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Studier över »dämpade» vokaler i svenska 
folkmål. I. 

AV BENGT HOLMBERG. 

Inledning. 

Bland våra svenska palatalvokaler förekomma några ljud, 
som på ett frapperande sätt skilja sig ut ur det vanliga ljud-
systemet. De ha sedan länge uppmärksammats i svensk ljud-
forskning. Deras förekomst i Viby socken, Örebro län, har 
givit upphov till benämningen »viby-ljud», som sedan blivit 
allmänt spridd. I sin viktiga undersökning »Två utbölingar 
inom svenska ljudsystem» (Språk och Stil 1916, s. 16 if.) an-
vänder docent 0. Gjerdman emellertid den smidigare beteck-
ningen »dämpade vokaler». Denna har en definierande karak-
tär, i det den tar fasta på den egendomliga, dämpade klangen 
hos ifrågavarande ljud. Då »viby-ljuden» ingalunda äro något 
enbart för Viby-målet utmärkande, utan förekomma på flera 
andra håll i vårt land, torde den av Gjerdman skapade ter-
men vara avgjort att föredraga. Den kommer därför att an-
vändas i denna framställning. 

Gjerdman har gjort iakttagelsen, att alla vokaler kunna 
uttalas med dämpad klang. »Likaväl som vi tala om t. ex. 
nasalerade ljud kunna vi tala om dämpade» (a. a. s. 21 f.). För 
den som kan bilda dämpade ljud är det lätt att övertyga sig 
om riktigheten av detta påstående. Vid ett tillfälle hörde jag 
en revyskådespelare använda ett genomgående dämpat uttal 
av samtliga vokaler. Effekten blev den åsyftade: uttalet blev 
starkt löjeväckande. 

Som bekant har Lundell i sitt landsmålsalfabet betecknat 
de dämpade vokalerna i och y med y. I anslutning härtill 
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2 BENGT HOLMBERG 

kan man vid behov åstadkomma likartade beteckningar även 
för andra dämpade vokaler: t (2), e (e), (p.  (o), q (a), q (0), (u) etc. 

Någon svensk dialekt med genomgående vokaldämpning har 
emellertid inte påträffats. Enligt Gjerdman (a. a. s. 22) finnas 
utom / och ,2t inga dämpade ljud som fasta beståndsdelar av 
våra dialekters ljudsystem. Övriga dämpningsfenomen ärö av 
mera tillfällig art. I sin uppsats om »Gränserna och skiljaktig-
heterna mellan sydbohuslänska och nordbohuslän ska» (STOD II, 
s. 5) anför emellertid Lindroth även ø och u såsom vokaler, 
uttalade »med en aning av väsande klang». Såvitt jag har 
kunnat finna framträder denna dämpning endast sporadiskt. 
Ett ø eller u kan därför ej jämnställas med i eller y. På 
annat sätt förhåller det sig med e, varom mera nedan. 

Dämpningens fonetiska karaktär är ännu ej klarlagd. 
Gjerdman har redan (a. a. s. 16) givit en detaljerad över-

blick över tidigare åsikter om de dämpade vokalernas bildnings-
sätt. Enligt honom bero olikheterna i uppfattning rörande 
ljudens bildning dels på det faktum, »att man med delvis olika 
artikulationsmedel kan få fram ljud som för vanliga öron högst 
obetydligt eller icke alls skilja sig från varandra», dels på det 
förhållandet, att man ensidigt betonat enstaka artikulations-
organs medverkan vid bildandet av de komplicerade ljuden. 
Det är emellertid tydligt, att vi ha att göra med olika varie-
teter av ly. Det mest karakteristiska hos Göteborgs-i torde 
vara den om tonande s starkt påminnande väsningen. »Den 
åstadkommes på så sätt att luften strömmar ut genom ett 
främre pass, ungefär som vid z eller j och rives mot under-
tändernas kanter. Denna väsning är på olika håll olika stark 
och kan alldeles saknas ... Saknas den är det ett tecken till 
att ett främre pass icke längre dirigerar luftströmmen mot 
undertändernas kanter.» 

Men även om detta främre pass upphört att fungera, ger 
/ intryck av »surrning». Den är emellertid av helt annat slag 
än Göteborgs-i-ets väsning. »Ifrågavarande surrning äro stäm-
banden orsak till. Den förstärkes, då luften i resonansrummen 
försättes i dallring, men det är icke resonansrummen, som 
skaffa och y deras surrande ton.» 
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Gjerdman diskuterar också ett tredje karakteristikum: den 
»dämpade», »täckta» klangen, iakttagbar hos alla / och y men 
särskilt kraftig hos de ljud, som sakna Göteborgs-i-ets väs-
ning. När det gäller att förklara denna »dämpning», äro — 
menar Gjerdman — alla tidigare försök till beskrivning av 
ljuden otillräckliga. »De ta blott hänsyn till de delar av tal-
apparaten som äro synliga utifrån, alltså från tänderna till 
gombågslinjen. Detta är ju lätt förklarligt men att det icke 
är nog därom råder intet tvivel. Mig synes talappara-
tens spänning, olik den hos övriga vokaler, samt 
artikulationerna hos de delar av densamma—icke 
blott tungan — som ligga nedanför gombågslinjen 
bidraga i hög grad till alstrandet av ljudens egen-
domliga klang.» (Spärr. här.) 

Senast har, såvitt jag vet, Lindroth yttrat sig om bild-
ningssättet (a. a. s. 4f.). »Det rent dialektala sydbohuslänska g y 
verkar mycket instängt och har en klang som ofta snarare 
erinrar om ö- eller u-ljud. I Myckleby och Långelanda sock-
nar har jag ibland t. o. m. ansett riktigast att nyttja tecknet 
för spetsigt u (u).» När det gäller att förklara denna klang-
verkan, ansluter sig Lindroth till Gjerdmans uppfattning. 

Gjerdman. har (a. a. s. 23 f.) redogjort för hur man enligt 
hans erfarenhet lättast praktiskt tillägnar sig här ifrågava-
rande ljud. Hans anvisningar synas mig leda till ett tillfreds-
ställande resultat, så länge vi ha att göra med Göteborgs-
varianterna, där väsningen är det väsentligaste. När det gäller 
att åstadkomma varianter, där svalganspänningen utgör det må-
hända viktigaste momentet, fungerar receptet inte lika perfekt. 
Detta är emellertid helt naturligt, så länge vi, som Gjerdman 
påpekar, blott ha »subjektiva intryck att tillgå, så länge vi 
icke äro i stånd att vida noggrannare än nu är möjligt under-
söka spänningen hos talorganen och artikulationerna också 
hos de delar av talapparaten som ligga nedanför gombågslin-
jen» (s. 21). 

Även om man sålunda ännu ej kan yttra sig med någon 
säkerhet om de ifrågavarande ljudens fonetiska karaktär, torde 
det vara sannolikt, att förekomsten av dämpade vokaler på 
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ett eller annat sätt betingas av vissa egenskaper hos 
artikulation sbasen. I det av mig från olika delar av 
Sverige hopsamlade materialet finns mycket som tyder på att 
dämpning förekommer i mål, där artikulationsbasen gör in-
tryck av att vara flack och spänd och där speciellt e-ljuden 
tendera mot i. Så har exempelvis ordet 'ben' uttalsformen bn 
på Orust och Tjörn, i Askers-målet och i flera Medelpads-mål. 
(Jag hoppas att i en senare avdelning av dessa studier kunna 
framlägga det material, varpå jag stöder min här skisserade 
uppfattning.) 

Efter vad jag har kunnat finna, har dämpningen ingen-
städes fått så ingripande konsekvenser för vokalsystemet som 
i mellersta Bohuslän. Det torde därför vara berättigat att 
göra några av de mellanbohuslänska dialekterna till föremål 
för en närmare undersökning rörande dämpningens förekomst 
och utbredning och sedan mera översiktligt behandla förhål-
landena i andra svenska dialekter med dämpning. 

För att få grepp om en dylik uppgift är det nödvändigt 
att ge en ljudhistorisk framställning av vissa palatala vokalers 
utveckling och därigenom söka få klarhet i vilka förutsätt-
ningar som erfordras, för att dämpning skall inträda. Vår 
ovisshet om dämpningens fonetiska karaktär behöver ej utgöra 
något hinder för en efter sådana linjer upplagd undersökning. 

Vokalerna 2, e och y i några mellanbohuslänska folkmål 
(målen i Långelanda, Stala och Torps socknar, Orusts 

Östra härad).1  

Det nedan framlagda materialet utgöres av excerpter dels 
ur en samling på c. 5000 ord, som jag upptecknat somrarna 
1927 och 1928 i Långelanda och Stala socknar, dels ur en 
samling på c. 7000 ord, som ett par år senare hopbragts i 
Torps socken av den infödde upptecknaren A. Olsson.' Ljud-
beteckningen i materialet från Torp avviker genomgående från 
den jag använt för målen i Långelanda och Stala i två av- 

1  Materialet rör. y kommer att framläggas senare. 
2  Olssons goda egenskaper som upptecknare apostroferas av Lindroth i 

Bohuslänska studier 1933, s. 118. 
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seenden: dämpat e tecknas e7a; e-ljudet framför kakuminal 
konsonant tecknas ca/4'. De stickprov som jag i kontrolle-
rande syfte gjort i Torps socken ha övertygat mig om att 
ingen verklig uttalsolikhet ligger bakom denna skillnad i be-
teckningssättet. Jag har därför normaliserat formerna och 
skriver ere.  som e, cc/ 6' som e. Olssons material uppvisar före-
komst av dämpning på ett sätt som i detalj bestyrker mina 
egna iakttagelser. Av särskilt intresse är, att detta även gäl-
ler e. Om detta ljud har mig veterligen inga tidigare uttalan-
den förekommit i tryck. Det har stor akustisk likhet med 
men särskiljes dock av en tränad lyssnare med lätthet från 
detta senare ljud. Att varken Olsson eller jag själv vid tiden 
för upptecknandet haft några förutfattade meningar om lju-
dets förekomst, anser jag ytterligare tala för materialets tro-
värdighet. 

En preliminär undersökning har visat, att man för att kunna 
placera i, e  och y i deras rätta ljudhistoriska sammanhang 
måste ta fasta på utvecklingen av följande äldre vokaler: 
i, g, < cei samt i lånord. Däremot erbjuda samnordiskt -e 
och äldre intet av intresse i vårt fall, då de aldrig utvecklas 
till dämpade vokaler. 

I det följande har framlagts hela det excerperade materialet 
av ord med äldre i, p, < cei samt p och e i lånord. Vad ord 
med äldre i, beträffar, ha alla exempel medtagits, som upp-
visa vokalförkortning. Av ord med kvarstående långt i, vilkas 
utveckling synes vara helt regelbunden, ha endast några valda 
exempel framlagts. 

De ursprungligen kortstaviga orden tilldraga sig det största 
intresset, då i dem en från flertalet andra mål avvikande ut-
veckling av äldre i äger rum. I stället för väntat e (långt eller 
kort) uppträder nämligen dämpad vokal: sk eb 'skepp', drev 
'drev', fina 'fena'. Ord med ursprungligen kort rotstavelse och 
äldre i ha därför fått en något grundligare behandling än det 
övriga exempelförrådet. Utgångsformer ha ansatts. Vidare har 
jämförelsematerial genomgående anförts ur ordförteckningen 
i Lindbergs Skeemålet och ur Nilens ordbok över målet i Sör-
bygden, i den mån motsvarande former där finnas belagda. 
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Det har nämligen synts mig vara av ett visst intresse att se, 
vilka vägar utvecklingen tagit i här berörda fall dels i en nord-
bohuslänsk dialekt, dels i en av götiska mål starkare influerad 
östbohuslänsk dialekt. 

Den obetonade vokalens kvalitet i ord av typen liva, hitin 
etc. synes ej spela någon roll för rotvokalens utveckling. Den 
efterföljande konsonantens beskaffenhet är däremot av bety-
delse, och hänsyn härtill har betingat materialets indelning. 
Den föregående konsonantens kvalitet synes ej ha varit av 
vikt annat än i undantagsfall. 

Om kvantiteten, som kan ha inverkan på vokalkvaliteten, 
har Lindroth yttrat följande: »Kvantitetsförhållandena kunna 
såtillvida nämnas bland de drag som prägla bohuslänskan i 
dess helhet, som utvecklingen av de gamla korta rotstavelserna 
i stort sett företer likhet över hela landskapet: — — — om 
vokalen är äldre i och konsonanten p, t, k eller v (även s), 
blir det konsonanten som (efter förskjutningen av tennis till 
media) förlänges: vedd 'vett', begg 'beck', skebb 'skepp', revve 
'väfbom' (knessa 'fnittra') — —» (Sverige III, s. 736). I de 
här behandlade målen tycks emellertid konsonantförlängning 
ha inträtt i ännu större utsträckning än den av Lindroth an-
givna. Materialet uppvisar nämligen ej ett enda säkert 
fall med förlängd vokal, om konsonanten kvarstår. Faller 
konsonanten, kan däremot ersättningsförlängning inträda (n. b. 
om rotvokalen är i). 

