 1943: 
F. Johansson, Sveclje- och åkerbruk samt redskapen härtill 
i svunnen tid. 

Västergötlands Fornminnesförenings tid-
skrift V : 2, 1 9 4 2 : S. B. F. Jansson, Runstenarna i 
Dalums kyrka. — C. G. G. Hilfeling, Anmärkningar uti 
antiqviteten på en 8 dagars resa i Westergötlands fahlbygd 
(år 1788). 



Undersökning av svenska dialekter och 
folkminnen 1940-41. 

Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala 
årsberättelse arbetsåret 1940-41. 

AV DAG STRÖMBÄCK. 

I. Översikt över förvaltning, ekonomi och personal. 
Även under budgetåret 1940/41 blevo anslagen till Landsmåls- och 

Folkminnesarkivet i Uppsala starkt beskurna. De inskränkningar som 
redan under senare hälften av budgetåret 1939/40 måste vidtagas, 
skärptes ytterligare under det därpå följande året. Sålunda vakans-
sattes genom Kungl. Maj:ts beslut den genom arkivarien M. Erikssons 
befordran till medarbetare i lönegrad Eo 26 ledigblivna arkivarie- och 
expeditionsföreståndarebefattningen (i lönegrad Eo 21) fr. o. m. den 
1 januari 1941 och vidare företogos starka beskärningar av orakost-
nadsanslaget och anslaget till insamling och bearbetning av vetenskap-
ligt material. 

Genom k. brev av den 26 april 1940 fastställdes följande stat för 
institutionen under budgetåret 1940/41. 

A v 1 öning a r, förslagsanslag (för arkiven i Uppsala och Lund 
gemensamt): 
1. Arvode och särskild ersättning bestämd av Kungl. Maj:t 

(åt föreståndaren för folkminnesavdelningen vid Lands- 
målsarkivet i Uppsala)  9,000 

2. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal: 
Grundavlöningar m. m.  84,700 
Avlöningsförhöjningar m. m., förslagsvis  9,500 

3. Rörligt tillägg, förslagsvis  7,900 
Summa Kronor 111,100 

Av posten grundavlöningar skulle för arkivet i Uppsala beräknas 
ett belopp av 63,130 kronor, varav 2,030 kronor skulle avses för till-
fälligt anställda arbetsbiträden. Genom k. brev den 30 dec. 1940 före- 
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skrevs, med ändring i bestämmelse i ovan anförda k. brev av 26 april 
1940, att arvodet till föreståndaren för folkminnesavdelningen skulle 
fr. o. m. 1 juli 1940 utgå med ett till 9,800 kronor för år förhöjt belopp. 

Omkostnade r. Denna post som under året 1939/40 utgått 
med 700 kronor till resor (enligt k. brev den 30 dec. 1939) och till ex-
penser med 9,800 kronor nedsattes för året 1940/41 till följande belopp: 

Reseersättningar, förslagsvis  600 
Expenser: 
Bränsle, lyse och vatten, förslagsvis  500 
Övriga expenser  5,100 5,600 

Summa Kronor 6,200 

Insamling och bearbetning av vetenskap-
ligt materia 1. Detta anslag som genom föregående års bespa-
ringsaktion minskades från 45,500 till 41,000 kronor blev genom 1940 
års riksdags beslut nedskuret till 29,900 kronor, vilket belopp enligt 
föreskrift i k. brevet den 26 april 1940 skulle disponeras på följande 
sätt: 

Reseersättningar till arkivets personal och tillfälligt an- 
ställda vetenskapliga medarbetare  8,800 
Tillfälliga vetenskapliga medarbetare  11,500 
Inlösen av samlingar, uppteckningshonorar, grammofon- 
upptagning m. m  9,600 

Summa Kronor 29,900 

Samtidigt medgavs rätt för arkivets styrelse att å en av dessa anslags-
poster göra ökning och å en annan minskning, endast de anvisade be-
loppens slutsumma icke överskredes. 

Angående de särskilda anslag av gåvomedel från vissa städer för 
undersökning av städernas traditioner samt gåvomedel för andra folk-
minnesundersökningar se Kap. III under Folkminnesavdelningen. 

Arkivets styrelse har under större delen av budgetåret 1940/41 
utgjorts av professor 0. VON FRIESEN (ordförande), professorerna B. 
HESSELMAN, 11. GEIJER, S. ERrxoN, överbibliotekarien A. GRAPE 
(skattmästare) samt föreståndaren (sekreterare). Till föreståndare för-
ordnades av Kungl. Maj:t fr. o. m. den 1 sept. 1940 docenten vid 
universitetet i Lund fil. dr DAG STRÖMBÄCK. Under tiden juli och au-
gusti 1941 tjänstgjorde den tillförordnade föreståndaren arkivarien. 
M. ERIKSSON som styrelsens sekreterare. 

Genom k. brev den 4 april 1941 fastställdes det reglemente för 
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, vartill styrelsen för 
arkivet genom k. brev den 20 juni 1930 anbefallts att uppgöra förslag. 
Detta förslag avgavs med underdånig skrivelse från styrelsen den 2 juni 
1931. Yttranden i ärendet hade avgivits av filosofiska fakultetens vid 

10-441934. Sv. landsmål. 
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universitetet i Uppsala humanistiska sektion samt av kanslersämbetet 
för rikets universitet, med vars yttrande jämväl överlämnades ett av 
arkivets styrelse den 22 okt. 1938 till kanslersämbetet ingivet omarbetat 
förslag till bestämmelser rörande Landsmålsarkivet. 

I enlighet med bestämmelserna i § 4 av detta reglemente förord-
nade kanslern för rikets universitet den 20 maj efter förslag av filoso-
fiska fakultetens humanistiska sektion till ledamöter av styrelsen pro-
fessor emeritus B. HESSELMAN och professor H. GEL-ER samt till 
suppleanter för dem professorerna J. SAHLGREN och BJ. OOLLINDER. 
Genom k. brev den 30 maj förordnades professor emeritus 0. voN 
FRIESEN att för en tid av tre år, räknat från och med den 1 juni 1941, 
vara ordförande i styrelsen. Enligt bestämmelserna i § 4 i reglementet 
skola vidare professorerna i nordiska språk och i svenska språket vid 
universitetet i Uppsala, överbibliotekarien vid universitetsbiblioteket 
därstädes samt arkivets föreståndare vara ledamöter av styrelsen. 
Medlemmar av styrelsen äro således efter den 1 juni 1941 jämväl pro-
fessorerna E. NOREEN och N. LINDQVIST, överbibliotekarien A. GRAPE 
samt föreståndaren. Till vice ordförande har styrelsen inom sig utsett 
Hesselman och till skattmästare Grape. 

Arkivets fasta personal har under detta år haft följande samman-
sättning: 

A. EXTRA ORDINARIE TJÄNSTEMÄN ENL. FASTSTÄLLD 
PERSONALFÖRTECKNING. 

Föreståndare i lönegrad Eo 30: Fil. dr DAG STRÖMBÄCK, av 
Kungl. Maj:t förordnad att från och med den 1 sept. 1940 vara arkivets 
föreståndare. Tiden 1 juli-31 aug. 1940 uppehölls tjänsten på förord-
nande av arkivarien M. ERIKSSON. 

Två medarbetare i lönegrad Eo 26: Fil. dr L. LEVABDER, 
ledare av dalraålsundersökningen. Den andra befattningen uppehölls 
tiden 1 juli-31 dec. 1940 av fil. dr H. GUSTAVSON som vikarie (löne-
grad Ex 20). Från och med den 1 jan. 1941 förordnades fil. lic. M. ERIKS-
SON genom beslut av Kungl. Maj:t den 20 dec. 1940 till innehavare av 
befattningen. 

Två medarbetare i lönegrad Eo 21: Fil. lic. E. HounivisT 
vid Västmanlandsundersökningen och doc. D. 0. ZETTERHOLM vid den 
språkliga riksundersökningen. 

Arkivarie och expeditionsföreståndare i lönegrad Eo 21: Fil. 
lic. M. EnrgssoN intill den 1 januari 1941. Eriksson var tiden 1 juli-
31 aug. 1940 ledig från denna befattning för att uppehålla föreståndare-
befattningen, under vilken tid arkivarietjänsten uppehölls av fil. lic. 
F. HEDBLOM. Under tiden 1-31 juli 1940 var Hedblom emellertid in-
kallad till militärtjänstgöring, och med tjänsten förenade ärenden 
handhades då av Eriksson. Med Erikssons förordnande till medarbetare 
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vid. arkivet i lönegrad, Eo 26 vakanssattes arkivariebefattningen av 
Kungl. Maj:t från och med den 1 jan. 1941 tills vidare. Efter denna tid 
har Eriksson fortsatt att handha de viktigaste med expeditionsföre-
tåndarebefattningen förenade göromålen. 

B. ÖVRIG ICKE-ORDINARIE PERSONAL. 
Föreståndare för folkminnesavdelningen med arvode 9,800 

kronor, bestämt av Kungl. Maj:t: doc. 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. 
Med av styrelsen fastställt arvode har som tillfälligt arbetsbiträde 

under året tjänstgjort fröken ULLA RYDIN. På folkminnesavdelningen 
har dessutom från och med den 1 maj 1941 såsom extra amanuens 
tjänstgjort fil. mag. R. BROBERG. Hans av styrelsen fastställda arvode 
har utgått ur de medel som av stadsfullmäktige i vissa städer ställts till 
förfogande för undersökningar 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. 

Manuskriptsamlingarnas tillväxt under året framgår av följande 
sammanställning: 

anteckningsböcker från resor 31 häften; 
grammatiska anteckningar 1 Lundells typord-

lista, 17 bl. folio och 171 bl. 4:o; 
lexikaliska ordsamlingar 23 bl. folio, 255 bl. 

4:o, och 22,438 bl. 16:o (varav 11,277 bl. excerpter ur frågelistsvar 
m. m.). Härtill kommer dels tillväxten av det material, som införts 
på landskapsundersökningarnas oktavkortsamlingar, under året 1940/41 
uppgående till omkring 4,800 kort, dels de excerpter som gjorts för ord-
och sakregister, tillsammans omkr. 32,500 bl. 16:o och dels slutligen 
den specialordbok över textiltermer som började uppläggas under före-
gående år och som nu uppgår till 7,535 oktavkort. 

monografiska skildringar, folkminnes- 
uppteckningar, svar på frågelistor m. m. 586 bl. 
folio, 8,417 bl. 4:o, 2,100 bl. 8:o och 6,199 bl. 16:o; 

melodiuppteckningar 73 bl.; 
diverse handlingar 112 bl. folio. 