Den nu angivna kvantitetsutvecklingen, som ju avgjort skil-
jer sig från den i götiska och sydsvenska mål rådande (jfr 
t. ex. Hesselman, Sveamålen, s. 65 if., samt exempelsamlingarna 
hos Wigforss, Södra Hallands folkmål, s. 1 if., och Hedström, 
Sydsmåländska folkmål, s. 4 if.), tycks närmast anknyta till för-
hållandena i sydöstnorska mål. Häri ligger ju ingenting för-
vånansvärt. Det är naturligt, att bohuslänskan, vars ordförråd 
i rätt stor utsträckning fortfarande har norsk prägel — något 
som torde framgå av exempelsamlingarna nedan —, också vad 
kvantiteten angår företer vissa gemensamma drag med norskan. 
Enligt vad norska kännare meddelat mig, föreligger tyvärr 
ännu ingen utförlig beskrivning av målen i Ostfold, vilka 
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givetvis äro av största intresse för oss.' Amund B. Larsens upp-
gifter i översikten Norske Bygdemaal kanske dock utan större 
risk kunna kompletteras med vad han anför om Solorrnålets 
kvantitet. Även Solormålet hör ju till den »rent Ostlandske» 
målgruppen. Larsen yttrar: »Med undtagelse av a, hvorved 
det sjeldnere er tilfwldet, er de» — näml. vokalerna — »frem-
deles korte, men konsonanten forlfflnget, i mange enstavelses-
ord, som ender paa p, t, k, s, f. eks. Upp (skib), OU» (Norske 
Bygdem. s. 36). Om förhållandena i tvåstaviga ord får man 
ej närmare besked. I Solormålet synes vokalförlängning ha in-
trätt: ve"Sta (v. vide), spitii (liden treesplint) (Den solorske dialekt, 
s. 49).2  

I bohuslänskan torde sålunda, att döma av ovan anförda 
torftiga uppgifter, konsonantförlängning ha inträtt mera en-
hetligt än i sydöstnorskan. — Den svåra frågan om likavik-
tens betydelse för kvantitetsförhållandena skall jag här ej ge 
mig in på. 

Kvantitetsutvecklingen i långstaviga ord överensstämmer 
i allmänhet med riksspråkets. Avvikelser förekomma dock även 
här. »Vida spridd ... är också en kvantitetsomkastning i ord 
med gammal lång vokal och ursprungligen enkel intervokalisk 
tennis, t. ex. wedding 'vitling', lubber 'ostlöpe'.» (Lindroth a. st.) 
Att konsonanten ej nödvändigt behöver vara tenuis, visar 
emellertid exemplet la f. 'lina'. Konsonantgrupp, som upp-
stått vid böjning eller sammansättning, verkar ofta förkortande 
i större utsträckning än i riksspråket. 

Nedan användas bl. a. följande förkortningar: L =- Långe-
landa och Stala socknar, T -= Torps socken, Sk -=- Skee socken, 
Sö = Sörbygden; fsv. = fornsvenska, fvn. = fornvästnordiska, 
no. = norska, fno. = fornnorska, nyno. = nynorska. Nilens ljud-
beteckning anföres i stort sett oförändrad. 

1  När föreliggande undersökning utarbetades hade ännu icke Ingeborg 
Hoffs stora avhandling om Skjetvemålet (1946) utkommit. 

2  Ett försök att av ortnamnsmaterialet från Smaalenene i Norske Gaard-
navne få upplysningar om kvantiteten i urspr. kortstaviga ord har givit rent 
negativt resultat. 
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A. Utvecklingen av äldre kort i. 

1. Kortstaviga ord. 

i > e framför b (<p): 
grip n. fsv. fvn.; grebb Sö; gr eb n. 'grepp' L; begreb n. 

'kännedom, förstånd' T; grebnctva in. 'grabbnäve' L (Sö grib 
nave i anslutn. till verbet griba). 

*gripi; gripe m. no. 'greifende hand, handvoll' (Falk-Torp, 
Et. Wb.); (greba Sk i ansl. till greb 'dynggrep'; e < äldre ei); 
greba m. L T 'grepe, handtag på kaffekopp e. d.'. 

piparr fno., pipar nyno., Mbar Sk, pebbare Sö; par m. 
'peppar' L T; pelgrå/ f. 'pepparrot' L. 

reb n. 'avfall av repat lin' T; bdisareb n. 'halm, som 
korna ej vilja äta utan kasta bort under sig' T. 

ripa no., rel2a Sk, rea  v. 'repa' L T; heagpareba f. 'hampe-
repa, orädd, bister kvinna' L T. 

skip fsv. fvn., fib. Sk, xepp Sö; ske b n. 'skepp' L T. 
skipari fsv. fvn., skepar m. 'skeppare' T. Egendomligt nog 

står här p för väntat b. Lån? (Så hos Lindroth, Ölands folk-
mål s. 53.) skipa fsv. fvn., skipa sik 'bete sig' fsv. (Söderwall); 
ske ba de) 'flytta dig åt sidan' T. 

Supinum och perf. part. av starka verb tillhörande första 
avljudsklassen: 

gripin fsv. fvn., grAm Sk, grebben Sö; (gkiba, greb) grebat 
'gripit' L; begrebat 'begripit' T. 

*pipin: (i fsv. och tidigare ä. nsv. med ipf. -adhe) peba Sk, 
påbe Sö; (Nba, peb) Mat 'pipit' L. 

*knipin: inf. kniba Sk, knåben Sö; (kniba, kneb) knicbat 'kni-
pit' L. Formen knicbat behöver ej förvåna. Lindroths iaktta-
gelse: »Det rent dialektala sydbohuslänska g, 1.1 verkar mycket 
instängt, och har en klang som ofta snarare erinrar om ö- eller 
u-ljud» (STOD II s. 5) stämmer med min egen erfarenhet. Den 
akustiska likheten mellan ett e och ett vt är ganska stor och 
har väl i förening med förekomsten av labial konsonant ver-
kat en förskjutning åt u-hållet. Detta u-ljud har sedan fått 
samma klang som dialektens övriga rikligt förekommande u-vo- 
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kaler och därmed tappat sin dämpade klang. En sådan före-
kommer nämligen ej i ord som yitma 'gömma', fitnstar 'fönster' 
osv. Anslutningen till någon bestämd ordgrupp som har u-vokal 
framstår ej klart. 

> e  framför d (< t): 

bit fsv. fvn., bed Sk; bed n. 'bett' L T; lkpabed, licsabecl n. 
'lopp-, lusbett' L T; nådabed n. 'nötbett (ett slags löss)' L T. 

biti fsv. fvn., båda Sk, Lådde Sö; bedd m. 'beta, bit' L T; 
brifbecla 'brödbit' L. 

*bita: jfr Hesselman, Kort i och y, s. 62: bita 'stycka i 
bitar', Udda 'hopflicka' Sö, beda v. 'lappa, hopsätta småbi-
tar' T. 

hcelviti fsv., heelvata Sk, hiavete Sö, Uelvita 'helvete' L. T. 
Man väntar sig en form med d; jfr da. helvede. Påverkan från 
bibelspråket är uppenbar. 

kita 'kittla' no., adda 'kittla' Sö, "eda v. 'tjata, käxa' L T. 
*kitutter: yedata 'tjatig, tröttsam' L. Den avvikande bety-

delsen är väl sekundär. Måhända sammanblandning med da. 
kedelig 'tråkig, ledsam'. 

kitall no., 9idal Sk, eådded Sö, yedal L T, han e en 
sec_la/ 'han låter ej folk vara i fred' L. 

knit no., gnedd Sö, kned f. 'lusägg' L T, 'liten envis, arbet-
sam människa' T; knecja v. 'envisas' T; gnåddete Sö: knedata 
'envis, påhängen' L. 

skit no., xbddhås 'avträde' Sö; sked0 n. 'skällsord' L; sked- 
gala, -öga osv. L Endast sms. Enkelt förekommer blott 
skid (fnö. skitr). 

skita no., xådda 'utsot' Sö, skeda f. L T, reerlaskeda 'diarré' L. 
smita fsv. no., smkla Sk, smådda Sö, smeda v. 'smeta, verka 

inställsam' L T. 
*smitlifsa: smedalOsa f. 'smickrerska' L. Jfr det hos Torp, 

Et. ordb., anförda smiten 'indsmigrende' och lefsa f., s-avl. av 
leiv 'brödlev'. En förkortning av leifsa > lifsa i- mindrebeto-
nad ställning är sannolik i bohusl. Även formen lielsa 'bröd-
lev' L är belagd. Plur. av ett smita f. förekommer i uttr. smat 
stim smecjar 'alldeles i småbitar' T. 
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spit fsv., spit no., specl Sk, spedd Sö, sped n. 'spett' L T. 
spita no., spåda Sk, spådda Sö, specla f. 'speta, strump-

sticka' L T. 
spitali fvn. msv., spådeck Sk, spåddåk Sö, spedetk n. 'hospi-

tal' L. 
spiteelsker msv., spitelsk no., specicask(a) 'spetälsk; rasande, 

arg' L T. 
vit fsv. fvn., ved Sk, vedd Sö, ved n. 'vett' L; ved n. 'ovett' 

L T. Uttrycket han fkilvar j vedat pa hem 'han flyger i synen 
på honom' L bör väl sammanställas med fisl. vitin 'Sandsered-
skaberne' (dog isser om Oine, Nxse og Mund) (Jonsson, Oldn. 
Ordbog). 

vita fno., våda Sk, vådda Sö, veck (ved, vet,  ved) 'veta' L T. 
forvitinn fisl., forviten no., furveclan 'nyfiken, vetgirig' L T; 

furvedad 'mer än belåten' L T; ficrvN n. i uttr. han ad beer sa 
han fek et furved 'han åt bär, så han blev mer än belåten', 
?vedan 'enveten' L T; iitveolana 'ovetande' L. 

vitugr fvn., våddo 'vettig, hyfsad' Sö, qdo 'belevad' L T. 
viti 'yarde' fisl., våddeng 'vårdkas' Sö, va m. 'vårdkas' L T. 
bitin fvn., båda (sup.) Sk, bådden Sö, (Nda, bed) bet, bman 

'bitit, biten' L T. 
skitin fvn., låta (sup.) Sk, xådden Sö, (skida, sked) skedat 

'skitit' L; skedan 'smutsig' L. 
slitin fvn., slåda (sup.) Sk, slådden Sö, 91 ec_l) piet 'slitit' T; 

lö,sleclan 'luggsliten' L. 
sitja fvn., såda Sk, sådda Sö, seda (sad, set) 'sitta' L T; 

besasedara 'backstugusittare' L T. 
Supin-former som bet, piet uppvisa en annan ljudutveckling 

än particip-formerna. Måhända beror detta på att åtminstone 
vissa verb i proklis erhålla mindrebetonad ställning, t. ex. bitit 
eiv, slitit bört e. d. Den grava accenten har i sådana fall ej 
verkat bevarande på ändelsevokalen. Denna har fallit, var-
efter d lätt har kunnat assimileras med ändelsens t, som ej 
faller i mellersta Bohuslän: *bedat > bet, t,sledat > piet. Detta 
motsäges ej av formen skedat, som väl mera sällan betonas på 
samma sätt. Jfr utvecklingen i (n, ga) jit 'givit' T, (ria, re) rit 
'ridit' L. Man kan dessutom tänka sig anslutning till supin- 
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former av svaga verb som (* ffi, fila) firit 'givit, lämnat' L, 
(spri, sprida) sprit 'spritt' L T. (Att få fullgott jämförelsemate-
rial från andra dialekter är svårt, då man av detta måste 
fordra dels att det uppvisar samma kvantitetsutveckling som 
de här behandlade målen, dels har kvarstående t i supinum. 
Det förra villkoret uppfylles ej av götiska och sydsv. dial., 
det senare ej av nordbohuslänskan och sydöstnorskan.) 

med m. 'mitt, midja' L. Ordet bör väl sammanställas med 
det av Torp, Et. ordb., s. 424, anförda mid n. 'me, midte, midt-
punkt'. Det torde vara lån från nynorskan. 

midhel 'medel, medelpunkt, mitt' fsv., midel 'förmögenhet, 
egendom' no., medl (pl. mådlar) Sö, mådi pl. mådlar 'för-
mögenhet' Sk, meclal m. 'mitt, midja' L T. L och T torde ha 
bevarat den äldre betydelsen. Den som nu finnes i norskan 
(jfr Sk och Sö) är enligt Torp lån från tyskan. Ordet mådal 
'medel' L är väl ungt lån från riksspråket. 

i > e framför g (< k). 
(Då här ingen dämpning inträder och utvecklingen f. ö. är 

regelbunden, ansättas blott grundformer.) 
*bik: beg n. 'beck' L T. 
*blik: Vreg n. 'lugnvatten, blek' L T. 
krike m. 'krok, hojning, avkrok, utkant' (Torp 322) no., 

kråga m. 'kålgård, litet blomsterland' L T; kråga f. 'vrå, hörn, 
bildat av fritt växande träd och buskar' L. 

*kvika: xwåga f. 'kvickrot' L T. 
*kviki: xwåga m. 'kvicke (i horn)' L; xtvågdrec n. 'kvickdrag 

(när hästen har svårt att andas)' L T. 
Mikil fsv.: mågalsmc'es 'mickelsmässa' L. 
*prika: pråga 'peta' L; jfr Hesselman., Kort i och y s. 67. 
ut-spigga f. 'ebb' (Rietz 785 a): igdspåga f. 'ovanligt lågt 

vattenstånd, som varar länge' T. 
*spiki: spåga 'i spicket tillstånd' T; spågasik 'spickesill' L. 
*vika: våga f. 'vecka' L T. 
*skrikit: (shiga, skreg) skrågat 'skrikit' L. 
*vikit: (viga,-  veg) vågat 'vikit' T. 
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I analogi med dessa verb ha väl följande två urspr. svaga 
verb fått sin böjning: 

*fikit: (flga, feg) lågat 'fikat' L. 
*snikit: (sniga, sneg) snågat 'snikat, sniket eftertraktat' T. 

råga m. 'rigel, regel' L torde vara ungt lån från rikssprå-
ket. Det borde annars heta riol (jfr Sö råkel). Observera 
kvantitetsomkastningen. 

Äldre i framför å (i slutljud eller före vokal) > med ersätt-
ningsförlängning. Konsonanten faller: 

fridher fsv., fre Sk, fr å Sö, fre m. 'fred' L T. Men: tefre,s: 
'till freds' L; j fr (ss han åln kdrg, 'jag bryr mig inte om, ifall 
han aldrig kommer' T. 

garpslip fsv., hliå isi., le Sk, lä n. Sö, le n. 'gärdsgårds- 
led' T. 

liker fsv., lir isl., le m. Sk, l m Sö, i m. 'led, ledgång' T; 
k/fis 'ledlös, gänglig' L. 

ser fsv., sir isl., se Sk, ,9 Sö; s m. 'sed' T. 
snidh fsv., sn iö isl. 'skuret snitt', fsv. även 'skälmstycke', 

sn å Sö, sn e n. 'spratt, skälmstycke' L T. 
vi p fsv., vi isl., ve (prep.) Sö, ve 'vid' L T. 
viker fsv., viår isl., ve Sk, vå Sö, v m. 'v ed' L T. 
vridh fsv. (jfr Hesselman, Kort i och y, s. 52) 'vridning' 

vre m. 'ändring' Sk, vrå m. (n.?) 'skiftning i uttal' Sö, vre m. 
'vridning' T. 

friåa fnord., fråda Sö, fra v. 'freda' L, igfrki 'ofreda' L. 
liåast fnord., la Sö, la v. 'leda, böja en led' T. 
lfiugr fnord.; å har ej fallit i ordet: k& Sk, lådi Sö, kelt 

'ledig, smidig' L T. 

Förbindelsen fbi övergår: 
1. till ay: 

sniiåia fnord., smila Sk, smia Sö, ~liva f. 'smedja' T. 
vidia fnord., vila Sk, vika Sö, våja f. 'vidja' T. 
kria (obl. f.) fnord., tråja Sk, tråke Sö, trio 'tredje' L T. 
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2. till med ersättningsförlängning: 

biöja, biöir fnord., be, ber Sk, b, bör Sö, be, ber (bg, bet) 
'bedja', 'inbjuda' T; ticb.02 'objuden' L, Nletw n. 'bjudlag' L. 

sviöja fnord., svå-a Sö, tswe (,swbda, ,swet) 'sveda' L T. I dessa 
två fall torde inf. ha påverkats av presens. 

(liöa, leiö) liöinn fnord., le) lbn Sk, (ii, 1) lét Sö, le) 
let L (jfr s. 10 ovan), Ut 'lidit' T. 

*( gli a ) giiinn, (gkz) gke' (sup.) Sk, (ya), gbin Sö, (gh, gke) 
gk'dt 'glidit L T. 

(riöa) riöinn fnord., (ria, re.)) ziya Sk, fri, I-0 a Sö, (rk, re) 
rel 'ridit' T. 

(sviöa) sviöinn fnord., (sv!, sv) sve Sk, (svi, sv73) sv't Sö, ("tvi, 
gwe) gwåt 'svidit' T. 

((v)riöa) (v)riöinn fnord., (vn, vre) vrdn Sk, (vri, vrä) vr'ern Sö, 
(vri(a), vre) vr -dt 'vridit' L T; vran 'vriden' L; vra f. 'brunstig 
sugga' L; vrbrdy 'vridvrång, vrång' L T. 

(gnidha) gnidhin y. f sv., (gng, gne) gne Sk, (gni, grg gn'en Sö, 
(knz, kne) kne‘t 'gnidit' L T; gne'n 'gniden, snål' L. 

Ett enstaka fall är 
iparf sv., er(as) Sk, ér Sö, Alar, ålat, kra el. bra 'eder, edert, 

edra' L T. Antingen ha vi här en direkt övergång >j, eller 
också har å fallit och ett hiatusfyllande j uppkommit. Jfr 
Hesselman, Kort i och y, s. 66, not 1. Formerna bys, lura 
kunna jämföras med ib, sneval nedan. 

Förbindelsen i3 tycks ha utvecklats på följande sätt: 
1. 3 faller, varvid äldre i> i med ersättningsförlängning: 

stigh fnord., stv Sk, stejj Sö, stz n. 'steg' T. 
steghbögla Schroderus Diet., ä. da. stigbogel, ä. nsv. ofta 

stegbögel i anslutning till steg (Hellquist, Et. ordb.), stibh,zal 
'stigbygel' T. 

sighia fnord., si Sk, si, sia Sö, sia,  61 (sa, sakt) 'säga' L T. 
pighia fsv., tija (tåga, tag) Sk, tijja, toj Sö, na (tömda, tawt) 

'tiga' L T. 
qle m. no., igle da. (jfr Kort i och y, s. 139), t m. Sö, 
bf. n m. 'igel' L T; inb 'blodigel' L T. 
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ighul-, ighil-kutter fsv. (SAOB; Hellquists former med i äro 
konstruktioner), thIciid m. 'igelkott' L. 

tigl isl., tighl fsv., tigl no., tia • Sk, tijjel Sö, tdr n. 'tegel' L; 
tiirpeola 'tegelpanna' L; titstbi 'tegelsten' L. 

2. Vokalen förblir kort och övergår till a, 3 blir j: 
mik, pik, sik fsv., mg, dal, sa2 'mig, dig, sig' L T. 
mig no., mejj Sö, mg m. 'urin' L. Härtill har väl anslutit 

sig ma 'pinka' L. Jfr fvn. miga med långt i. 
stigi fvn., stighi fsv., stip Sk, ståjje Sö, stA9a m. 'stege' L T. 
? *siga, *siga, siya (sed, sa) 'sjunka, glida' Sk, sijja, (sej) 

såjje d:o Sö, siga, sagga 'rinna sakta' IT1. (Kort i och y, s. 69) 
sa nr 'segna ner' T. Fsv. sigha, isl. siga 'signa ned; låta 
sippra' skulle ge ett *sia. Jfr utv. av fsv. kvigha > kwia L T, 
fsv. nigha > nia L T. Det ligger därför nära till hands att 
med Hesselman ansätta en utgångsform med i. Emellertid kan 
det uppländska sagga 'rinna sakta' lätt associeras med ett subst.. 
*sige, -a : sägga, en möjlighet som ej finnes betr. det Torpska 
sila. Att med Wigforss (SHF s. 56 anm. 1) antaga en grund-
form *såga med vokalen från pret. fsv. 8-0h, isl. seig möter 
visserligen inga hinder ur ljudhistorisk synpunkt, då ett F3 i 
L T ger 9: fsv. 'Oha > ?ua, fsv. leghia > la, fsv. fegher. Men 
finns det någon anledning att antaga, att preteritalformerna 
voro så dominerande? Dessutom går ej formen dua 'viga' T 
(se nedan) att förklara på samma sätt. För den bohuslänska 
formen torde man snarare böra antaga en ljudlagsenlig ut-
veckling. Ett *5i3a ger med bortfall av 3 formen *sia. På 
detta stadium stanna de i starkton stående kwia, nia L T. 
I Sk och Sö utbildas i dessa ord ett j i hiatus, varvid med 
kvantitetsomkastning formerna kviya, ni)a erhållas. Samma 
utveckling kan på ett relativt sent stadium ha ägt rum i mindre-
betonad ställning i L T och där gå ett steg längre: sia ner> 
svd n& > sa,ja n&-. Det är svårt att få tag i fullt jämförbara 
exempel. Ordet setkageuan 'sakristian' L tycks förete en lik-
nande utveckling. Det heter i Sk sitka,sti)a men i Sö sakarstejj. 
Den nu givna förklaringen torde vara ganska osäker. Ord på 
i3 äro ju över huvud taget mycket få. Möjligt är kanske också 
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att utgå från ett *sa  och antaga, att svagton inträtt på ett 
tidigt stadium. 

I detta sammanhang må följande två ord med äldre långt i 
medtagas: 

vigh(i)a fsv., vigia isl., viga Sk, vijja, vijj ihåb 'sammanviga' 
Sö, vaja, vtl,iar, vigda, vajt 'viga' T. 

vighsl(a) fsv., vigsla isl., vis 1 Sk, viksel Sö, vOsal f. 'vigsel' T. 
För det senare ordet kan man antaga tidig förkortning av 
vokalen, varigenom i3 > i3 > ey. Denna ljudförbindelse kan 
sedan ha införts i verbformen. Svagtonsutveckling är emeller-
tid ej otänkbar betr. våp (se Sö). Utvecklingen skulle då bli 
densamma som i såja, och vaja skulle ha kunnat påverka va2sal. 

sceghl fsv., segl is!., men Kort i och y, s. 142 sigel. De nord-
liga formerna visa tillbaka på en form med kort i. De bo-
huslänska formerna ge härvidlag ingen ledning. Jfr dock SHF 
s. 13, not 2, och Hedström, Sydsmål. folkm., s. 31, not 2. sc'epl 
Sk, K./7 e/ Sö, sal n. 'segel' L T; lirseidal n. 'tygskärm fäst vid 
lien, då säden mejas' L. 

seghla, sighla fsv., si,gla isl., see,91,) Sk, stia Sö, sajla 'segla' L. 
snigla östsv. dial. (Kort i och y, s. 144): snåggira (rspr?) Sö, 

snigla 'snegla' T. 
*stigla (Kort i och y, s. 144; SHF, s. 22, not 2): 8t6i,21a se 

'stegra sig (om hästar)' L. 
I ordet fnord. (stigha) stighin, Sk (sta, ste2) stb29, Sö (stijja, 

ste,j) ståke: (st, stkr, 84) st« L T torde utvecklingen 
bero på systemtvång. 

Förbindelsen i3 + n > e-haltigt ljud + gn: 

digna isl., digna ä. nsv., dagna 'digna' T. 
signa ist., signa, segna ä. nsv., sågna 'segna ned' L. 
I uttrycket gut sa 'Gud signe' L T får i samma utveck- 

ling som framför nn. Jfr Hedström, a. a. s. 32, anm. 2. 