Arkivets biklsamling har tillväxt med 478 fotografier och 182 teck- 
ningar. 
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Grammofonarkivet har ökats med 36 nya skivor. Kopior från lie. 
Hedbloms resa i Skåne och Halland för upptagning av dialektprov åt 
arkivet i Lund har på grund av tidsomständigheterna icke kunnat 
tagas. 

Tryeksamlingen har tillväxt med sammanlagt 690 volymer, till 
stor del gåvor eller byten med enskilda och institutioner. 

Antalet besök i arkivet under arbetsåret 1940/41 har uppgått till 
3,138. 

Lån inom staden ha ägt rum i 77 fall, varvid 185 nummer utlånats. 
Lån utom staden ha ägt rum i 110 fall, varvid 1,652 nummer utlånats. 
Sammanlagda antalet utlånade nummer utgjorde således 1,837. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning. 

1. Allmän översikt. 
Registreringen av inkommande material har letts av fru DAGMAR 

HOLMKVIST. Under året ha 923 nya nummer och subnummer införts i 
accessionskatalogen samt förtecknats i topografiska registret och per-
sonregistret. Excerperingarna för komplettering av realkatalogen ha 
utförts av fru GERDA GRAPE och ha tillfört denna katalog 12,084 nya 
hänvisningskort. Hela detta register omfattade således vid årsslutet 
116,962 kort. Vid katalogisering av nyinkommande litteratur för alfa-
betisk och saklig katalog har arkivarien biträtts av fru CARIN HED-
BLOM, SOM jämväl deltagit i kassabokföringen och biträtt vid förvalt-
ningen jämte länsbokhållare P. CARLSTRÖM. Antalet nya, under året 
registrerade volymer i referensbiblioteket uppgick till 690. 

Från expeditionen ha under året 2,256 brev och 1,967 andra försän-
delser expedierats (postgiroförsändelser ej inräknade). 

Vid den språkliga riksundersökningen har — utom de sedvanliga 
granskningsarbeten, som gällt material från andra landskap än dem, i 
vilka särskilda landskapsundersökningar pågå, och de dialektgeogra-
fiska arbeten som stått under doc. Zetterholms ledning — den sedan 
länge planerade excerperingen för ett allmänt ordregister över arkivets 
samlingar påbörjats. Härvid ha särskilt sådana samlingar genomgåtts, 
som icke föreligga i form av orcU.appar utan som sammanhängande tex-
ter. Arbetet har huvudsakligen omhänderhafts av lic. HEDBLOM, 
som vid utskrivningen biträtts av fru CARIN HEDBLOM. Detta register 
är avsett att för språkforskarna tillgängliggöra ett eljest mycket svår-
tillgängligt material. Registret har lagts upp på lappar i 16:o, som var 
och en upptar ett belägg på ett ord, uppslagsord_ i riksspråksform samt 
hänvisning till, originalet. Registret är således både till ändamål och 
omfång ett mera begränsat företag än arkivets äldre ordboksregistre-
ring på 8:o-kort för särskilda landskap och bör därför kunna genomföras 
inom rimlig tid. Det kan närmast betraktas som en motsvarighet till 
realkatalogen. .Glenom att varje belägg excerperas i oförändrad form 
kan registret samtidigt tjäna som grundval för den planerade allmänna 
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dialektordboken. Arbetet påbörjades under hösten 1940 av Hedblom 
under Strömbäcks ledning och början gjordes med svaren på fråge-
listor från landskapen Gästrikland och Hälsingland. Vid arbetsårets 
slut hade svaren på de tryckta frågelistorna 1-25 genomgåtts för 
dessa landskap, och denna del av registret hade då vuxit till över 
12,000 kort. Ett liknande registreringsarbete har utförts av fil. dr 
HERBERT GUSTAVSON, som, dels i egenskap av vikarie på doc. Götlinds 
befattning dels i egenskap av timavlönad extra medarbetare, genom-
gått och excerperat ett stort antal frågelistsvar från Gotland. Slutligen 
kan i detta sammanhang också nämnas att läroverksadjunkten P. E. 
T. LINDKVIST återupptagit utredigeringen av sina samlingar från Gäst-
rikland. 

Som fast medarbetare vid arkivet har ZETTERHOLM fortsatt sina 
dialektgeografiska och lexikaliska arbeten. Som hans medarbetare ha 
tjänstgjort fru MARGARETA ZETTERHOLM med arbete rörande utgiv-
ningen av Lindgrens Burträskordbok (se nedan) samt excerpering av 
äldre samlingar. Vidare ha fil. mag. A. GUDMUNDSSON, fil. mag. G. 
HOLM, fru LISA BERGFORS och fil. kand. K.-H. DAHLSTEDT biträtt 
Zetterholm med kartläggnings-, excerperings- och granskningsarbeten. 
Zetterholms i föregående årsberättelse omnämnda arbete om fähusets 
benämningar och vissa husdjursnamn har under året utkommit i arki-
vets skriftserie (se nedan). 

Fröken ELLA ODSTEDT har även detta år fortsatt bearbetning och 
insamling av dialektmaterial rörande textilier, och denna specialsam-
ling uppgick vid arbetsårets slut till 7,535 8:o-kort och omfattade ma-
terial från större delen av arkivets arbetsområde. 

De språkliga landskapsundersökningarna ha under förevarande år 
i vanlig omfattning fullföljts beträffande Dalarne och Västmanland. 
För Västergötland ha endast vissa avslutande arbeten kunnat göras, 
frånsett utgivningen av doc. Götlinds landskapsöversikt. 

D a lar n e. Inom den av LEVANDER ledda dalmålsundersök-
ningen ha under året herr S. BJÖRKLUND och fil. stud. T. PERSSON 
biträtt med skrivarbete. Björklunds arbete har dock under tiden 14 
sept.-14 dec. 1940 varit avbrutet genom enskilt studiearbete, Perssons 
under tiden 1 juli-12 sept. 1940 genom militärtjänstgöring. På grund 
av minskningen av anslaget till tillfälliga arbetsbiträden har Persson 
måst uppsägas från sitt arbete fr. o. m. den 3 juni 1941. Perssons excer-
peringsarbete har under året ägnats tidigare av Levander genom-
gångna svar på maskinskrivna frågelistor, med det resultat, att samtliga 
hithörande svar till och med listan M 118 excerperats för ordbokens 
räkning. Björklund har fortsatt införandet på oktavkorten av hänvis-
ningar till 16:o-samlingarna, ett arbete, som nu genomförts t. o. m. 
mi-, d. v. s. för något mer än halva ordboken. Levander har — bortsett 
från bygderesorna och korrespondensen med ortsmeddelarna — helt 
ägnat sig åt ordboksmanuskriptets utformning, vilken vid arbetsårets 
slut fullföljts till och med ordet butt m. Vad ordbokens inre struktur 
beträffar, har under året en nära anslutning till Svenska Akademiens 
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ordbok genomförts, detta ej blott i fråga om artiklarnas uppställning, 
utan även i fråga om förkortningssystem, uppslagsord, etymologiska 
hänvisningar m. m. 

Oktavkortsamlingen har under året tillväxt med omkring 4,000 
kort. Hela antalet kort i dalmålsordboken utgjorde vid arbetsårets slut 
omkring 119,000. 

Västergö t 1 an d. Under detta år har docenten J. GÖTLINDS 
under många år förberedda arbete »Västergötlands folkmål» utgivits 
med sin första del, omfattande ett band text, nämligen vokalerna, 
(ich ett band tillhörande kartor (i Skr. utg. av K. Gustav Adolfs 
Akademien. 6.). Utgivningen av det parti därav, som vid Götlinds från-
fälle icke var fullt färdigt och uppsatt, har vad texten beträffar ombe-
sörjts av doc. VALTER JANSSON och vad kartorna beträffar av arki-
varien ERIKSSON. Med kontroll av materialet i text och kartor har fil. 
mag. AINA METJEL biträtt samt avslutat excerperingen av ytterligare 
några frågelistor. Dessutom har hon med understöd av medel från Väst-
göta folkmålskommitte påbörjat en genomgång av materialet till 
andra delen av Götlin.ds översikt, omfattande konsonanterna, som be-
räknas kunna utges under nästkommande år. 

Västmanlan d. Under Hommvisrs ledning har utredige-
ringen av material för denna landskapsordbok fortsatts i mindre om-
fattning med biträde av pastor M. LINDBLAD och fil. lic. E. ERIKSSON, 
vilka utredigerat eget material från Järnboås och Fläckebo, samt fil. 
stud. KERSTIN LUNDBORG-OARLSÄTER, som även biträtt vid kontroll-
läsning och korrektur at- den under detta år av Holmkvist utgivna 
»Bergslagens gruvspråk» (Upps. 1941), på vilken ordbok han arbetat 
sedan många år tillbaka. 

Oktavsamlingen för Västmanland har under året tillväxt med 
omkring 800 kort och omfattade vid arbetsårets slut omkring 62,400 
kort. 

Gotlan d. Som i föregående årsberättelse nämndes övertog 
arkivet efter prof. j. A. LuNDELLs död den fortsatta utgivningen av 
Säves »Gotländsk ordbok». Utredigeringen har alltjämt omhänderhafts 
av fil. dr H. GIISTAVSON varjämte ett korr. lästs av arkivarien Eriksson 
Som även kontrollerat renritningen av bilderna till ordboken. Under 
året har• ett första band av ordboken, avslutats, omfattande partiet 
A—N (jfr nedan), varjämte även partiet 0 — sjökalv =- arken 43-52 
rentryckts till arbetsårets utgång. För korrekturläsning och tryckning 
har arkivet detta år haft ett särskilt statsanslag å 2,500 kronor. 