Utvecklingen av förbindelsen -i3 tycks vara svår att komma 
till rätta med i många svenska dialekter. Wigforss (a. a. s. 12) 
anser den vara oklar, dock ej framför konsonanten 1. (Denna 
inskränkning förefaller diskutabel. W. har ju exemplet ila 
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'igel' vartill han ansatt grundformerna »fsv. igle? igil?».) 
E. Noreen yttrar i Ärtemarksmålets ljudlära, s. 83, § 23 b: 
»Behandlingen av ight är oviss» och anför formerna sa 'säga', 
tiga 'tiga'. Kallstenius (Värmlands dialekter, s. 24, § 17,3) an- 
för av orden (tygel), segel, segla former med y, g eller bort- 
fall av konsonant. I Skeemålet blir kvarstående 3 > y framför 
alla palatala vokaler (utom framför tonlösa ljud och n): knip 
tijg., skya (Lindberg a. a. s. 199); < 3 förlänges alltid (s. 204); 
3 försvinner mellan i- och y-ljud och dentalt 1: snila 'snigel', 
spil,a 'spegel' (s. 208). Ordet tija1r är ett undantag. Sörbygds-
målet uppvisar samma utveckling som Skeemålet betr. kvar-
stående 3, men betr. bortfallen blir bilden en annan: spbjjel 
'spegel', båjjel 'bygel'. Ordet ike 'igel' har kakuminalt 1. 

Ord på 43- (liksom även på -i3-) äro som nämnts över huvud 
taget ganska få, och dessutom saknas fullständiga belägg från 
L och T. Det är därför svårt att urskilja linjerna i den ljud-
lagsenliga utvecklingen. 

Betr. förbindelsen 3l ha vi å ena sidan formerna Yrd, grakird, 
e å den andra snA91a, stb.21a, sAila. De båda förstnämnda 
orden ha jämte snigel närmare behandlats av nedström. Han 
påpekar (a. a. s. 21 f.), att »ett äldre i troligen ligger till grund 
för i-former av igelkott (jfr isl. igu1k9t1r, fht. igil) och genom 
inverkan från detta ord eller till följd av tidig framljudsför-
längning även för i-former av igel». Vidare räknar han med 
möjligheten av ett sporadiskt tidigt 3-bortfall med ersättnings-
förlängning. Hedströms resonemang om utvecklingen av ordet 
snigel till snik behöva vi ej vidröra, då ju detta ord i L T 
heter snkyal. Av intresse är emellertid hans omnämnande av 
motsättningen mellan danskans snegl och igle. Jfr den likar-
tade motsättningen i L T. nedström påpekar vidare, att plu-
ralformerna ha större frekvens än singularformerna. Janzen 
(Substantivet i bohuslänskan, s. 206) behandlar i detalj förhål-
landet mellan singularis och de synkoperade plurala formerna 
och påvisar deras betydelse för uppkomsten av de svaga sub-
stantiven 'da, snila: »I mål, där singularens form blev den 
segrande, nybildades pluralformerna snbjlar, sni(j)lar, eller 3 
föll aldrig genom hindrande analogi från singularformen». — 
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Så i våra sngal, sniular! — »1 andra bohusl. mål, framförallt 
nordboh., ombildades i stället singularformen: 
Janzen använder försiktigtvis ej på liknande sätt igel som typ-
exempel. Det heter nämligen i plur. överallt ikar, ikar, ej 
*Olar e. d. Någon sing. *al  finnes ej heller belagd. Det tycks 
således i hela sydboh. föreligga en motsättning *ila, svag form 
med bortfallet 3: snejal, sniWal, stark form med ett mera sällan 
och i så fall sent bortfallet j. 

Formen e är egendomlig. Ordet har måhända gått sina 
egna vägar i sin egenskap av lånord. 

Att döma av de här givna exemplen synes mig följande 
utveckling vara sannolik: 

En genom synkope uppkommen förbindelse i31 torde ha 
utvecklats till il. Jfr de av Lindberg anförda snila 'snigel', 
spila 'spegel', bgb 'bygel', tgla 'tygel', trgla 'liten ho'. 

En ursprungli g förbindelse i3l (jfr ex. hos Hesselman, 
Kort i och y, s. 137 if.) utvecklas till edl på samma sätt som 
i sydsvenska mål; jfr SHF, s. 22. (Wigforss betonar ej, att 
43/ i hans exempel är ursprungligt. I snila 'snigel' rör det sig 
om en synkoperad form.) De här behandlade målens 

snefla äro sålunda ljudlagsenliga former. 
Utvecklingen av förbindelsen i3 i slutljud och framför vokal 

tycks vara oklarare. Vi ha st, stibh2a1; sia, tia men även ing 
'urin', stga, viva, 372291, sal. De senare exemplen anser jag 
vara ljudlagsenliga. st, stibital ha väl anslutit sig till sti 'stiga' 
(jfr Wigforss, a. a. s. 13). Verben .0a 'säga' och ha 'tiga' an-
föras som enda exempel på en regelbunden övergång > i 
framför ghi, både av Wigforss och av Hedström (a. a. s. 27). 
Orden äro emellertid på grund av sin olikartade funktion ej 
likvärdiga. Det framgår av utvecklingen i exempelvis Ärte-
marksmålet. Noreen anför (a. a. s. 83) formerna sa men tiga. 
Den senare har, som han påpekar, anslutit sig till typen bita, 
bet. Så är ju förhållandet även med de sydsvenska formerna 
och belägget från Sö. 1 L T och Sk finns däremot den gamla 
böjningen kvar: tia, tåwda, tawt. Där är det svårare att antaga 
analogi-inflytande. Verbet säga står ofta i presens och kan 
därjämte lätt ha utvecklats i svagton. Den vanligaste for- 

2-48747 Svenska Landsmål 1949 
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men i L T är si, som kan La påverkat det nuvarande stark-
toniga sia. 

De nu givna förklaringsförsöken må vara osäkra; det är 
dock tydligt, att man ej enbart med hjälp av formerna sia, 
tia kan bevisa, att en starktonsutveekling igh > ighi> i ägt ruin. 

i> e  framför v. 

d9-if fnord., drev Sk, drevy Sö, drev n. 'drev' L T. 
(drifa, dreif), drifinn fnord., dravan Sk, dravven Sö, (driva, 

drev) drevat 'drivit' L T; elvadd,van 'överdriven; utmärkt' L T; 
tösdrevan 'tungdriven, tung att sköta' T. 

lifa fnord., lava, led, left Sk, lama sv. v. 2 Sö, leva, levar, 
levda, left 'leva' L T; levanas 'levande' L. — Ursprungligen 
från mlty. leyen, beleven, men med senare anslutning till tifa 
äro: /evan n. 'stoj, oväsen' L T (no. leven larm'); /evati f. 'livs-
tid' L (jfr riksspr. levebröd, och da. no. levedage); iadkvan 'ut-
levad' L T. 

tifr fnord., lbyar Sk, lkyer Sö, lev_ar f. 'lever' L T. 
9-if it fno., rifban fsv., rev n. 'revben' L T; heeerHad 'häng-

revad, med hängande revben' T. 
r'if n. 'rivande' fnord., rev n. Sk, revy n. Sö, rev n. 'stark 

efterfrågan; energi; skärpande förmåga hos slipsten' T; rev-
ii. 'rivjärn' T. 
rifr (gen. rifjar) m. fnord., rev m. Sk, Huve m. Sö, tifrev m. 

'tygriv, bom framtill på väven, som det färdiga tyget rullades 
upp på'; reva m. 'vävbom' T. 

rifa fnord., rava 'linda' Sk, Hyva 'fläta' Sö, reva v. 'reva' L. 
(rifa, reif), rifinn fnord., (riva, rev), ramm Sk, (riva, rev), 

ramen Sö, (riva, rev) revat 'rivit' L; farevan 'förriven, upp-
rörd' L T. 

skriv n. no., skrev n. Sk, skrev?) n. Sö, skrev n. 'skrev, gren' T; 
skreva v. 'skreva (med benen)' L T. 

(skriva, skrav), skrivin fsv., skr aya (sup.) Sk, skravven Sö, 
(skriva, skrev), skrevat 'skrivit' L T; inskrivan 'inskriven' L. 

prifinn 'treven, trevlig' fnord., ititlivan 'otrevlig' T; van-
triTan 'vantreven, som vantrivs' T; yåntrevlig m. 'ngn eller ngt, 
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som stannat i växten, t. ex. små outvecklade äpplen'; trevig 
'trevlig' L T. 

(bliva, blev), blivin msv., Vrava Sk, Vravve Sö, (b11, blre), blrat 
'blivit' L T. — v-bortfallet och den därav betingade vokal- 
förändringen beror på systemtvång. . 

giva, (gav), givin fsv., (gg), jil (el. gina) Sk, ji, (ga, gitvve) 
Sö, (ga), jit 'giva' L; (farjit), fariit 'förgifta' T; beji 'upp- 
höra, ge tappt' T. — Betr. ji för väntat je se Hesselman, Kort 
i och y, s. 77 if. Att detta ords ställning i proklis inverkat 
på ljudutvecklingen, är väl odiskutabelt. v förlänges i bohusl. 
i kortstaviga ord. Om starktonsutveckling förutsättes, skulle 
vi få ett Wi2a. Även supin-formen visar hän på svagton. För 
de här behandlade målens del finns det ingen anledning att 
ansluta sig till Wigforss' uppfattning om palatals bevarande 
verkan på i (å. a. s. 98). — En från riksspråket lånad form är 
väl bejivan 'begiven'; äv. dial. 'försigkommen' L T. 

i> e  framför s: 

fisa sv. v. isl., (fisa, fes), fasa Sk, (fisa, fas), gse Sö, (fisa, 
fes), fat 'fisit' T. 

fisa 'ryke' no. (Smaalen ene); 'snakke hviskende el. smiskende', 
fisa v. 'fjanta' L. 

gisen no., gisinn nyisl., jini Sk, Man 'gisten' T. 
glisen no., glrasti Sk, glassen Sö, gan 'gles' T. 
visin fnord., de Sk, vassen Sö, vesan 'vissen' L T. 

> e framför 1 (palatalt och kakuminalt): 

gil (gen. pl. gilja) n. 'bergsklyfta' isl., jakja Sö, jelja f. 'dal- 
gång mellan berg' L T. 

lilia f. fnord., klja f. 'lilja' T. 
pila no., pga Sk, palla Sö, paa 'plocka, peta, pilla' L T; 

pelsmåt m. 'stickylle, raffel' L T. 
skilja isl., fila, filta, filt Sk, xakja, xakte, xekt Sö, sk(ta, 

skehdr, skee4a, skeet 'skilja' T. 
pi/ja f. isl., Pi/i m. fsv., teja f. Sk, talda f. Sö, eja el. -a f. 

'tilja' L T. 
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vilja isl., vilja msv., vala, vala, vila Sk, vålla, ville, vålla Sö, 
vela, vel, vela, vela 'vilja' L T. 

vilja m. fsv. obl. f., vå/ja m. Sk, vak je m. Sö, veta m. 'vilja' L T. 

> g framför n: 

fina fsv., fe na Sk, finne m. Sö, fd, fin, pl. Mar m. 
'fena' L T. 

unr isl., lin fsv., /i22, 'len, mild' Sk, //13 'len (i smaken); mild 
(om väderlek)' T. 

lin n. no. 'formildelse, stans f. ex. i en storm' (Torp, Et. 
Ordb.), liv f. 'töväder' Sk, lenn n. el. larma f. 'tö' Sö, l n. 
'lenväder, töväder' L T. 

sina f. isl., sina f. no., siena f. Sk, sanna f. Sö, sina f. 
'sena' T. 

tin fsv. isl., ten Sk, tenn n. Sö, tln n. 'tenn' T; futina 'för-
tenna' T. 

e framför m, mn (< vn): 

limr isl., limber fsv., lim no., lem Sk, lemm Sö, lem m. 'lem' 
L T (men: böksaleem 'byxläm' L). 

lifna fnord., lamna Sk, lamna Sö, lemna 'lämna' L T. 
rifna fnord., rimna no. (Aasen, Norsk ordb.) remna 'remna, 

brista' L T. 
i > e framför r: 

girugher fsv., girig fda., yin Sk, jarri Sö, Jen 'girig' L T. 

Utvecklingen av i framför konsonantförbindelserna i nedan 
anförda exempel är likartad med den i kort rotstavelse 

iakttagna. 

(Obs.! En del andra former ha något inkonsekvent upp-
förts bland det kortstaviga materialet; se ss. 10, 13,15, 19.) 

bibra no., intensivum till biva 'bäva' (Torp, Et. Ordb.), bivra 
(Rietz, s. 34 b), bebra 'darra, skälva' T. 

*fibra; jfr Sö fibber (av mlty. lånordet feber); fre, fenra f. 
'röda kvisslor på skinnet' T; fibrata T. 