Folkminnesavdelningens personal har varit densamma som före-
gående år med CAMPBELL som föreståndare och EJDESTAM som ama-
nuens. Dessutom har, som ovan nämnts, fru GERDA GRAPE arbetat vid 
registreringsarbetet för realkatalogen. Fil. mag. R. BROBERG har om-
händerhaft löpande göromål, författat frågelistor m. m. Sedan den 1 maj 
har han varit heltidsanställd som extra amanuens för omhänderhavande 
av stadstraditionernas undersökning (jfr ovan). Fröken ELLA ODSTEDT 
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har bharbetat material rörande svenska varulvstraditioner samt fort, 
satt sina undersökningar rörande norrländska älvängar och deras bety-
delse i allmogehushållningen Fil. dr IMBER NORDIN-GRIP har utredi-
gerat egna samlingar från Södermanland, och fröken ULLA RYD1N har 
vid sidan av sitt arbete vid expeditionen handhaft vissa utredigerings-
uppgifter vid denna avdelning. 

På grund av nedskärningen i statsanslagen har avdelningen måst 
pröva nya vägar för uppteckningsverksamheten. Folkskollärare, post-
stationsföreståndare och andra kategorier av personer ha anmodats att 
på betalt brevkort eller i brev lämna svar på en serie enklare frågor 
rörande vissa traditioner. Bl. a. har sålunda insamlats material rörande 
barnens sätt att tilltala och benämna föräldrarna samt innebörden av 
uttryck sådana som »fara till sta'nv etc. Tidigare insamlat material 
rörande bygder och orter och deras inbyggare har bearbetats och nr 
vissa synpunkter kompletterats. Till pastorsämbetena på landsbygden 
har särskilda frågor rörande kyrkliga traditioner utsänts, vilka frågor 
välvilligt besvarats i stor utsträckning, varigenom ett ej obetydligt 
sägenmaterial kunnat erhållas. Arkivet stannar i tacksamhetsskuld till 
ett mycket stort antal personer för det frivilliga uppteckningsarbete 
som sålunda utförts. 

Undersökningarna rörande herrgårdarnas muntliga tradi-
tioner haj begränsad omfattning fortsatts, varvid särskilt uppteckningar 
gjorts av traditioner och folkliv vid Hällekis egendom (se nedan). 
Bidrag till understöd av detta arbete har frikostigt lämnats av friherre 
WILHELM KLINGSPOR. 

För undersökning av byars, bruks och industriers folkminnen har 
institutionen under året mottagit en gåva på 1,500 kronor från general-
konsul AXEL AX:SON JOHNSON. 

Förarbetena till den planerade undersökningen av städernas 
f olk minn en ha under året slutförts, och ett omfattande undersök-
ningsarbete har kunnat organiseras och igångsättas genom bidrag från 
städerna själva. Till stadsfullmäktige i 75 städer ingavs från arkivet 
i oktober 1940 ansökan om anslag varierande mellan 300 och 500 kro-
nor för uppteckning av stadstraditioner. Av 68 städer, som hittills 
behandlat ärendet, ha 28 beviljat anslag. Arbetsplan för år 1941 har 
uppgjorts och promemorian för uppteckning av städernas folkminnen 
jämte däri ingående undersökningsplan omarbetats. Upptecknings-
arbetet har påbörjats i Falun, Hudiksvall, Norrköping, Uppsala, Öre-
grund och Örnsköldsvik.' Vidare ha, genom samarbete med hembygds-
föreningar och landsantikvarier, undersökningar kunnat påbörjas i 
städer, som icke beviljat anslag. Detta har varit fallet i bl. a. Umeå, 
Jönköping och Östersund. 

Följande frågelistor rörande stadstraditioner ha utarbetats under 
året: M 160 Stadens handel med landsbygden, M 161 Stadens mark-
nader samt M 163 Stadens samhällsklasser. Samtliga ha utarbetats av 
Broberg. 
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Kompletteringen av materialet för de folkloristiska och etnolo-
giska delarna av Atlas för svensk folkkultur har fortsatt. 

I syfte att ernå uniformitet vid kataloguppställning av folkminnes-
material har amanuensen vid Lunds universitets folkminnesarkiv fil. 
kand. Aina Jungmarker arbetat vid folkminnesavdelningen under en 
månad med uppläggning av ett fullständigt kortregister enligt ULMA:s 
realkatalog avsett för katalogiseringen av LUF:s samlingar. 

Publiceringsverksamhet. Redan under föregående år gjordes vissa 
förberedelser för att upplägga en serie skrifter från arkivet, och under 
detta år har en sådan serie påbörjats med titeln »Skrifter utgivna 
genom Landsmålsarkivet i Uppsala». Tre nummer av språkligt innehåll 
ha under året utgivits (Ser. A.), nämligen såsom ovan under resp. avdel-
Ringar antytts: 

1. ZETTERHOLM, D. 0.: Dialektgeografiska undersökningar. 
I. Ladugård. Manese. Fähus. II. Gumse. Tacka. Uppsala 1940. 

2. SÄVE, C. och P. A. samt GUSTAVSON, IL: Gotländsk ordbok. 
1:sta bandet. A—N. Uppsala 1918-1940. 

3. LINDGREN, J. V.: Ordbok över Burträskrnålet, utgiven av D. 0. 
och Margareta Zetterholm. Uppsala 1940. 

En serie B: Folkminnen och folkliv förberedes även. 
Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv, till vars utgi-

vande statsanslag beviljats till prof. Lundell för år 1939, övertogs efter 
hans död, såsom redan i föreg. årsberättelse meddelats, av Landsmåls-
arkivet, vars styrelse gav prof. H. GEIJER uppdraget att tills vidare redi-
gera den. Under detta år har årg. 1939 i sin helhet utgivits, omfattande 
årshäftet för året (n:r 228) och följande bilagor: Svenska vårseder av 
J. EJDESTAM (n:r 229, B. 40), Signelser och besvärjelser av Em. LINDER-
HOLM (n:r 230, avslutning av B. 41) och Gammalsvenskby av A. KARL-
GREN (n:r 231, avslutning av B. 27). Förberedelser för utgivande av 
årg. 1940 ha vidare gjorts under arbetsåret. 

Här torde också böra nämnas de ovan omtalade utgivningsföretag, 
som sedan länge förberetts inom arkivet, ehuru de publicerats på annat 
håll än i arki-vets egen serie, nämligen 

GÖTLIND, J.: Västergötlands folkmål I. A. Text. Uppsala 1940/41 
och I. B. Kartor. Sthlm 1941. Detta arbete har utgivits genom Kungl. 
Gustaf Adolfs Akademien för folklivsforskning i dess Skrifter som n:r 6. 

HOLMKVIST, E.: Bergslagens gruvspråk. Uppsala 1941. 

Samarbete med andra institutioner som bedriva dialekt- eller folk-
minnesundersökningar har fortgått efter samma linjer som under 
tidigare år. I maj hölls en ledarekonferens i Uppsala varvid gemen-
samma arbetsuppgifter dryftades. 
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2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet. 
STEömBlicK tillträdde sin befattning som arkivets föreståndare 

den 1 sept. 1940. Utom det arbete som åvilat honom i egenskap av 
Landsmåls- och Folkminnesarkivets föreståndare och dess styrelses 
sekreterare har han granskat inkommande samlingar, instruerat upp-
tecknare samt deltagit i arbetet på ordregistret. Han har i maj 1941 
även givit en kurs i »Landsmålsalfabetets användning vid dialektupp-
teckningar», i vilken 26 studenter deltagit. 

Strömbäck har under året publicerat »Små bidrag till isländsk 
ordforskning* (i Arkiv för nord. filologi, Bd 55, 1940). 

1.4EVANDER har haft sin verksamhet förlagd till dalmålsordboken, 
för vilken redogörelse lämnats i det föregående. 

Levander har under året tillsammans med Campbell och fil. lic. 
B. Linden publicerat »Dalmålsordboken 1940» (i Dalarnas Hembygds-
bok 1941). 

ERIKSSON omhänderhade under tiden intill 1 sept. 1940 de arbeten, 
som varit förenade med föreståndarebefattningen, samt från detta 
datum t. o. m. den 31 dec. 1940 arkivarietjänsten och därmed sam-
manhängande administrativa uppgifter. Även som medarbetare i 
lönegrad Eo 26 har Eriksson fortsatt att handha dessa administrativa 
uppgifter och har tillika varit kassaförvaltare. Om hans deltagande i 
utgivningen av Götlinds Västergötlands folkmål I och Gotlandsord-
boken har ovan talats. Han har vidare fortsatt genomgången av Lun-
dells efterlämnade samlingar och biträtt vid utgivningen av årg. 1939 
av Svenska landsmål. 

CAMPBELLS arbeten som föreståndare för arkivets folkminnes-
avdelning har ovan omtalats. Han har under året redigerat den sten-
cilerade publikationen »Svensk folkkultur» samt i tryck publicerat »Det 
äldre svenska kulturlandskapet» i Svenska folket genom tiderna (över-
siktsbandet, 1940) samt »Tradition och folkliv i Sjuhäradsbygden» i 
Svenska gods och gårdar del 28. Under ht. 1940 och vt. 1941 har Camp-
bell hållit föreläsningar i etnologi vid Uppsala universitet samt vid 
Lunds universitet. På uppdrag av fakulteten har han i maj 1941 oppo-
nerat på L. Ba-iiimiQvisTs avhandling »Jämtlands folkliga kvinno-
dräkter». 

HOLMKVIST har som ovan nämnts lett Västmanlandsundersök-
ningen. Han har under året utgivit »Bergslagens gruvspråk» (Uppsala 
1941). 

ZETTERHOLM har även under detta år haft huvuddelen av sitt 
arbete förlagt till den språkliga riksundersökningen, för vilken ovan 
redogörelse lämnats. Han har under året utgivit »Dialektgeografiska 
undersökningar: I. Ladugård. Manese. Fähus. II. Gumse. Tacka.» 
(Uppsala 1940, n:r 1 i arkivets serie A) och tillsammans med fru Marga-
reta Zetterholm J. V. LINDGRENS »Ordbok över Burträskmålet» (Upp-
sala 1940, n:r 3 i arkivets serie A). 
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EIDESTAM har huvudsakligen varit sysselsatt med granskning av 
inkommande material samt med korrespondens med ortsmeddelare, 
vilket antal väsentligt utökats under det gångna året (jfr ovan). Vidare 
har han bearbetat folkloristiskt material för vetenskaplig undersökning 
samt biträtt besökande forskare vid användningen av arkivets sam -
ängar. Vid de tillfällen, då Campbell varit frånvarande för resor och 
semester har Ejdestam uppehållit dennes tjänst. 