*fipla, fab?ra ' famla, taga miste' Sk, fåppZra Sö,fep?ra T; 
feera f. 'fumlig person' T; feeata 'fumlig' T. 
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fitla fno. 'bercre med fingerspidserne', 'klo i huden' no. 
(Torp), fålla Sö, faa 'kittla' T; felakdk m. 'manslem' L (kals m. 
'tupp' L). 

kitta fsv., killa no., J9/Å) Sk, celtir 'kittlig' Sö, Ma 'kittla' L T. 
*fnitra (Kort i och y, s. 139), /metra v. 'fnittra.' L T. Väx-

lingen av uddljudskonsonant i ljudhärmande ord är vanlig; 
jfr fnissa : knissa. 

*Otro (Kort i och y, s. 139), gHtra Sk, gHttra Sö, gketra v. 
'glittra' L. 

kvitra no., xwetra v. 'kvittra' L. 
titra 'ryste av undertrykt latter' no. (Torp), era v. 'blixtra 

med ögonen' T. 
vitni fnord., våtna Sk, vittne Sö, vitna n. 'vittne' L; vetna 

'vittna' T. 
Mia fno., fg) Sk, fela Sö, lufwfaa f. 'cunnus' L. 
ni& fnörd., ner Sk, når Sö, ker.  'ner' L; 92Ke 'nertill' L; 

l)c'er n. 'nederbörd' L T. 
*kvikna; jfr kviki ovan, xwåls,na v. 'kvickna'. 
*sikla; jfr sigla (Rietz 564 a), såPa 'dregla' L T; sål_drachkg m. 

'haklapp' L T. 
bismare fsv., båsnuil Sk, besmål Sö, besmar m. 'besman' L; 

liksmara m. lodbesman' T. 
Asia no. 'Iogre, smiske, före sladder' (Torp); festa f. 'frun-

timmer som förer sladder' (Rietz), fula f. Sk, fåssla f. Sö, 
fega v. 'söka ställa sig in' L; fels/a f. 'inställsam, fjäskig per-
son' T; lui492,afiTla f. 'inställsam hund' T. 

grisla no., 'utsprede tyndt' (Torp), grela 'strö ut mycket 
tunt' T. 

*skrivla (Kort i och y, s. 143) 'bergsskreva', skrevsle (Rietz 
597 b), skråfsla Sk, skråffle Sö, skrefla 'grensle' T. 

lifnaper fsv., låvna m. Sk, låvvna m. Sö, 1en2na m. 'levnad' L T. 

Sammanfattning av utvecklingen i kortstaviga ord. 

Som förut påpekats, ha de här behandlade målen regel-
bundet förlängning av kvarstående konsonant i kortstaviga 
ord, både en- och tvåstaviga. Faller konsonanten, inträder er- 
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sättningsförlängning. Också vokalkvaliteten uppvisar stor lik-
formighet. För rotvokalens utveckling spelar en i påföljande 
stavelse stående vokal ingen roll. 

Kort i övergår till e framför de enkla konsonanterna b, d, 
1, m, r, s, y; vidare framför konsonantförbindelserna hr, fl, 
mn (< vn), pi, si, sm, il(> fr, tn, vi och vn. Undantag äro 
Ala 'kittla', där föregående palatal möjligen  kan ha påverkat 
vokalen, titra 'blixtra med ögonen', där orsaken till avvikelsen 
kan vara av onomatopoetisk art, samt det troligen riksspråks-
påverkade vitna 'vittne'. 

Kort i övergår till i framför n. 
I förbindelserna lök, och 13/ övergår i dels till e, dels till 

och dels till a. Om betingelserna härför se exempelsamlingen. 
Kort i övergår till odämpat e framför den enkla konsonan-

ten g samt framför konsonantförbindelserna gn (> en), kn, kl. 
Sporadiskt förekommande former som fik, j2k etc. vittna endast 
om försök till riksspråklig uppsnyggning. 

2. Ord med gammal lång rotstavelse. 

Utvecklingen i ursprungligt långstaviga ord är mera regel-
bunden än i ursprungligt kortstaviga. I exempelsamlingen nedan 
anför jag därför ej former till jämförelse i samma utsträck-
ning som i det föregående. Endast i den mån självklar an-
slutning till riksspråksord saknas, eller om någon dialektform 
förekommer, som ej är belagd i Hesselmans avhandling De 
korta vokalerna i och y i svenskan, s. 165 if., anföras i förkla-
rande syfte former ur fornspråken eller ur andra dialekter. 
Vad beträffar lånorden, torde ingen anledning finnas att upp-
föra dem i särskilda grupper. De uppmärksammas endast om 
de i kvantitativt eller kvalitativt hänseende avvika från det 
inhemska materialet. 

i> e  framför bb: 
snebar f. 'snäsor, bannor' T; jfr no. snibba f. 'bitord'. 
rel2a f. 'ribba' L. 
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i > e framför pp: 
kkepa f. 'klippa' L T. 
knipa n. 'knippe' L. 
,sepa 'kippe, utan strumpor i skorna' T. 
sney m. 'snibb, flik' L T, nép  m. 'örsnibb' L, väl av mlty. 

snippe. 
> e framför dd: 

grecla 'grädde' L; enligt SAOB utgår formen gredde i Små-
land, Halland, Bohuslän och Västergötland från ett äldre gridde. 

> e framför tt: 
bitar 'bitter, besk' L (jfr Kort i och y, s. 157, not 1). 
Weta f. 'kådfitta, spricka, där kåda flyter ut' T; merrafita f. 

'mä,rrfitta' (skällsord, jfr Rietz, s. 140 a). 
heta v. 'hitta' L T; ph n. 'upphitt, lögn' T. 

v. 'gitta' T. Hellquist anför ett y. fsv. gitta »med något 
dunkelt tt, väl efter presens gitter, där t ljudlagsenligt för-
längts; av fsv. gita». Antingen är det yngre fornsvenska gitta 
utgångsformen, eller också föreligger här inlån från riks-
språket. 

kweta 'kvitta' T. 
me t 'mitt' L T; meti, meta" metialiar, metavar 'mitt i, mitt 

på, mitt under, mitt över' L. 
såttMar in. 'salpeter' (ä. nsv. salpiter, salbitter, Sö såltbetter, 

enl. NiMn folketymologisk omtydning). 
ål2asita f. 'abc-bok' (Sk icbasta in. Aasen anför ett par lik-

nande bildningar: abesa f. och abesee'a f.). 
snita d 'skära av' T (jfr da. snitte). 
split i uttrycket split sprat går, 'spritt språngande galen' L 

(jfr ty. splitternackt). 
split m. 'klyka för upphängning av fiskegarn' T. Troligen 

bildat till det av Rietz s. 659 a från Boh. anförda splitta 'reda': 
»splitta garn». Jfr da. splitte. 

abatit m. 'aptit' L. Kan sammanställas direkt med ty. appe-
tit men kan också vara ett riksspråkslån med sen förkort-
ning av i. 
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såkit m. 'servett' T. Jfr Sö sålvett, no. sa1v0. Enligt Nil4n 
av ital. salvietta. 

prif.vit n. 'privet, avträde' T. Ordet har förvanskats vid in-
låningen. 

> e framför k-förbindelser: 
(Då den i uppteckningarna förefintliga -variationen mellan 

olika e-kvaliteter ej har någon betydelse i detta sammanhang, 
användes en normaliserad e-typ.) 

balsa f. 'hynda' L. 
ba v. 'blixtra' T; bketst m. 'blixt' L T. 
braka f. 'bricka' T. 
delst 'dikt, tät' T (ty. dicht). 
data v. 'dikta, ljuga' L. 
dra v. 'dricka' L T; drels m. 'dryck, dricka' L T; dralsans- 

våra f. 'dryckesvara' L. 
fels v. impf. 'fick' T. 
falsa m. 'ficka' T. 
fi-chl.rek 'Fredrik' T. 
fasa v. 'syssla med ngt knåpgöra (vanl. mekaniskt arbete)' T. 

Enligt Torp, Et. Ordb., är det nynorska fiks lån från ty. Vad 
verbet beträffar kan det med lika stor sannolikhet vara lån 
från engelskan (sjömansspråk?). 

fkakas m. 'frikassé' T. Även Sö har 1 för r: fkekaså. 
haka v. 'hicka' L; haka m. 'hicka'. 
jelst f. 'gikt' L T; även yafta 'gikten' L, se nedan. 
jsalsta v. 'kippa (efter andan)' L T. Jfr Rietz s. 317 b: kifta 

'flåsa, andas hårt'. Betr. växlingen kt : ft se Noreen, Aschw. 
Gr. § 271 anm. 3. 

kb•ek m. 'klick' L. 
xwek L, .kwek T 'kvick'. Ursprunglig kortstavighet skulle 

ge *xweg. Jfr s. 11. Hellquist, Et. Ordb., yttrar om denna 
ordgrupp: »Möjligen äro de nysvenska och nydanska orden 
påverkade (enl. somliga t. o. m. inlånade) från ty.» Detta måste 
främst gälla de långstaviga orden, vilkas betydelse ju är mindre 
ursprunglig. 

nalsa 'nicka' L T; naVela v. 'nickhälla (får etc.)': Jfr Rietz, 
art. halldur, s. 237 a. 
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pek m. 'penis' L T; brpé, k4gapåls m. 'bröd-, kak-pick (red- 
skap vid bakning)' L; bård npd_i; 'borra ensam (dvs, samma per- 
son håller och slår vid borrning i sten)' T; ,,ripeksfsal m. 
'borrslägga' •T; pålsa v. 'picka, knacka' L T; påkat 'förslagen' L; 
påkaragåkt f. 'ben. på motorbåt' T. 

pålsalhc'eta f. 'pickelhätta, toppmössa' T. 
påkstO ni. 'pistol' L T. 
parpata m. 'perpendikel' L T. Ordet har synnerligen varie- 

rande form i olika dialekter, t. ex. parmenekk (Sö), pehmadiek 
eller pcemnadik (SHF). 

pirekt f. 'plikt' L T; pkbea v. 'plikta' L T. 
prels m. 'prick' L T. 
råkta v. 'rikta' L T; rbIst/ 'riktig' L. 
sålchg m. 'putsskiva av stål' T. Jfr da. siklinge, nhty. Zieh- 

klinge. 
selc:t m. 'sikt, mjölsikt' L T. 
skåka v. 'skicka' L; sket n. 'skick' L T; skålsalg 'skicklig'. 
skråka v. 'ha dålig gång' L T. Jfr det kortstaviga no. skrika 

'vakle, forskyve sig'. Enligt Torp, Et. Ordb., s. 619: skridka 
sv. dial. skrikka. skrlsa f. 'dålig ko' T. Jfr no. skrikka 'mager 
svakelig ku'. 

9le k m. 'slick, skvätt' T. 
snilkar m. 'snickare' T; snålsra v. 'snickra' L; snåkra f. 'snickar- 

hustru' L. 
språka v. 'spricka' L T. 
ståka v. 'sticka' L T; ståkabd3r n. 'stickelbär' L. 
åmpasteka f. 'besvärligt, oroligt barn' T. Jfr Sk etnipa f. 

'oroligt barn, kinkblåsa'. yora beeekabestk 'lämna noggrann upp- 
lysning om hur något tillgått' T. 

s,wek m. 'svick, trätapp' L T; swåka f. 'öknamn på frun- 
timmer' L. 

tålrk ra. 'tallrik' L T. 
tålrek L. 
vålsar 'vicker (ärtväxt)' L. 
vekt f. 'vikt' T. 
yre& m. 'vrick, handborr' T. 
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i > e framför gg: 
kga v. 'ligga' L T; st& pg110 g bu:ta 'stor tillströmning i 

boden' L; pleYgara m. 'lockbräda' T. 

i > g, e  framför s-förbindelser: 
bresieg m. 'brissling, skarpsill' L T (ity. bretling). 
b&kap m. 'biskop' L. 
bred f. 'brist' L. 
desk m. 'disk' L; deska 'diska' L. 
fok m. 'fisk' L T; fe4ka v. 'fiska' L T. 
fresk 'frisk' L T. 
hesa v. 'hetsa' L T (fsv. hitza, hissa). 
ha v. 'hissa' L; även h4sa L, väl från no. 
hgstdrga f. 'historia' L T. 

v. 'gissa' T. 
yedan 'gisten' L. 
kredan 'kristen' L T; kresna v. 'kristna' L T; kredgna Kris- 

tina' L; krevan L, krstjan T 'Kristian'. 
xwest m. 'kvist' L; kivesta v. 'kvista' T. 
led f. 'list' L T; rhalbt 'revlist, barnlinda' T. 
leda f. 'lista' T. 
la f. 'lita, mastring' (ty. Litze). 
mesta v. 'mista' L T; mesta adv. 'miste' L T; ikmbtana 'omist- 

lig' L T. 
meskkct v. 'misskläda' L T. 
nesa m. 'nisse, tomte' T. 
pes m. 'piss, urin' L T; pesana n. '»pissande», cunnus' T; 

pesamitra f. 'ettermyra' L; pesav0a f. 'fruntimmersvecka'. 
rek m. 'risk' L; res1c0a '»riskerlig», riskabel' T. 
resp 'risp, rasp' L T; respa v. 'rispa' L T. 
rest m. 'plogrist' T; reda 'rista' L T. 

v. 'få ungar (om katt)' T. Det hos Rietz s. 314 a an- 
förda uppländska kissla talar för långstavighet. 