HEDBLOM var vid årets början inkallad till militärtjänst; hans 
vikariat för arkivarien upphörde den 31 aug. 1940. Han uppehöll dock 
denna befattning under Erikssons semester 2-21 okt. 1940 och deltog 
under denna tid. bl. a, i oinarbetningen av tidigare uppgjorda evakue-,  
ringsplaner. För hans arbete vid ordregistret har ovan redogjorts. 

GIISTAVSON uppehöll som vikarie den efter Götlinds död lediga 
medarbetarebefattningen under tiden 5 maj-31 dec. 1940. Under denna 
tid ägnade han sig — förutom åt excerpering av frågelistsvar från Got-
land (se ovan) — åt ordnande och katalogisering av Götlinds efterläm 
n.ade samlingar. Gustavson biträdde även Eriksson vid uppordnandet 
av prof. Lundells efterlämnade papper. 

BROBERG har under året huvudsakligen varit sysselsatt med föra 
beredande arbeten för undersökningen av städernas folkminnen. Han 
har i samband härmed fört en omfattande korrespondens, granskat in-
kommande material och meddelat instruktioner till upptecknarna. 
Dessutom har han deltagit i folkminnesavdelningens löpande göromål. 
Han har för stadsundersökningen utarbetat frågelistorna M 160 Sta-
dens handel med landsbygden, M 161 Stadens marknader och M 163 
Stadens samhällsklasser. För undersökning av traditioner om den onde 
i svensk folktro har han utarbetat frågelista M 162 Djävulen. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten i bygderna. 
Resor i institutionsärenden som icke direkt förbundits med under-

sökningsarbeten ute i landet ha företagits av Strömbäck, Campbell 
Eriksson, Holmkvist och Zetterholm. 

Vad beträffar sådana resor som gälla materialinsamling och in-
struktion av meddelare ute i bygderna lämnas i det följande en land-
skapsvis uppställd översikt. 

D alarn e. Docenten Å. CAMPBELL besökte under en instruk-
tions- och insamlingsresa 7-17 juli 1940 Grangärde, Boda och Älv-
dalen. Fil. lic. E. HOLMKVIST har i samband med en resa i Bergslagen 
för kontroll av gruvtermer besökt Falun 19 och 21 aug. 1940. Lektor 
R. JIRLOW påbörjade i juni 1941 en resa i Särna för uppteckning av 
folkminnen. Fil. dr L. LEVANDER reste 14-24 okt. 1940 i Våmhus, 
Mora och Orsa samt 7-47 maj 1941 i Älvdalen, Våmhus, Orsa och Boda. 
Fröken ELLA ODSTEDT avslutade den 4 juli 1940 sin i föregående års-; 
berättelse nämnda resa för uppteckning av textilterminologi i Boda,  
och Orsa. Fil. stud. T. PERSSON reste tiden 18-23 dec. 1940 i Ore och,  
Rättvik samt 10-15 juni i Bjursås för uppteckning av språkligt mate- 
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rial med ledning av kompletteringslistor. Den 30 juni 1941 påbörjade 
han en ny resa i Rättvik och Boda. Herr FILIP ROMBO har gjort resor 
i Älvdalen, Malung, Mora, Siljansnäs, Orsa, Våmhus och Äppelbo, där 
han gjort uppteckningar med ledning av kompletteringslistor. 

Dalslan d. Fil. mag. AINA MEIJEL reste under tiden 12 aug.-
1 sept. och 9-14 sept. genom 20 socknar i landskapet, varvid språk-
liga och folkloristiska frågelistor besvarades. 

Gästriklan d. Fröken Vrvi WENDIN har gjort språkliga och 
folkloristiska uppteckningar i Ockelbo, Torsåker och Valbo. 

Hallan d. Fil. lic. F. HEDBLOM gjorde under tiden 10-20 sept. 
1940 tillsammans med doc. G. HEDSTRÖM i Lund en resa för upptagning 
av dialektprov på grammofonskivor för arkivets i Lund räkning i 
Lindome, Vallda och Harplinge. Resan bekostades till större delen från 
Lund. 

Hälsinglan d. Fil. mag. R. BROBERG gjorde i juni 1941 ett 
besök i Hudiksvall för organisation av undersökningen av stadstradi-
tioner där. Fil. mag. BluGrr WADIN påbörjade vid samma tid en resa 
för dialektuppteckning med ledning av frågelistor i Bergsjö. 

Härjedale n. Folkskolläraren E. GRANBERG påbörjade i 
juni 1941 en resa för uppteckning av folkminnen i Tännäs, Hede och 
Vemdalen. Fil. kand. MÄRTA HEDLUND gjorde sommaren 1940 etnolo-
giska uppteckningar i Storsjö. 

Jämtlan d. Docenten Å. CAMPBELL besökte under sin instruk-
tions- och uppteckningsresa i Dalarne och Norrland under tiden 20-25 
juli 1940 Östersund, Krokom och Berg. Folkskollärare E. GRANBERG 
påbörjade i juni 1941 en resa för folkrainnesuppteckning i Oviken och 
Myssjö. Fil. kand. MÄRTA HEDLUND har under en tid av tre veckor 
gjort folkminnesuppteckningar i ett tjugotal socknar i landskapet. 
Fröken ELLA ODSTEDT besökte 17-30 jan. 1941 Klövsjö och Brunflo 
för uppteckning av folkminnen rörande jakt och fiske samt ödestro 
och av ordförråd rörande textilier. 

Lapplan d. Fil. mag. G. HOLM och fil. lic. S. WALLSTRÖM 
gjorde i juni 1941 språkliga uppteckningar i Lycksele. Fröken ELLA 
ODSTEDT gjorde tiden 2-16 jan, 1941 en resa till Kiruna, varvid upp-
teckningar från ett flertal socknar gjordes om textilterminologi och om 
folkminnen rörande jakt och fiske m. m. 

Medelp a d. Docenten Å. CAMPBELL besökte den 17 juni 1941 
Sundsvall för underhandlingar rörande undersökning av stadstraditio-
ner. 

Nor r b o tt e n. Docenten Å. CAMPBELL besökte under sin 
resa i Norrbotten i juni 1941 Boden, Haparanda, Luleå och Piteå för 
överläggningar angående insamling av stadstraditioner. 

Närk e. n. lic. M. ERIKSSON och fil. lic. F. HEDBLOM företogo 
under tiden 9-14 juni 1941 en resa för upptagning av dialektprov på 
grammofonskivor, varvid upptagning gjordes från Almby, Glans-
hammar, St. Mellösa, Gällersta, Edsberg och Knista, varjämte ett 
besök i Vihy gjordes, 
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Skån e. I samband med den ovan under Halland nämnda resan 
för upptagning av språkprov på grammofonskivor gjorde fil. lic. F. 
HEDBLOM också för arkivet i Lund upptagningar i Arild, Höganäs och 
Glimåkra. Resan bekostades huvudsakligen från Lund. 

Smålan d. Fil. mag. AINA MEIJEL reste tiden 10 juni-4 sept. 
1940 inom 15 socknar i N. och S. Tjusts, Sevede, S. Vedbo och östbo 
härader, varvid folkminnesuppteckningar gjordes och kartfrågelistor 
besvarades. Under ett uppehåll i Västervik gjordes dessutom uppteck-
ningar av stadstraditioner. Fröken ELLA ODSTEDT påbörjade i juni 
1941 en resa i Aneboda och Hjälmseryd m. fl. socknar för uppteckningar 
av folkminnen och textilterminologi. 

ö dermanlan d. Fil. dr IMBER NORDIN-GRIP reste 26-27 
mars 1941 till Malmköping för genomgång av framlidne distrikts-
veterinären F. Viréns samlingar från Björkvik, vilka som gåva hem-
bjudits till arkivet. Den 17 jan. 1941 gjorde dr Nordin-Grip vidare en 
resa till Stockholm för uppteckning av folkminnen efter meddelare från 
Södermanland. 

Upplan d. Fil. mag. R. BROBERG företog 23-31 maj 1941 en 
resa till öregrund och östhammar för uppteckning av stadstraditioner 
och organiserande av fortsatt uppteckningsarbete. Fr öken ELLA OD-
STEDT reste 29 juli-9 aug. 1940 i Estuna, Frötuna, Länna och Söderby-
Karl och gjorde uppteckningar om textilterminologi m. m. i dessa och 
vissa angränsande socknar. Fru MÄRTA TAMM-GÖTLIND upptecknade 
under besök i Älvkarleö och Söderfors 23-25 sept. 1940 folkminnen 
från dessa bruk. 

Värmlan d. Fil. mag. R. BROBERG gjorde i dec. 1940 och i april 
1941 dialekt- och folkminnesuppteckningar i Östmark. Fil. lic. E. HOLM-
KVIST gjorde i aug. 1940 ett besök vid Persbergs gruvor för kontrolle-
ring av gruvtermer. Fil. kand. I. RAGNARSSON har under tio dagar i 
sept. 1940 gjort uppteckningar efter kartfrågelistor i Lysvik, Järnskog 
och Skillingsmark m. fl. socknar. 

Väster b otte n. Docenten Å. CAMPBELL besökte under sin 
Norrlandsresa i juni Umeå och Skellefteå för överläggningar om upp-
teckning av stadstarditioner. Fil. mag. G. HOLM och fil. lic. S. WALL-
STRÖM påbörjade i juni 1941 en gemensam resa i Jörn, Norsj ö och Deger-
fors för undersökning av dialekterna där. Docenten D. 0. ZETTERHOLM 
gjorde under tiden 5-12 juni 1941 en resa till Jörn, Skellefteå och Umeå 
för dialektuppteckning samt instruktion av ortsmeddelare och efter-
forskande av äldre norrländska dialektsamlingar. 

Vä st ergötlan d. Fil. mag. MAJA BERGSTRAND gjorde som-
maren 1940 folkminnesuppteckningar i Hagelberg och Vartofta-
Åsaka. Docenten Å. CAMPBELL besökte Fristad för sammanträffande 
med herr Klas Olofsson den 13 mars 1941. Fil. kand. E. SANDBERG 
har i mindre omfattning även sommaren 1940 gjort uppteckningar om 
växt- och djurnamn i Västergötland. Fru MÄRTA TAMM-GÖTLIND 
gjorde under tiden 1 juli-8 aug. 1940 uppteckningar om herrgårds-
traditioner på storgodsen vid Kinnekulle, varvid Hällekis, Hönsäter, 
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Hjelmsäter, Blomberg, Gössäter och Österäng besöktes. Undersök-
ningarna bekostades delvis av friherre W. Klingspor på Råbäck. 

Västmanlan d. Fil. mag. R. BROBERG gjorde under tiden 
1 aug.-1 sept. 1940 språkliga och folkloristiska uppteckningar i 14 
socknar. Docenten Å. CAMPBELL besökte i samband med sin under 
Dalarne nämnda resa även Ramsberg för instruktion av ortsmeddelare. 
Fil. lic. E. HoLmKVIST besökte under resa för kontrollering av äldre 
uppteckningar av gruvspråk i Bergslagen gruvorna i Sala, Klacka-Ler-
berg och Kärrgruvan under aug. 1940. 

Ångermanland. Fil. mag. R. BROBERG besökte i juni 1941 
Örnsköldsvik för att organisera undersökningar av stadstraditioner och 
för att själv uppteckna sådana. Docenten Å. CAMPBELL besökte under 
sin Norrlandsresa i juni 1941 Härnösand för samråd om uppteckningar 
av stadstraditioner. Fil. kand. K.-H. DAHLSTEDT har upptecknat folk-
minnen i Ramsele, Graninge och Helgum. Fil. kand. MÄRTA HEDLUND 
har sommaren 1940 gjort folkminnesuppteckningar i Resele och Ådals-
Liden. Docenten D. 0. ZETTERHOLM gjorde en resa för dialektuppteck-
ning och instruktion åt ortsmeddelare i Bjärtrå, Nordingrå och Över-
lännäs 29 juli-12 aug. 1940 samt besökte i samband med den ovan 
nämnda resan i Västerbotten Gideå och Nordingrå 13-18 juni 1941. 

Öst ergötlan d. Docenten Å. CAMPBELL besökte för instruk-
tion av meddelare Lunnevads folkhögskola den 28 febr.-1 mars 1941. 
Fil. kand. S. LINDQVIST har gjort dialektuppteckningar i Kaga och där-
vid besvarat frågelistan om slåtter. Fil. mag. AINA MEIJEL gjorde i 
samband med sin ovan nämnda resa i Småland även folkminnesuppteck-
ningar i Malexander, Sjögestad, Viby, Åsbo, Åtvidaberg och Ö. Toll-
stad. 

E stlan d. Även under detta år har agronomen FR. ISBERG 
kunnat, om ock i mindre omfattning, fortsätta sina uppteckningar 
rörande folkmål och folkminnen i Nuckö socken. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse arbetsåret 
1940-1941. 

AV GUNNAR HEDSTRÖM. 

I. Organisation, ekonomi, förvaltning: 
Landsmålsarkivet i Lund (LAL) har under ovannämnda arbetsår 

till den 21/4  1941 haft såsom styrelse Centralstyrelsen för landsmålsföre-
ningarna i Lund, som utgjorts av professor Erik Noreen, ordf., professor 
Eilert Ekwall, v. ordf., docent Gunnar Hedström, sekreterare och skatt-
mästare, samt professor C. W. von Sydow och förste bibliotekarie Bert 
Möller. Genom av Kungl. Maj:t den 4 april 1941 fastställt reglemente 
för Landsmålsarkivet i Lund skall arkivets styrelse utgöras av en av 
Kungl. Maj:t för tre år förordnad ordförande, professorerna i nordiska 
språk och svenska språket, överbibliotekarien vid Lunds universitets-
bibliotek, arkivets föreståndare samt såsom förordnade av universitets-
kanslern två styrelsemedlemmar och två suppleanter. Sedan universi-
tetskanslern den 28/4  förordnat till medlemmar av styrelsen professo-
rerna J.-E. Forssander och C. W. von Sydow och till suppleanter profes-
sorerna 0. G. R. Carlsson ock E. G. T. Rooth, trädde den nya styrelsen 
i funktion och utsåg på sitt första sammanträde till v. ordförande pro-
fessor C. W. von Sydow, till skattmästare arkivets föreståndare. Den 
80/4  förordnade Kungl. Maj:t professor emeritus N. Martin P:n Nilsson 
att från den 1/4  vara styrelsens ordförande. 

Arkivets föreståndare är sedan den 1/4  1937 docenten Gunnar Red-
ström. 

Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under 
budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reserva-
tionsanslag till Landsmålsarkivet i Lund anvisats 21,570 kronor till 
grundavlöningar m. m. jämte medel till avlöningsförhöjningar, rörligt 
tillägg och kristillägg, 1,300 kronor till omkostnader samt 10,100 kronor 
till insamling och bearbetning av vetenskapligt material. 

Till bestridande av tryckningskostnader för P. N. Petersons i 
Norbyvallda Ordbok över Valldamålet har arkivets styrelse dessutom 
haft att tillgå den oförbrukade återstoden av det till institutionen 1937 
för fortsatt utgivande -av nämnda ordbok beviljade lotterimedelsansla-
get. 
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2. Personal och tjanstgöringsförhållanden. 

Institutionens personal har under året utgjorts av — utom före-
ståndaren, docenten 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: under 1940 d. 12/.7-24/8, d. 21/lo under 
1941 d. lo/2,  d.  104_364 d. 12/6-21/5. Iledströms arbete har bestått i led-
ning av institutionen och övervakning av arbetet inom densamma. Han 
har med biträde av arkivarien uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäk-
ningar och ansökningar av skilda slag samt utarbetat årsberättelsen. 
Han har granskat och värderat inkomna samlingar från Småland, 
Blekinge och Halland samt instruerat upptecknare. Han har lett och 
övervakat utredigeringen av äldre dialektala handskrivna källor från 
Småland och utarbetat frågelistor för komplettering av Smålands-
samlingarna, och han har granskat de utredigerade partierna av den av 
institutionen utgivna ordboken över Valldamålet. Nedström har även 
biträtt vid seminarieövningar i nordiska språk för licentiatexamen, 
när uppsatser eller avhandingar med dialektologiska ämnen ventile-
rats. 

En offentlig kurs i landsmålsalfabet och uppteckningsteknik (obliga-
torisk för fil, ämbetsexamen) har givits av Nedström under april och 
maj månader. Kursen, som omfattade 16 timmar, bevistades av 52 
personer. 

Följande tjänsteresor har av Hedström företagits: 
till Stockholm och Uppsala 6/n-19n  1940 för att såsom arkivets 

representant deltaga i ett av överståthål.are T. Nothin till d. 7/ti  utlyst 
möte i Stockholm mellan ledande representanter inom folkkultur-
forskningen, vidare för att hos halländska riksdags- och landstingsmän 
undersöka möjligheten av ett anslag från Hallands läns landsting till 
bekostande av tryckningen av återstoden av Valldaordboken, slutligen 
för att med föreståndarna för Uppsala landsmålsarkiv, Svenska Ort-
namnsarkivet och ledaren för den språkliga avdelningen av kultur-
atlasen överlägga i gemensamma angelägenheter; 

till Stockholm d. 22/,-22/, 1941 för att såsom arkivets representant 
deltaga i konstituerande sammanträdet för Rådet för Bygdekultur 
d. 22/, • 

till Halmstad d. 2/5  1941 för att inlämna och anbefalla en till 
Landstinget i Hallands län ställd ansökan om anslag till gäldande av 
tryckningskostnaderna för återstoden av Ordbok över Valldamålet; 

till Stockholm och Uppsala d. 22/5-295  1911 för att deltaga i ett 
möte d. 22/5  i Uppsala för överläggningar mellan föreståndarna för 
folkmåls-, folkminnes- och ortnarrinsinstitutionerna i Uppsala, Stock-
holm, Lund och Göteborg och för att representera arkivet vid Rådets 
för Bygdekultur årssammanträde i Stockholm d. 

Angående resor för upptagning av dialektprov se nedan. 
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INGERS har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av 
den tid, då han åtnjutit semester: under 1940 d. 1/7-17/7, cl..28/12, d. 
under 1941 d. 254-396, eller då han varit tjänstledig för sjukdom d. 
12/2-15/2  1941. Under föreståndarens semester d. 18/7-24/2  1940 var han 
av Styrelsen förordnad att uppehålla föreståndarbefattningen. Han har 
granskat och värderat från Skåne inkommande material, utfört katalogi-
sering av till arkivet inkommande samlingar utredigering av äldre och 
nyare i anteckningsböcker o. d. föreliggande primärmaterial, diverse 
excerperingsarbeten, instruering av upptecknare samt expeditions-
göromål. Vidare har han företagit smärre resor för komplettering av 
arkivets samlingar från orter i närheten av Lund. Beträffande insam-
lingsarbete se mom. 5. 

DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort under hela året med undantag 
av den tid, då hon åtnjutit semester: d. 2/7, cl. 18/7, cl. 54-22/2  1940. Hon 
har fört accessionskatalogen, ordnat inkommet material och äldre ord-
samlingar, utredigerat på sedeslappar gamla handskriftliga ordsamlingar 
från Småland (jfr mom. 4 nedan), utfört excerperingsarbete (särskilt av 
svar på frågelistor), utskrivit brev och handlingar, fråge- och komplette-
ringslistor och har deltagit i katalogiserings- och expeditionsarbete. 
Därjämte har hon biträtt vid redaktionsarbete för Vallda-ordboken. 

Extra personal. 
Fil. dr ERIK Baumq har handhaft redigeringen av Ordbok över 

Valldamålet. 
Fröken GUN NORRMAN har utfört räkning och signering av sam-

lingar och fortsatt arbetet med det lexikaliska registret till samlingarna 
från Blekinge. 

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 3,139 bl. fol., 53,317 bl. 4:o, 
1,709 bl. 8:o, omkr. 1,141,400 bl. 16:o och 52 bl. i växlande format. 