§eda f. 'kista' L T; 9estalitrka f. 'kistlädika' L T. 
pwe4a v. 'springa och fjanta' T. Jfr Sk sves n. 'småarbete' 

och Rietz 708 b s-vissa sej 'skynda sig'. 
,weska f. 'sviskon' T. 
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tvot m. 'tvist, felaktighet i väv' T. Jfr no. tvist 'feil i vwv'. 
thesana md4 itj. 'uschia mej' L T. Jfr Rietz 783 b usessa 

(endast från Boh.). 
ve, 'viss' T; »vt 'ovisst' L; fa te fådavesa 'få för mycket 

av det goda' L. 
vrot f. 'vrist' L T. 
weska v. 'viska' L T. 
wegp m. 'visp' L T. 
8/janigt m. 'organist' L T. 

> e  framför fs, ft: 
gretal m. 'griffel' L. 
dreft f. 'energi' T. 
Je[ta v. 'gifta' L T; Apa f. 'man eller hustru' L T. 
yelt n. 'gift' L T; blftfunkft n. 'blodförgiftning' L. 
skepa v. 'skifta' L T; maskefteg f. 'målbrott' T. 
sk;eft f. 'skrift' L T. 
vefta v. 'vifta' L T. 
repa n. 'trasa; slarvig kvinna' L T. Jfr isl. /trift n. 'rivande'. 

Men jea 'gikten' L, väl på gr. av anslutning till jelst s. 24. 

> 1, e framför /-förbindelser: 
bad m. 'bild' T. 

'billig' L T. 
igtbda v. 'inbilla' L. 
drela v. 'drilla, borra med järnborr' T. 
Jk L, filo T 'filur'. Jfr fra. filou. 
fia f. 'trasa' L T; nWeraf'da f. 'märrkrake' L; jfr is!. 

i sms., no. filla 'twpp av skind'; fddiga m. 'bladmage, fågel- 
skrämma' L. (urspr. bet. väl 'trasunge'); fdalco(ffin m. 'blad- 
mage' L (betr. senare ledet jfr fra. cordon 'snöre, band etc:). 

fata 'trasig' L (jfr no. fillutt). 
fdt m. 'filt' L T. 
fe.k n. 'slem, smolk i mjölk'. Jfr Rietz s. 135 a, där ordet 

sammanställes med isl. fela 'dölja, betäcka'. 
sta jd 'stå för sig själv (om småbarn)'. Jfr no. gildt 'hel- 

digt, rfflt godt' (Aasen). 



28 BENGT HOLMBERG 

jefra v. 'gillra' T. 
la 'illa' T. 

lila 'lille, -a' L T; /elaftear m. 'lillfinger' T; kara? 
'liljekonvalje' T. Folketymologisk anslutning till lille. 

måkril m. 'makrill' L T. 
ma 'mild' L T. 
mjltdr f. L T; b. f. miltra L 'mjälte'. Jfr isl. mad, no. dial. 

milte ,(Falk-Torp) samt Rietz s. 439 a, art. 
pet m. 'pilt' L. 
stalla,- 'fårspillning' L. 
selkaktra m. 'silkehare, kanin' T; ska/c? n. 'silkekläde' T. 
fatselvra v. 'försilvra' L. 
s4.,941cla 'särskild' T. 

m. 'spilkum' T. 
stila v. 'stilla; stillna' T. 
sek m. 'stjälk' T. Jfr fsv. stilker. 
trea v. 'trilla' L T; trela f. 'trilla (ett slags vagn)' L T. 
heti,2•292trelara m. 'en som vid tröskning tar undan halmen' T. 
tran m. 'trilling' L. 
trilsk 'trilsk' T. 
vila 'vild' L T. 
vHalc'pra f. 'villolära' L; furvila v. 'förvilla' L. 
hfusavil 'husvill' L; vHasecm 'villsam' T; koma pet fflagrc'es 

'komma på villogräs, gå vilse' L; brvil 'förvillad' L (förleden 
kan antingen sammanställas med det i sv. och no. dial. före-
kommande ör 'yr, villrådig, vild' eller med det förstärkande 
ör-, även detta belagt i både sv. och no.); Åvila 'argsint, häf-
tig' T. Jfr Rietz 232 a geaviller 'ostadig, ombytlig till sinnet' 
Vg. Nk., gäviller Hall., Torp, Et. Ordb. gjedvilla 'ustyrlighet', 
och isl. geblauss. 

vakår n. 'villkor' L T. 

i > e framför m-förbindelser: 
brems m. 'broms (insekt)' T. Jfr fno. brims, no. brims. 
bremsk 'vrensk (om hingst)' T. Jfr no. brimsa 'te sig som 

forstmet, fare om med heftighet' (Torp), brirnsen 'yderst op-
farende' (Ross). Sk och Sö har vrensk; så även hos Rietz. 
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Från L är upptecknat ordet vremsk med m för väntat n. For-
merna kunna ha uppstått genom sammanblandning av *brimsen 
och *vrinsk. 

yemar f. 'tacka' L T. Jfr no. gimber. 
krypa f. L T. 
tenzar n. 'timmer' L. 
vematstag f. 'fimmelstång' T. Oklar härledning, se Hellquist. 

v för f väl på grund av dialektal förvanskning. Lånord? 

> i framför n-förbindelser: 

Niga v. 'binda' L T; bing f. 'ofullbordad stickning' L T. 
binga n. 'bindsle' T; gkbina f. 'nystfot' L. 
bin 'blind' L; bkineg m. 'blindbroms' T. 
rnra v. 'erinra' L. 

fina v. 'finna' L T. 
fina m. 'finne' L T; finsk4d n. 'finnskott' L T. 
fkinta f. 'flinta' L T; fkint m. 'panna' L, 'ansikte' T. 
grin f. 'grind' L T. 
/tina v. 'hinna' L T. 
hina f. 'hinna' L T. 
in, ina, ina, 'in, inne, innan, inuti' L. 
vega inavd 'förliden vecka' L. Härledning? 
ina/i 'innerlig' T. 
1d.int m. 'klint' L T; bkickkint m. 'blåklint' L T. 
xwint m. 'kvint' L. 
lat f. 'lind' L T. 
lcerina f. 'lärarinna' L. 
mina v. 'påminna' L; minas, mins, mindas 'minnas' L T; 

mina n. 'minne' L T; »mina n. 'tillåtelse' L. 
minra, minst 'mindre, minst' L. 
pina m. 'pinne' L T. 
pst f. 'pingst' T; pinstapicda f. 'pingstkölden' T. Troligen 

sammanblandning av no, pins och sv. pingst. Jfr SHF s. 40: 
pmst. 

prins m. 'prins' L. 
prostina f. 'prostinna' L. 
ra v. 'rinna' L T. 
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sina n. 'sinne' L; besbla v. 'besinna' L; besabt 'kvicktänkt' T; 
bunt 'envis' L T; besinalsali f. 'betänketid' T. 

sk/92, n. 'skinn' L T; skinvbnat 'skinnvissnad (om hinna på 
mjölk)' L (obs. hur i detta ord skillnaden mellan z och e tyd-
ligt framträder); g-ömskint 'mager, så att huden blir stor och 
skrynklig (mest om djur)' T; skh31a v. 'flå' L T; skatt m. 'hud-
avdragare' L; skhdaptits m. 'rackare, den som flår hästar' L 
(jfr Rietz s. 513 b: pus m. 'djävul'). 

skrin 'skrinn, mager' L T. 
spb2a v. 'spinna' L T; spindal f. 'spindel (djuret)' L. 
sp'indal m. 'spindel (t. ex. i klockor)'. 
splint f. 'splint' T. 
§wojt 'rask, kvick' T. Jfr no. svint; iaswineli 'trög, lång-

sam' L. Jfr mlty. swindieheit 'IClugheit, List' (Schiller-Liibben). 
stina 'stinn' L T. 
tin f. 'harvtand' L T. 
trin 'trind'; tr'insa v. 'rulla' L; tr'insa f. 'trissa' T. Jfr no. 

trinsa f. 
tw'ina v. 'tvinna' L. 
vbla v. 'vinda' T; behviga f. 'bordvinda (t. ex. för slagbord)' T. 
Vina v. 'vinna' L. 
vin m. 'vind' L; davin m. 'vind från havet, västlig eller 

sydlig' L; vinakga f. 'vindleka' L; iiinceg 'ägg utan skal, endast 
omgivet av en hinna' T. 

vikltar m. 'vinter' L T; ilintatcilan 'den smuts, som samlas på 
kreaturen under vintern' L. 

i > e framför g (av olika ursprung): 
(Beläggen från Torp ha normaliserats.) 
båga ra. 'binge' L T. 
Vink n. 'blink' L. 
brga f. 'bringa' L T. 
brbgalbipr n. 'hallon' L T. Jfr no. bringebwr. 
degka v. L. 
har n. 'finger' L T. 
Skat B. b. f. 'finkel' T. 
bgabilry 'Ingeborg' L; 471 'Ingrid' L. 
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kkbea v. 'klinga' L. 
kHgka f. 'klinka' L T. 
kke-gk m. 'klink, nit' T. 
kree 'kring' L. 
kreta f. 'kringla'; 'bjällra' L T. 
peka v. 'pinka'. 
pkikapMeal m. 'pojkslyngel' T. Jfr ä. nsv. slingel. 
ree m. 'ring' L T; råga v. 'ringa' L T; rbera v. 'ringla' L T; 

råesa f. 'cirkelformigt hoplagd metalltråd' L; rågka f. 'd:o' T; 
råeka v. 'lägga i ringlor' T; revorm m. 'revorm' T; råealbhima f. 
'ringblomma' L T. 

skåra v. 'skingra' L. 
språea v. 'springa' L T; avspråg n. '»uppspring» av vatten 

i mark' L. 
swbea v. 'svinga' L; maga f. 'slängkälke' L. 
teg n. 'ting' T; bet4 n. 'beting' L; tåga v. L; mån 

seda xwielt4 'månen sitter kvällting, går upp sent' L. Jfr uttr. 
seda kwiellikg 'sitta i skymningen utan att tända ljuset' T och 
Abrahamsson, Västsvenska ordstudier, s. 131. 

tve g m. 'tving (verktyg)' T. 
hbeka v. 'halta' L T. Jfr mlty. hinken. 
meka ilcd v. 'utminutera' L. Jfr no. min/ca 'minska'. 
mbeka v. 'spara' T. Jfr no. mingle 'spare'. 

> e  framför r-förbindelser: 

derk m. 'dirk (sjömansterm)' T. 
fer  m.: han har en — eiva..„.9g 'en period av giftaslystnad' L. 

Jfr no. firren 'livfull og let'. 
ler/ca v. 'lirka' L T. 
s,wera sej v. 'rulla ihop sig av värme' L. Jfr no. svirra 

'hvinde, svinge sig' och sv. dial. 'brinna hastigt med fräsande 
ljud' (Torp). 

perka v. 'pilka (fisketerm)' L T. 
verka n. 'virke' L. 

r har assimilerats i följande ord: 
rne m. 'myrten' T. Jfr ä. nsv. mirt. 
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pep/ m. 'körtel' T; ik4a/ m. 'envis person' T. Jfr fsv. kirtil, 
da. kirtel. 

ster,a v. 'stelna' L (isl. stiråna). 

Sammanfattning av utvecklingen i långstaviga ord. 

I följande tre exempelgrupper visar materialet full regel-
bundenhet i utvecklingen: 

i > e framför b-, p-, f-, m- och r-förbindelser. 
Ex.: ra, kneva, fta, Antar, lerka. Någon påverkan från 

föregående konsonant finnes ingen anledning att antaga. Som 
framgår just av de här anförda exemplen Jetta, Alnar har en 
före vokalen stående palatal konsonant ej inverkat, detta i mot-
sats till förhållandena i en del andra mål. Jfr SHF ss. 34 o. 38. 

i > i framför n-förbindelser. 
i > e, a, (v7a  (i ovan anförda belägg normaliserade till e) 

framför k, g och g. 
Utvecklingen framför t-, s- och /-förbindelser är ej lika 

regelbunden: 
I ord med t- och s-förbindelser torde en övergång i> e 

tämligen säkert kunna konstateras. 
Ex.: heta, ye,5a, ,estan. Avvikande i uppvisa orden Mar, 

snita, split (i mindrebetonad ställning sålvit, pr/vi), vidare 
bkkap, ha, 4.5a, skiankt. Samtliga äro lånord i dialekten, väl 
även bitar med den i exempelsamlingen angivna betydelsen 
'besk, bitter (om smak)'. Se Hesselman, Kort i och y, s. 157, 
not 1. 