Arbetsdi rets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd har 
under året ökats med 91 bl. fol. (Sk, 32 bl., Hall. 59 bl.), 2,623 bl. 4:o 
($k. 1,325 bl., Hall. 792 bl., Src,i, 506 bl.) och 63,502 bl. 16:o (Sk. 24,187 
bl., Hall. 4,206 bl., Bl, 1,031 bl., Sm. 34,004 bl„ öl. 74 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., 55,940 bl. 4:o, 1,709 bl. 8;o, omkr. 1,204,900 16:o och 52 bl. i 
växlande format. 

Uppställning, katalogisering m. m. Katalogisering och redigering av, 
samlingar ha fortgått efter samma grunder som under föregående år, 
varför hänvisas till årsberättelserna för 1930-31 och 1931-32, 

Bibliotek. Biblioteket har under året undergått tillökning genom 
gåvor och j. någon ringa mån genom inköp. 

Inventarier. "Under året har inköpts ett skrivmaskinsbord jämte 
lampa samt ett skåp. 
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Gåvor. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) ha erhållits från 
följande enskilda och institutioner: 

Docent Gunnar Hedström, Lund; fil. lic. Erik Holmkvist, Upp-
sala; fil. dr I. Ingers, Lund; Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs Högskola, Göteborg; grosshandlare Victor 
Ivarsson, Osby ; kamrer N. Jönsson, önnestad ; Landsmålsarkivet, 
Uppsala; professor K. G. Ljunggren, Lund; Lundequistska bokhandeln, 
Uppsala; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; lektor J. Svennung, Upp-
sala; läroverksadjunkt Nils Tiberg, Gävle; Trelleborgs Allehanda, 'Lene-
borg; Universitetsbiblioteket, Lund; fil. lic. Victor Welander, Malmö; 
Värnamo Hembygdsförening, Värnamo. 

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under 
året uppgått till 1,281. 

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 Johan Jonssons folkmålssamlingar 
från Hossmo, N. Möre hd, tillhöriga Landsmålsarkivet, Uppsala; J. E. 
Lagergrens Småländsk Ordbok, tillhörig Kungl. Biblioteket, och brev-
bärare J. Bergströms ordlista från Herrestads hd, tillhörig Vemmenhögs 
hembygds- och fornminnesförening. Av Landsmålsarkivet i Lund till-
höriga äldre ordlistor, som blivit på samma sätt utredigerade, kan 
nämnas kantor J. Falks från Norrvidinge, Harjagers hd. Arbetet med 
det lexikaliska registret till ordsamlingarna från östra och mellersta 
Blekinge har fortsatt. Däremot har det påbörjade realregistret och syno-
nymregistret till ordsamlingarna till följd av nedskärningen av arkivets 
anslag måst läggas åsido. För Smålands-undersökningen har med sär-
skilt tillgodoseende av lexikaliska och ordgeografiska synpunkter en ny 
frågelista sammanställts på grundval av genomgång av under året in-
komna ordsamlingar. Ur frågelistsvar och monografiska uppteckningar 
från Småland har lexikaliskt material excerperats och utskrivits å 
sedeslappar. 

Allt inkommande material har genomgåtts och granskats av Hed-
ström (Småland, Blekinge, Halland) och Ingers (Skåne). 

Upptagning av dialektprov å grammofonskivor har utförts av före-
ståndaren och fil. lic. Folke Hedblom, Uppsala, med upptagningsapparat 
som välvilligt ställts till förfogande av Uppsala landsmåls- och folk-
minnesarkiv. Intalningarna skedde i Skåne och Halland: i Arild, Brunn-
by sn (Skåne) d. 11/9  och 12/9, i Lerberget, Väsby sn (Skåne) d. 12/9, i 
Glimåkra sn (Skåne) d. 14/9  och 15/9, i Lindome sn (Halland) och i Norby-
vallda sn (Halland) d. 17/9, i Harplinge sn (Halland) d. 15/9. Tillsammans 
upptogos 40 dubbelsidiga skivor med språkprov, därav från Arild och 
Väsby 16, från Glimåkra och örkened 14, från Lindome och Norby-
vallda 7, från Harplinge 3. Till upptagningarna i Arild och Väsby 
lämnades understöd av fru Klara Wijkander, född Kock, Göteborg. 

11-441934. Sv. landsmål. 
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Det till den dialektgeografiska undersökningen hörande materialet 
förvaras och bearbetas i Uppsala av professor Natan Lindqvist (förut-
varande föreståndare för Landsmålsarkivet i Lund) i enlighet med beslut 
av Centralstyrelsen den 7 dec. 1936. 

Redigeringen av P. N. PETERSONS ordbok över Valldamålet har fort-
satt under arbetsåret och har liksom tidigare närmast handhafts av fil. 
dr Erik Bruhn. Det sjätte häftet utgavs från trycket i juni 1941. Det 
sjunde häftet är under utarbetning. 

Följande undersökningar och bearbetningar ha under året fortgått: 
Fil. lic. HUGO ARESROUG: Sydöstskånska folkmål; docent GUN-

NAR HEDSTRÖM: Sydsmåländska folkmål; fil. dr INGEMAR INGERS: 
Dialekttexter från sydvästra Skåne; fil. lic. STURE NILSSON: Mellersta 
och norra Hallands folkmål; fil. lic. SVEN PETTERSSON: Blekingska folk-
mål; fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT: Med djurnamn sammansatta ortnamn 
(forts.) samt Dialekttexter från Glimåkra med grammatisk inledning; 
fil. lic. V. WELANDER: Konsonantismen i Skånemålen. — Under året 
har publicerats av Ingers »Ola Nilsson och hans uppteckningar» (i 
Gärds härads hembygdsförenings årsbok 1941). 

5. Insamlingsarbetet 1940-41. 

Skåne. 

Alb o h d. F. d. stationsinspektor 0. Cappelin har inlämnat en 
ordsamling på omkr. 8,000 bl. 16:o från Kiviks fiskläge, upptecknad i 
början av 1900-talet. — Fil. lic. Viktor Welander har påbörjat under-
sökningar i Brösarp. 

Bara h d. Fil. dr I. Ingers har gjort fortsatta uppteckningar i 
Lomma, Burlöv, Tottarp och Nevitshög. — F. d. byggmästare J'. Aug. 
Persson har upptecknat ett större antal texter å dialekt, utgörande 
folklivsbilder, folktro och folksed från Burlövs och Mölleberga socknar. 

Bj är e h d. Fil. lic. Viktor Welander har fortsatt sina under-
sökningar i Barkåkra. 

Fr osta h d. Såsom ortsmeddelare ha verkat fröken Helga 
Persson för Höör m. fl. socknar och fröken Annette Sonesson för 0. 
Äspinge. 

V. G öin ge h d. Kamrer N. Jönsson har insänt uppteckningar 
av ordstäv och historier från olika orter i V. Göinge. 

Ö. G öing e h d. Grosshandlare Victor Ivarsson har inlämnat 
en samling texter ifrån Glimåkra. 

Ingels t a ds h d. Fil. kand. Nils Bengtsson har i Ingelstorp 
och Valleberga upptecknat sammanlagt omkr. 4,000 ord samt dess-
utom en samling texter å folkmål från Ingelstorp. 

Järr est a ds h d. Fil. lic. Hugo Areskoug har gjort undersök-
ningar i ö. Nöbbelöv, varigenom insamlats omkr. 2,300 ord. 

L ug gud e h d. Fil. lic. Viktor Welander har fortsatt under-
sökningar i Väsby. 
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Onsj ö h d. Fröken Helga Persson har besvarat ett antal fråge-
listor i Billinge och Stehag. 

Oxie h d. Fil. dr I. Ingers har inlämnat uppteckningar från 
Tygelsjö, Hököpinge, Mellan-Grevie, Törringe, V. Kärrstorp och Sve-
dala, sammanlagt omkr. 1,800 bl. 16:o. 

Skytts h d. Fil. dr I. Ingers har upptecknat terminologien 
i väderkvarnar i Håslöv och V. Alstad och dessutom kompletterat ord-
samlingar från Anderslöv, Fru Alstad och Hvellinge, tillsammans om-
kring 800 bl. 16:0. 

Torna h d. Fil. dr I. Ingers har inlämnat omkr. 600 bl. 16:o 
kompletterande uppteckningar från Fjelie, S:t Peters Kloster, Lunds 
landsförsamling och stad, S. Sandby och Everlöv. 

V emmenhögs h d. Fru Ellida Ohlsson har verkat såsom 
bygdemeddelare för Skurupsorten och har besvarat ett flertal fråge-
listor samt fortsatt en ordsamling. 

Blekinge. 
Me delstads h d. Ingenjör Axel Hammelin har fortsatt sitt 

uppteckningsarbete i Ronneby landsförsamling och ordboksassistenten 
Märta Pettersson i Förkärla. 

Halland. 
Fjäre h d. Herr Alfred Jönsson har fortfarande verkat såsom 

ortsmeddelare för Lindome sn och har under året utfört orduppteck-
ningar utgörande omkr. 1,600 bl. 16:o och dessutom besvarat ett större 
antal frågelistor. 

Halmstads h d. Fil. lic. Sture Nilsson har utfört komplette-
rande uppteckningar i Getinge, och herr K. A. Karlsson har verkat 
såsom ortsmeddelare för Harplinge m. fl. socknar. 

Himle h d. Fil. kand. Lennart Larsson har utfört komplette-
rande uppteckningar i Lindberg. 

Höks h d. Herr Verner Ljunggren har inlämnat en större 
samling texter å folkmål från Hishult, innehållande uppteckningar 
över sägner och folktro m. m. 

Småland. 
K onga h d. Herr Gunnar Carlsson och herr Tor Krantz ha 

tjänstgjort såsom ortsmeddelare för resp. Långasj ö och Hovmantorp. 
Stranda h d. Fil. kand. Arne Andreasson har gjort komplet-

terande uppteckningar i Döderhult. 
Sunnerbo h d. Fil. stud. Sten-Bertil Vide har fortsatt in-

samling av ordstäv och talesätt från Hallaryd. 
S. Tjusts h d. Fil. lic. Eric Eilert har fortfarit att uppteckna 

.ord och texter från Blackstad. 
N. V edbo h d. Fil. mag. Erik Lönnerholm har fortsatt under-

sökningar i Linderås, varigenom inkommit ytterligare omkr. 2,400 bl. 
16:o uppteckningar. 
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S. V e dbo h d. Fil. mag. Torsten Björkman har i Hult upp-
tecknat en ordsamling på omkr. 900 bl. 16:0. 

Vist a h d. Löjtnant F. Neij har i ölmestad upptecknat omkr. 
1,700 ord och å Visingsö omkr. 2,800. 

Väst b o h d. Löjtnant Folke Neij har i Villstad upptecknat 
omkr. 4,000 ord och i Forsheda omkr. 3,000. — Fru Anna Nilsson har 
fortsatt sitt uppteckningsarbete i S. Hestra och Gryteryd, och fröken 
Edith Österlund har påbörjat arbete såsom ortsmeddelare för Kull-
torps sn. 

Östbo h d. Herr Fingal Johansson har fortfarande verkat som 
ortsmeddelare för Fryele sn. 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialekt- 
forskning vid Göteborgs Högskola 

arbetsåret 1940-41. 

Av HJALMAR LINDROTH. 

I. Organisation, val, antal sammanträdan o. d. 
Institutets styrelse har under arbetsåret (budgetåret) haft samma 

medlemmar som under föregående år, nämligen: prof. Weibull, ord-
förande, major H. Jacobsson, skattmästare, prof. Lindroth, sekreterare 
och undersökningsledare, prof. Vising, prof. Lindqvist, prof.. Michaölsson 
och doc. Armiui. Till vice ordförande, vilken post sedan prof. Lidens 
frånfälle varit obesatt, har prof. Lindqvist valts. Arbetsutskottet har 
fortfarande bestått åv prof. Lindqvist, prof. Lindroth och doc. Arm ini. 

Till revisorer för budgetåret V, 1940-396  1941 ha av Lärarerådet 
valts prof. Ek med prof. Boöthius som suppleant, och ingeniör 11. Leffler 
med kommendörkapten E. Wetter som suppleant. Under arbetsåret 
ha hållits två styrelsesammanträden och tre sammanträden inom arbets-
utskottet. 

Såsom assistent har för både ortnamnen och dialekterna doc. 
Assar Janzen tjänstgjort. 

II. Ekonomi. 
Av de kr. 11,800: — varom Institutet ånyo ansökte hos regeringen 

hösten 1939, beviljade 1940 års riksdag på grund av kristiden blott 
kr. 5,600: —, varav 5,000: — för dialektforskningen och 600: — till 
ortnamnsforskningen. Hösten 1940 ansöktes om samma belopp som 
förut; 1941 års riksdag har ånyo beviljat kr. 5,600:—, med samam 
fördelning som föregående år. 

För komplettering av dialektmaterialet från södra Dal har Insti-
tutet sommaren 1941 ur en av Älvsborgs läns landsting förvaltad fond 
mottagit kr. 450: —. 

Utgifter under budgetåret ur offentliga medel. 
I. Ur de fonderade lotterime,dlen: 

Till assistenten, doc. Janzen kr 1,400: — 
Till Erik Larsson för kompletteringsstommen  » 301: 80 

Summa h. 1,701: 80 
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II. Ur riksdagsanslaget: 
Till sekreteraren-undersökningsledarens arvode . kr. 1,000: — 
Till assistenten Janzens arvode  » 4,100: — 
Hr Erik Larsson för ordboksarbetet (jämte omkostnader) » 813: 95 
Expenser  » 250: — 
Litteratur och bindning  >> 120: 45 
Resor  » 125: 20 
Brandförsäkring  » 114: 75 

Summa kr. 6,524: 35 
Översikt av lotterimedelskassans ställning den 30 juni 1941. 

Behållning från 1939/40 kr  3,095: 96 , 
Ränta  » 115: 84 

Summa kr. 3,211: 80 
Utgifter 1/7  1940-80/6  1941  kr. 1,701: 80 
Saldo: behållning till 1941/42  » 1,510: — 

Summa kr. 3,211: 80 

Översikt av statsmedelskassans ställning den 30 juni 1941. 
Behållning från 1939/40 kr  1,645:03 
Uppburna för 1940/41  » 5,600: — 
Ränta  » 36: 97 

Summa kr. 7,282: — 
Utgifter 1/7  1940-096  1941 kr  6,524: 35 
Saldo: behållning till 1941/42  » 757: 65 

Summa kr. 7 282: — 

Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under budgetåret 
1940/41, samt med avseende på Institutets ekonomiska ställning i det 
hela vid slutet av detta budgetår, hänvisas till den i Högskolans arkiv 
förvarade revisionsberättelsen. 

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). 
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IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 
1. Undersökningsledarens egna arbeten. 

Undersökningsledaren har fullföljt och avslutat granskningen av 
assistentens ms och korr. till OGB IX, Orust Ö. hd (se nedan), och till 
Bd X, Inlands Torpe hd, samt fortsatt arbetet på den i föreg. årsbe-
rättelse omnämnda avhandlingen om Bohuslänska ortnamn och bohus-
länsk bebyggelsehistoria. I Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 
3 har densamme offentliggjort en uppsats om Namnet Gotland. 

Sedan en ny organisation under namnet Rådet för bygdekultur 
bildats i Stockholm på sammanträden 7 nov. 1940, 28 jan. och 18 febr. 
1941, varvid Institutet medverkat och vari det ingått som korporativ 
medlem, utsågs undersökningsledaren som medlem av Rådets styrelse. 

2. Av Institutet igångsatta arbeten. 
Assistenten, doc. Janzen, har framför allt sysslat med arbetet på 

OGB IX (se under 1), som utkom i november 1940, och på Bd X, In-
lands Torpe hd, som utkommer före årets slut, ävensom på ms till Bd 
VI, Inlands Nordre hd, och Bd XVI, Kville hd. I Namn och Bygd 1940 
har J. publicerat två uppsatser: »Öpir, ett önamn eller fjordnamn» och 
»Ortnamn på Dal». De i föregående årsberättelser nämnda, inom Insti-
tutets verksamhetsområde helt eller delvis fallande licentiat- och dok-
torsavhandlingarna av A. Lund, R. Wadström, T. Långström, A. 
Muten, B. Björseth, G. Sohlberg och E. Silfors fullföljas. 

Herr Erik Larsson har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ord-
boken. För detta har emellertid, på grund av det nu nedskurna stats-
anslaget, icke kunnat avsättas mer än knappt hälvten av det tidigare 
beloppet, varför arbetstakten måst minskas. Dessutom har L. dels 
under en längre tid varit inkallad till beredskapstjänst, dels varit sjuk. 
Han har avslutat genomgången av kompletteringsstommen inom Bohus-
län; på södra Dal är den ännu icke slutförd. 

Fil. kand. H. L. Lundh har verkställt komplettering av ortnamns-
materialet i Kville hd. Dr Drougges kompletterande dialektuppteck-
ningar på södra Dal (se föreg. årsberättelse) ha inlämnats. 

Undervisning vid Högskolan. 
Undersökningsledaren föreläste hela läsåret 1940/41 dels över Bo-

huslänska ortnamn och bohuslänsk bebyggelsehistoria, dels under h. t. 
1940 och början av v. t. 1941 över Svenska dialektproblem med utgångs-
punkt i äldre öländska. Därjämte ha smärre partier av en ortnamnsav-
handling ventilerats på serninarieövningar. 

Undersökningsledarens resor. 
Undersökningsledaren deltog i de sammanträden den 7 nov. 1940 

och 28 jan. 1941 på vilka Rådet för bygdekultur stiftades (jfr IV, 1), 
ouh i Gustaf Adolfs Akademiens styrelse- och högtidssammanträde 
i Stockholm 6 nov. 1940. 



Ithsuniks. 

Avant-propos. Par M. DAG STRÖMBÄCK, editeur de la revue Svenska 
landsmål och svenskt folkliv et directeur de 'Institut de clialecto-
logie et de folklore å Upsal (pp. 1-4). 

Croyanees et superstitions en Laponie. Par M. HELMER GRUND-
STRÖM, Jokkmokk (pp. 5-30). 
Dans cet article, l'auteur etudie les differentes formes de cro-

yances populaires dans le canton de Jokkmokk mi l'on trouve une 
interessante reunion de croyances populaires nordiques et laponnes. 
La premiere partie traite de la Mort et des revenants de differentes 
especes, et montre combien un revenant est plus dangereux qu'un 
vivant. Chaque annee, å Nog, les morts viennent hanter leurs anciennes 
demeures. La vieille croyance aux tomtar (gnomes), se retrouve dans 
differents contes. Ceux qui sont morts de mort non naturelle, ou qui 
ont ete enterres sans les trois pelletees de terre rituelles, et sans qu'on 
lise la Parole de Dieu, sont particulierement dangereux, La terre 
repose un tel mort, est contaminee = raimas. Les fant'ömes des noyes 
sont appeles raukah et ceux des enfants assassines et dont le corps 
a ete cache, sont appeles äparah. Il faut prendre diverses mesures 
pour se proteger contre ces dangereux revenants. Le nom j oue ici un 
certain röle, ear le nom d'une personne possede une force occulte. 
La deuxieme partie traite de la personnification des maladies, ou des 
esprits de la maladie. C'est ainsi que la peste, et aussi la Mort, se mon-
trent sous le traits d'une personne qui vient vous rendre visite. Il 
faut aneantir ces esprits. Majs on se sert egalement de certains moyens 
pour se proteger contre eux. Certains vetements semblent etre employes 
contre la peste. Dans cette deuxieme partie se trouve egalement un 
bref exposé concernant les remedes populaires. — La troisieme partie 
traite des oiseaux, reels et fantömatiques, porteurs de messages sur-
naturels. — Les secretions du corps possedent une vertu å la fois 
protectrice et dangereuse. — La quatrieme partie traite de la cro-
yance aux katnihah, ou esprits souterrains. La cinquieme partie traite 
d'une force mysterieuse de la nature, appelee sjuodje, et l'oreille de 
sjuodje, qui entend et punit tout etre orgueilleux ou injuste; la sixieme 
partie traite de la croyance å la mara; et la septieme, des differents 
sens du mot nordique tomte et des croyances qui s'y rattachent. 
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De rorigine des n supradentaux et eacuminaux dans la Buåde 
du Nord (Norrland). Par M. D. 0. ZETTERHOLM, Upsal (pp. 
31-16). 
Dans un ouvrage precedent sur les n dans Sv. Lm. B 37 (1938), 

j'ai communique une description detaillee de la geographie dialectale 
des n (n) supradentaux (cacuminaux) des dialectes du Norrland et 
de la Norvege. Il s'agisait des n  qui correspondent å un ancien n bref 
apres voyelle. Dans cet article, je me suis egalement prononce contre 
l'opinion generalement revue, selon laquelle le n  serait un reste du 
parler nordique primitif en Ångermanland et en Vaesterbotten. 