Utvecklingen framför /-förbindelser är oklar. 
Former med k finns det endast två exempel på. De ha e: 

feNc, stekk. 
Dentalt 1 synes i viss mån verka hindrande på depalatali-

seringen: va, mil, fila. Men vi ha också pelt, selka, O.a. • 
Huruvida ett föregående r har någon inverkan är ovisst: 

trela, drela men trask. 
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B. Utvecklingen av äldre långt i. 

1. Äldre långt i övergår till 1, om det ej förkortas. 

(Betr. förb. i3 se dock ovan s. 15.) 

Ur materialet må tagas följande exempel, ordnade efter 
den på vokalen följande konsonanten: 

z 'i' L T. 
fri 'fri' L T. 
fria v. 'fria' L T. 
skria v. 'skria' L. 
bigdd m. 'bigadd' L. 
furbi 'förbi' L. 
PI n. 'kli' L. 
4 f. 'lid, backe' L T. 
vi 'vid' T. 
bki 'blid' T. 
stri v. 'strida' T. 
smi n. 'smide' T. 
krz.  n. 'krig' L T. 
nia v. 'niga' L T. 
vibak n. 'vidskepelse' T. Jfr 

Rietz, s. 804a. 
striba f. 'stripa' T. 
snih m. 'snip' L T. 
liha v. 'lipa' T. 
piba f. 'pipa' T. 
rida v. 'rita' L T. 
lidan 'liten' L T. 
lida v. 'lita' T. 
piga v. 'pika' T. 
lig n. 'lik' L T. 
c/Zga n. 'dike' L T. 
vig f. 'vik' T. 
sing f. 'spik' T. 
rjga n. 'rike' L T. 

3 — 48747 Svenska Landsmål 1949 

pl m. 'pil' T. 
sj ni. 'sil' T. 
mil n. 'mil' L T (obs. genus). 
vila f. 'vila' T. 

la v. 'kila' L T. 
pina v. 'pina' L T. 
skrin n. 'skrin' L T. 
tina v. 'tina' T. 
spira f. 'spira' L T. 
fira v. 'fira' T. 
pira, pta, pit v. 'plira med ögo- 

nen' T. Jfr no. pira, Ity. 
piren. 

vira m. 'vide'. Jfr Janz&E, Stu- 
dier över substantivet i bo- 
huslänskan, ss. 53 och 232. 

1,9 m. 'is' L. 
spis m. 'spis' L T. 
gris m. 'gris' L T. 
visa, vista, rist v. 'visa' L T. 
n(s§savis 'näsvis' L. 
fula v. 'förlisa' L. 
ris n. 'ris' L. 
pris n. 'pris' L. 
lövisa 'Lovisa' L. 
riva f. 'riva, räfsa' L T. 
lzy n. 'liv' L T. 
skiva f. 'skiva' L T. 
hiva v. 'hiva, hissa' T. 
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kngv m. 'kniv' L T. 
abari n. 'aperi, gyckel' T. Jfr 

da. no. aberi 'abespil'. 
bagart n. 'bageri' L. 
kakani n. 'ofog' L T. Jfr Sk 

kåknari n. 'förstöring, bort-
plottring', Sö kakni n. 'skada, 
förstöring' (av värdefulla fö-
remål till ingen nytta): jöre 
kakni på guss gåver, Arte-
marks m ålet kåkani 'skoj, 
spektakel'. Aasen har upp-
slagsformen Kakkenid(?) 'et 
Puds, Paafund tu l Spin eller 
Drillerie'. Ordgruppen på 
kakk- har många varierande 
betydelser. Troligen finnes  

ett sammanhang mellan det 
här anförda ordet och no. 
kakka 'banka'. 

balsamina f. 'balsamin' L T. 
rus ina f. 'russin' L. Enligt Hell-

gnist »i ä. nsv. (såsom i vissa 
dial.) även med tonvikt på 
sista stavelsen, t. ex. R. Forsa 
1621: rusijn.». 

gålina f. 'gardin' L. 
magasgn n. 'magasin' L. 
postalin n. 'porslin' L. Jfr da. 

och no. postelin. 
pna . f. 'pion' L T. 

'eran* m. 'eremit; girigbuk' T. 
Kontamination mellan ere-
mit och girigbuk. 

2. Äldre långt i övergår vid förkortning till g utom framför 
kvarstående k. 

i> j framför m-förbindelser: 
im 'damm' isl., ima f. no., inta Sk, imme Sö, inta f. 'imma, 

ånga' T. 
grima f. isl., grima fsv. no., grima Sk, grimma Sö, glima f. 

'grimma' L T; grimata 'strimmig i ansiktet, flerfärgad (om 
korr L. 

lim fno. no., /im Sk, /imm Sö, /im n. 'lim' L T; lima 'limma' L. 
/imi isl., lime no., lisa Sk, limme Sö, Tima m. 'kvast' L T. 
hrim isl., rim D.o., rim ä. nsv., rim Sk, rimm Sö, rgm n. 'rim-

frost' L T. 
rim senisl., ri(i)m fsv., rim no., rimla Sk, rimmele 'rimlig' 

Sö, rim n. 'rim, ramsa' L T; rimprkftat 'uppkäftig' L; utrimalg 
'orimlig' L. 

stima isl., stima no., stim n. 'oväsen' Sk, stima v. 'stimma' T. 
strime mhty., strima no., strima Sk, strimma Sö, råstrimata 

'rödstrimmig' L. 
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timi fno., time no, tima Sk, timme Sö, tima m. L. 
kinrök lty., kinrok ä. sv., irg m. 'kimrök' L. 

i> g framför fln: 
n. 'huvudduk' T. 

/neg f. 'linning' L. Jfr no. lining. 
lina f. 'lina' L T. Även Sk och Sö ha kort i. 
swm n. 'svin' T. Sk mitt, Sö svin (sällsynt) och svinn. 
swillaprc'ejal m. 'elaking' L (prie,2al = 'slaga'). 
Av mera tillfällig art är väl förkortningen i 
te jas '»till givandes», till skänks' T och tn T, tina L 

'tionde'. 
> g framför s-förbindelser: 

*blidska, Rietz s. 40 b bliska 'töa', bkiska v. 'bli god igen; 
bli vackert väder' T. 

*gridsk (jfr griö f. nisl. 'häftighet'), gmk Sk, grisk Sö, grisk 
'morsk, bister' L T. 

*hiksna (se SHF s. 49 not 4 och där citerad litt.), hisna Sö, 
hisna v. 'hissna' T; hiskalg 'hisklig' L T. 

istr isl., istra f. no., istar Sk, ister Sö, klar m. 'ister' L T. 
knisa no. 'faa bugt med, beseire, pryle' från lty. knisen 'gnide 

med sterkt tryk (Torp s. 298), gnisa 'gnida' Sk, gnisa 'gnida' 
Sö, knisa v. 'gnida' L T. 

gnisla 'gnälla' isl., gnisla fsv., knisle jyll., knVa v. 'gnissla' T. 
gneisti isl., gnista fsv., gnista Sk, gniste Sö, knista f. 'gnista' T; 

knista, kniStra v. 'gnistra' T. Flera forskare, t. ex. Kallstenius, 
Wigforss, E. Noreen, antaga en utgångsform med äldre långt i. 

niaskr nisl., nidsker no., nk Sk, nisk Sö, msk 'snål' L T; 
nskhéd f. 'snålhet' L. 

piska ä. nsv., Peitsche ty., ptsk Sk, pisk Sö, pk f. 'piska' 
L T; piska v. 'piska' L T. Rietz har inga former med e. Hed-
ström a. a. s. 94 antager äldre långt i, vilket även torde gälla 
för boh. 

hrisla f. 'buske' isl., råsla Sk, råssla f. Sö, rela f. 'långt 
smalt lövträd' T; lf)vr4la f. 'lövruska'. Enligt Wigforss a. a. 
s. 56 anm. 3 torde e-vokalen ha uppkommit i mindrebetonad 
ställning i sammansättningar. 
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sizt isl., sizt fsv., stst Sk, sist Sö, sid 'sist' L; pa sidan 'på 
slutet' T. 

pisi Je, tistel no., tidal Sk, tistel Sö, t)stal m. 'tistel' L T. 
SHF s. 55 har bstal, och Kallstenius, Bärgsl. s. 153 anm. 5 ut-
går, ehuru tveksamt, från en form med långt i. 

i> z framför andra konsonanter (ej k). 
sild isl., sildh fsv., sa Sk, sill Sö, sil  f. 'sill' L T. 
fila eller fila ?no., 'lirke, pude, kludre', /da v. 'arbeta utan 

att hinna med mycket T. 
f'dabdigka in. 'filbunke' T. Jfr no. file m. 'fierte'. 
åra 'april' L T. 
Det är ovisst, om äldre längd i ex. med vok. framför 1 haft 

någon betydelse för vokalkvaliteten. Dessa kunde ju ha bibe- 
hållits, även om vokalen ursprungligen varit kort. Jfr ovan 
s. 32. 

VAL f. 'livstid' L. trifs v. 'trivas' L. 
lifståk_a n. 'livstycke' L. kra f. 'krita' L T. 
rifs v. 'rivas' L. whna v. 'vitna, bli vit' T. 

i > e framför le-förbindelser. 
(Formerna från Torp ha normaliserats.) 
fulOss, fuMktss, falas v. förlikas, förliktes, förlikts' L. 
Ukfg. f. 'likfärd' L. 
ibis« v. 'likna' L T; lekt adj. neutr. 'likt' T. 
inddsan 'nyfiken' T. Jfr nOgan Sk, nkfiken Sö. 
masa m. 'musik' T. 
rasdd m. 'riksdag' L; reksddlar m. 'riksdaler' L. 
zitrtOk m. 'utkikstorn' T. 

C. Utvecklingen av äldre cei samt av långt e i lånord. 

1. Äldre långt e kvarstår (utom i förb. e3), om det ej 
förkortas. 

kda v. 'beta' L; lkda n. 'bete' L. 
bNa f. 'stunder av hårt arbete, kritisk, besvärlig tid' T. 

Jfr no. beit f. 'knipe, forlegenhet' (Torp). 
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ben n. 'ben' L T. 
bkeg 'blek' L T. 
bre 'bred' L T. 
dNa v. 'dela' L. 

m. 'ed' L; c/all 'edlig' L. 
h/dr n. 'etter' L. 
eg f. 'ek' L; Odla f. 'ekållon' L. 
war m. 'eker (på hjul)' L. 

fla 'ensam' L; enasicrjana 'en som enbart försörjer sig 
själv' L. 

.nar m. 'enbuske' L; naltitv m. 'lag kokad på en' L. 
rek 'Erik' L. 

v. 'hålla på med något länge, ej få något färdigt' T; 
es m. 'person som »esar»' T. Jfr Rietz s. 294. 

fkmatvipr n. 'oväder' L. Jfr no. feimen 'klwbrig; om Luften: 
uklar, stovskyet' (Aasen). 

fnba v. 'skratta retsamt' L T; fkeb n. 'hånskratt' T; fnba f. 
'flabbig människa' L T; fnbata 'flabbig' L. Jfr no. fleipa 'fjase, 
snaeke lystig' (Torp). 

fker 'fler' L T. 
Pres m. 'ansikte, person som skrattar åt folk' L T; fnsa f. 