Dans le present travail, ces n  sont expliques comme etant le resultat 
d'une confusion entre le n dental et le n  qui resulte de la fusion 
phonetique de r et n (ou 1 et n). Le resultant de -rn a passé aux mots 
avec n; le n  de mots comme barn, korn (prononces ban, kon en Ånger-
manland) a passé å des mots comme kana, gan, »branchies» (pronon-
ces Hma, gan). Des cas isoles de g pour n en Moyenne-Suede donnent 
idee des origines de cette evolution. 

L'origine des n de Norrland a un interet special pour les principes. 
Un n  resultant de rn n'est pratiquement jamais confondu avec un 
n dans la grande region de la Suede (sauf Ångermanland et Vaester-
botten) et de la Norvege, oit rn se prononce comme un seul son. Cela 
nous montre qu'il faut ici juger n  comme polyphonematique, et le g 
correspondant en Ångermanland et en Vaesterbotten comme mono-
phonematique. L'opposition entre n  et n y est abolie apres voyelle. 

Cette faeon de comprendre le n  de Norrland fait des origines du n  
correspondant un ancien n bref un cas parallele de celui des 1 cacunu-
naux qui å l'origine sont venus du rd majs qui plus tard ont passé 
aux mots avec un 1. 

Dans l'Appenclice (p. 42), j'ai essaye de traiter de la repartition du 
r apical et du r (h) dorsal en Goetaland en Suede, repartition qui 
rapelle la repartition de n et de n, de i et de k (cacum.); h est 
utilise pour des sons initiaux et longs. L'r, sous l'influence de la 
Suede meridionale s'est transforme en un a (substitution) quand il 
etait particulierement difficile prononcer (facilite de prononciation). 
C'est en meme temps un phenomene de substitution et de simplifi-
cation de la prononciation. 

Sur les dialectes suedois en Finlande et en Esthonie. Par M. 
VALTER JANSSON, Upsal (pp. 47-71). 
Des 1894, Itultman exprimait l'opinion selon laquelle les dialectes 

suedois transbaltiques se seraient de tout temps distingues de ceux 
de la Suede proprement dite, et auraient forme un groupe å, part. 
Depuis, cette opinion a ete soutenue de l'autorite de savants tels que 
Saxen, Setälä et Karsten, et Flultman lui-meme l'a reprise dans ses 
Ecrits Posthumes II (1939). D'apres lui, les dialectes suedois en Fin- 
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lande se rattacheraient aux parlers du Vaesterbotten et du Norrbotten. 
Ceux-ci auraient leur tour de nombreuses concordances avec les parlers 
de la Haute Suede, et l'on pourrait dire que les dialectes du Vaester-
botten et du Norrbotten forment avec ceux de la Haute Suede un 
groupe distinct des dialectes du Moyen-Norrland. Or tous ces dialectes 
des deux cötes du Golfe de Bothnie et de la Mer d'Åland auraient une 
fois constitue un groupe homogene, celui des dialectes de la Suede 
du Nord. A cette opinion sur la parente qui regnerait entre les dialectes 
suedois transbaltiques, Hultman a joint une theorie sur les origines 
de la population suedoise en Finlande et sur la date de son etablisse-
ment. Les immigrants seraient venus de Suede, majs å une epoque 
assez tardive pour avoir apporte de leur pays d'origine les premiers 
elements d'une evolution de la langue qui aurait donne les memes 
resultats, tant en Suede que dans leur nouvelle patrie. 

La base sur laquelle Hultman edifie ses theories, est cependant 
assez fragile. Si l'on verifie son argumentation, on s'aperoit que 
les dialectes suedois transbaltiques ne forment pas une unite bien 
ancienne. Les concordances frequentes entre ces dialectes orientales 
et les parlers du Haut-Norrland viennent vraisemblablement de ce 
que ces parlers ont garde certains archaismes par suite de leur situa-
tion å l'extreme limite de l'expansion des novations. Il est vrai que les 
dialectes du Moyen-Norrland se distinguent de ceux qui sont parles 
au Sud et au Nord de ces regions, majs c'est un etat de choses qui doit 
etre assez recent. Les ressemblances entre les dialectes suedois trans-
baltiques et ceux de la Suede proprement dite ne suffisent pas pour 
prouver que l'emigration partant de la Suede s'est produite å une 
epoque assez recente. En effet, ces ressemblances sont dlges fort 
differents, elles comprennent de nombreuses concordances phonolo-
giques et morphologiques ainsi que des concordances de repertoire, 
et on les retrouve souvent en des regions relativement peu etendues 
des deux c'ötes de la Mer d'Åland ou du Golfe de Bothnie. Cet etat de 
choses demontre qu'il y a eu un courant ininterrompu d'influences 
linguistiques de la Suede å la colonie orientale. Les materiaux dia-
lectaux montrent que ces liaisons linguistiques ont existe depuis le 
Bas Moyen-Age. Rien n'emp eche cependant qu'elles aient pu exister 
å une epoque notablement plus an cienne. 

Carl Säve et Eilert Sundt. Par M. H. REFSUM, Oslo (pp. 72-89). 
M. Refsum retrace ici les relations scientifiques qui existaient entre 

le linguiste suedois Carl Säve (t 1876), professeur de langues nordiques 
l'Universite d'Upsal et Eilert Sundt (t 1875), sociologue et historien 

norvegien, specialement connu par ses etudes fondamentales sur les 
conclitions des classes inferieures en Norvege Une serie de lettres in-
teressantes est publiee. 
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0. P. Pettersson. Par M. K.-H. DAHLSTEDT, Upsal (pp. 90-94). 
Dans un article necrologique sur le folkloriste 0. P. Pettersson, 

l'auteur nous donne une caracteristique de son ceuvre scientifique. 
0. P. Pettersson, mort le 5 juillet 1944, a principalement etudie la 
colonisation suedoise de la Laponie meridionale au cours des XVIIIe 
et XIXe siecles, ainsi que le folklore des immigrants. 

Communications et documents (pp. 95-108). 
M. L. LEVANDER, qui occu.pe  i l'institut d'Upsal le poste de 

directeur des etudes sur le dialecte dalecarlien, presente ici des etudes 
etymologiques sur le mot dyttja (sned. gyttja boue), sur les interjec-
tons hm, hem, hum(ma) et sur le mot hugt, participe passé de hyggja 
(penser å, s'occuper de, åtre capable de), p. 95. — M. S. BJÖRKLUND, 
Upsal, donne un explication du mot dalecarlien mila (une sorte de jeu 
de societe), p. 96. — M. D. STRÖMBÄCK donne une interpretation etymo-
logique du mot dalecarlien grad, grat (entente, bonnes relations), p. 98. 
— M. H. GUSTAVSON, Upsal, presente des etudes lexicographiques sur 
des mots de son Dictionnaire du dialecte du Gotland (Gotländsk ord-
bok), p. 99. — Mlle E. ODSTEDT, Upsal, explique une expression du 
Nord de l'Ångermanland, p. 102. — M. N. C. HUMBLE, pasteur de 
Skog en Hälsingland, montre, en s'appuyant sur les textes du tribunal, 
comment la tradition orale d'un fait, survenu dans le pays au XVIIe 
siecle, s'est conservee la måme dans ses principales parties, p. 105. 

Comptes-rendus (pp. 109-137). 
La partie contient des comptes-rendus de M. B. EJDER, Lund, 

sur la these de M. J. SVENSSON, Lund, intitulee La diphtongaison ii 
premier element palatal dans les langues nordiques (Diftongering med 
palatalt förslag i de nordiska språken), p. 109; de M. G. HOLM, Upsal, 
sur la these de M. L. MOBERG, Upsal, intitulee Des assimilations des 
nasales dans les langues nordiques (Om de nordiska nasalassimilatio-
nerna mp > pp, nt > tt, nk > kk) p. 115; de M. ERIKSSON, Upsal, 
sur une etude ethnographique de M. LEVANDER concernant la civili-
sation paysanne de la Haute-Dalecarlie dans la premiere moitie du 
XIX" siécle, Tonic I (övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets 
förra hälft, D. 1), p. 117; de M. K. R. V. WIKMAN, Åbo, sur la these 
folkloristique de M. J. EJDESTAM, Upsal, intitulee Le rapport entre 
les feux annuels et l'elevage et l'agriculture en Suede (Årseldarnas 
samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige), p. 121, et de M. 
D. STRÖMBÄCK sur les deux premiers volumes de l'edition par EINAR 
MUNKSGAARD, Copenhague, du Corpus Coclicum Suecicorum Medii 
Aevi (Vol. 1. Lex Communis Regni Sueciae vetustior (»Magnus Eriks-
sons landslag»), ed. H. CORNELL; Vol. II. Processus seu negocium ca-
nonizacionis b. Katerine de Vadstenis, ed. I. CoLLIN) p. 133. — Les 
pårioduqiues. Extraits des revues et des publications annuelles reelles 
par la redaction, pp. 138-141. 
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Recherches concernant les dialeetes et les traditions popu-
laires de la Suede pendant Pannee 1940-41 (pp. 142-165). 

Compte-rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal 
pendant Fann& budgetaire 1940-41. Par DAG STRÖ MB ÄCK 

I. Organisation, budget, direction et collaborateurs, p. 142. 
Accroissement des archives et utilisation des collections, p. 145. 

III. Travaux dans les archives, elaboration des materiaux: 1. 
Aper2u general, p. 146. 2. Travaux des employes, p. 151. IV. 
Voyages, p. 152. 

Compte-rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund 
pendant l'annee budgetaire 1940-41. Par GUNNAR HED-
STRÖM. 

1. Organisation, budget et administration, p. 156. 2. Employes 
et conditions du travail, p. 157. 3. Accroissement des collections, 

4. Travaux dans les archives, utilisation des materiaux, 
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