'flabbig människa' L. Jfr no. fleis m. 'munkaat, grinende per- 
son' (Torp). 

gbiva v. 'göra narr av' T. Jfr no. gleirra 'drive bespotte- 
lig fjas' "(Torp). 

gke v. 'gå isär (vid slitning av tyg o. T. Jfr no. gleida 
'utspxrre' (Torp). 

gnna v. 'flina, skratta försmädligt' T. Jfr no. gleina 'kaste 
bistre, isEer stjaalne, skjwve blik' (Torp). 

gr e v. 'reda, ordna' L T. Jfr no. greida; gr m. 'ända i garn- 
härva, som håller trådarna samman' T. 

gren m. 'gren' T; grhata 'grenig' L. 
he f. 'hed' L T. 
h6n m., ha f. perf. pt. 'odöpt' L T. 
her m. 'heder' L T; te Ms 'till dopet' L T. 
hes 'hes' L; kesa f. 'heshet' L. 
kda m. 'hetta' L. 
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hdla, hat 'hel, helt' L. 
*Nia f. 'missöde' L. Jfr Sö ähäl n. 'missöde, otur', no. 

uheill 'uheld' (Aasen). 
aha v. 'klena' L T; kneg f. 'brödkaka med smör och riven 

ost' L; Ickkegaprckst m. 'präst som håller liktal' L. Jfr no. kleina. 
kkev f. 'klyfta; stenig, brant passage' L T. 
§ha v. 'kesa' L; §:esdvekr n. 'varmt, kvalmigt väder' T. Jfr 

no. keisa 'skjene, lope for hete, om kjyr' (Torp). 
"krigat 'svankryggad' T. Jfr no. keik 'tilbakeboiet, rank, 

kneisende' (Torp). 
>9 ?, 'led på något' T. Jfr no. kjei 'uttröttad'. 
kneg m. 'knäck, skada' T (fsv. knek, no. kneik). 

'led, tråkig' T; m4clida f. 'matleda' L. 
le v. 'leda' L T; kolak f. 'väderstreck' L. 
lida v. 'leta' L T; IM& n. 'ivrigt letande' T. 
leg m. 'lek' L T; kgan 'lekfull' L (no. leiken). 
gr&ldg m. 'grovlek' L. 
ler n. 'ler' L T; kra f. 'lera' L T. 
kva v. 'lämna' L (isl. leifa); kvneg f. 'lämning' T (no. leivning). 
br kldv m. 'brödlev' L; lev m. 'tunnbröd' T. 
mNa v. 'meta' L; mNa f. 'metdon' L. 
mNa v. 'söka tillfälle att göra något' T. Jfr no. meita 'gjore 

sigtende, stikkende bevegelser' (Torp). 
mer 'mer' L.T. 
mdscek m. 'klent byggd person' L T. Om ordets bildning 

och betydelse se Götlind, Västsvensk ordbildning, s. 92 if. 
mbsa; mera t v. 'sätta åt, kännas'; de mdsa kåt 'det kändes 

ordentligt' L T. Jfr no. meisa 'anstrenge, isxr presse fram 
svetten' (Torp). 

na v. 'nita (spik e. d.)' T. Jfr Rietz 465 a neing m. 'den 
i träet inböjda ändan av en spik' och no. neigja 'krumboie 
spidsen paa som' (Torp). 

neg f. 'kärve' L T. 
niekta v. 'neka' T. Jfr no. neikta (Torp). 
pNa f. 'litet talgljus' L T. Väl av peta. Vore pita utgångs- 

formen, borde ordet heta *pecla. 
pka v. 'peka' L T. 



STUDIER ÖVER »DÄMPADE» VOKALER I SVENSKA FOLKMÅL 39 

ps el. psa m. 'penis (på tjur)' L T. Jfr no. peis. 
pnda f. 'kvissla, finne' L T. 
re v. 'reda' L T; H m. '(skakel)rede' L T; rbra m. 'fågelrede' 

L T; rOck n. 'fint yllegarn' L; rara m. 'bjälke under golv' T. 
ren adj. 'ren' L T. 
ren f. 'dikesren' L. 
rUa f. 'resa' L T. 
sen 'sen' L T. 
ske f. 'sked' L T; shmetd m. 'supanmat' L. 
ske n. 'jämnt, öppet fält med väg över' L T. Jfr no. skeid. 
skev 'skev-' L; skiva  v. 'skeva, gå snett' L T (no. skeiva 

'slingre, gaa skjcevt el. klodsetg; skbva f. 'vänstra handen' L T 
(Rietz s. 576 art. skjajva f.). 

ykba v. 'halka, slinta' T. Jfr no. sleipa 'falde ut av leie'. 
'lega v. 'halka, slinta".P. Jfr Rietz s. 622 a steka 'bli randig'. 
miurayev f. 'murslev' L. 
yleva v. 'gå dåligt' T. Jfr no. sleiva 'gaa klodset og slang- 

ende med fotterne' (Torp). p&edAra f. 'utsliten känga' T. Jfr 
no. sleiva f. 'sko som slwnger om foten' (Torp). 

prra v. 'gå dåligt' T. Jfr no. sleivra. 
smgcon 'smeksam L. Jfr no. smeikjen (Aasen). 
steg f. 'stek' T; stiga v. 'steka' L. 
sten m. 'sten' L T; håskn m. 'mindre brynsten' L. Jfr no. 

hasteinn 'hvwssesten, bryne' som av Aasen sammanställes med 
fno. hardsteinn. 

swUa v. 'svepa' L T. 
ten m. 'ten, rulle på spinnrock' L. 
tha f. 'hummertina' T. Jfr no. tema. 
tved m. 'sned skåra i träd som skall fällas' T. Jfr no. tveit. 
va say v. 'beklaga sig' T. Jfr isl. itj. vei. 
ved v. pres. 'vet' L T. 
veg 'vek' T. 
vda v. 'vela, vara sjåpig' T. Jfr isl. veill 'svak av sygdom, 

ussel' (Torp); vdavut, 'Makat m. 'velig person' T. 
wen f. 'ven, agrostis aira' L T. Jfr no. kvein f. 'tynde grws- 

straa' (Torp). 
wbia v. 'vina' T. Jfr no. kveina 'klynke, klage' (Torp). 
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2. Långt e kvarstår i lånord. 

årb4 v. 'arbeta' L T. Jfr no. 
erbee (Aasen). 

vsh n. 'avsked' L. 
de star han bd me 'det blir 

han bet på' T. 
Uda f. 'sockerbeta' L. 
lkda v. 'beta (vid färgning)' L. 
beskgclalg 'beskedlig' L. 
brev n. 'brev' L T. 
6/8 'Elisa'. Väl inlånat i målet 

under fransk form. 
e:rnal 'Emil' L. 
hg 'enig' L. 
4valt 'Evald' L. 
warånali 'var eviga, var enda' 

L T. 
fgar m. 'feber' L; nierfibar m. 

'nervfeber' T. 
fel n. 'fel' L. 
fotofgnsslya f. 'fotogen' L. 
futr61 f. 'förtret' L. 
-hed: da1t1h61 f. 'dålighet' L.  

greg m. 'grek; listig person' L. 
kken 'klen' L. 
kneb 'knep' L. 
/nios& 'kreosot' T. 
mhlal n. 'penningmedel' T. 
9792a v. 'mena' T. 
mUlvtist m. 'medvurst' T. 
mes m. 'mes (fågel)' L. 
parms 'Petrus' T. 
rem6diar 'grejor' L. 
ittrej6// 'oregerlig' L. 
pen 'vacker, bra' L T. Jfr no. 
ölofshlal m. 'orlovssedel' L. 
d686n/s 'ansenlig, ståtlig' T. 
slAa v. 'smäda, håna' T. 
spara m. 'spejare' L. Jfr mlty. 

.9peen. 
viga m. 'veke' T. 
Mra sej v.' arta sig' T. Jfr mlty. 

teren. 
?..ndst'ffla m. '» vensjuka», blod- 

brist' L. 

Verb på -era äro rikligt företrädda i målet. Jag lägger 
här i förbigående fram hela materialet, mest för att visa, hur 
dessa lån leva ett blomstrande liv i dialekten — ofta visser-
ligen i förvanskad form och utsatta för omtydningar — och 
hur suffixet -era t. o. m. tycks vara produktivt. 

agad6ra 'ackordera' L. 
apsalv4ra 'observera' L. 
ao4ra T, ary&a L 'agera, rum- 

stera' L T. 
askaHra 'assurera' L T. 
astar&ad 'upprörd, arg' T. 
dan&a 'sätta form, fason på' L.  

despat&a 'gräla' L. 
domadb-a 'domdera' L. 
fale:ra 'slå fel' L. 
feguil6ra 'figurera, drilla (om 

musik)' L. 
fund&a 'fundera' L. 
gkasgra 'glasera' L. 



STUDIER ÖVER »DÄMPADE» VOKALER I SVENSKA FOLKMÅL 41 

haldra 'halvera' L. 
hutAra 'husera' L T. 
gmpat6ra: de --r 'det lönar sig' 

L T. 
kalas&a 'kalasa' T. 
kemWra 'kommendera' L. 
lasra 'lämna åsido; saka kort 

i spel' L. 
lu,s&a 'logera' T. 
magUra 'fattas' L. 
mat ra L. 
modra 'flanera' L. 
nu3baMra 'möblera' L. 
on&a 'ordinera' T. 
profsnMra 'skrodera, skrävla' 

T. 
rej&a 'regera, bråka' L T. 

rekomd6ra' skaffa; expediera' L.; 
je ska — dej de 'jag skall 
skaffa dig det' L. 

ratsdra 'hämta sig från en 
sjukdom' T. 

1914rari6 .ad  'ruinerad, förstörd' 
L T. 

salv4ra 'servera' T. 
seckra 'försaka' L. 
sapargra 'separera' T. 
spand6w 'spendera, bjuda på 

traktering' L. 
spekuil&at 'slipad, finurlig' L. 
strcegs6ra 'forcera' L. 
suctan&a: no —r han sej b/etar  

'nu sköter han sig bättre' L. 
cekstdm&a 'vörda, värdera' T. 

3. Förbindelsen (33 övergår till ej. 
dej m. 'deg' L T. 
eja v. 'äga' L T. 
fe9 'hemfallen åt döden' L; de e mod figla 'det lider mot 

slutet-, döden' L. Jfr isl, feigö. 
firej,m 'bar, öppen i bröstet' L T. Jfr no. jieikja 'gaa med 

aapne klar' (Torp). 
leja v. 'lega' T; leja f. 'lega' L. 
sej 'seg' T. 
tej m. 'teg' L T. 
Anmärkning. Observera vidare orden map m. 'slädmed' 

L T (isl. meiår), meja 'meja' T (mlty. mejen) samt preija 'preja' L 
(ä. nsv. praja, lty. preien, holl. praaien). 

4. Äldre långt e (< et) övergår vid förkortning till odämpat 
kort e. 

Uzl fsv., beizl isl., beisl no., bes1 Sk, b6.ssel Sö, Usal n. 
'betsel' L T. 

bösker fsv., beiskr isl., beisk no., besk Sk, besk Sö, Uga, best 
'besk, beskt' L. 
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spleisa 'splitsa' no., splice eng., sples in. 'splits, skarv på 
rep' T. 

sv'åter, svetter fsv., sveiti m. isl., sv åta m. Sk, svåtte m. Sö, 
smet m. 'svett' L; feadaswta m. 'fotsvett' L. 

tåkn fsv., teikn isl., tcåkan Sk, tiikken Sö, tåkan L, tc'ekan n. T 
'tecken'. De boh. formerna tyda på så tidig förkortning av 
cei, att vokalen fått samma kvalitet som fsv. c e. 

nåka fsv., neikka, neigta, negta no., neekta Sk, fläkta Sö, 
mata 'neka' L. Jfr föreg. ex. 

sänka fsv., seinka isl., seinka no., ska Sk 'sinka, för-
dröja' L. 

afleiöis isl., avleides no., diMs, eilesnetra, &låst 'avlägsen, -nare, 
-nast' T. 

beisla no., båsla Sk, båda Sö, bå,la v. 'betsla' L T. 
breidsla f. 'utspredelse af Ho' -no. (Aasen), brå,sla f. 'till 

torkning utbrett lager av hö' T; ptibråsla f. 'något-  att lägga 
på växter e. d.' L. 

? rå§la f. 'skarpa förebråelser; misshandel; sjukdom eller pröv- 
ning' T. Sö har råssla f. /kasen anför ett ord reidsla f. 'Til- 
redning, Tillavelse'. Med hänsyn till betydelsen kanske den 
boh. formen snarare bör sammanställas med no. risla f. 'en 
Sygdom med Udslxt omkring Bwltestedet eller Underlivet' 
(Aasen). Men varför i så fall ingen dämpning? 

båsmcindal m. »beskmandel?», 'bittermandel' L. 
bånknöda f. 'benknota' L; båttjnyik n. 'benmjöl' L. 
bret adj. neutr. 'brett' L; bred f. 'bredd' T; (bre), bråda, bret v. 

'breda' L T. 
åkrar pl. 'ekrar' L T. 
ånda 'ende' L; ån,trei 'enträgen' L; &ekon 'enkom' T. 
fkånskcilt 'flintskallig' T. Jfr no. fleinskallad. 
fet adj. neutr. 'fett' L. 
håtna v. 'bli het' T. 
(re), råda, ret v. 'reda' L T; 4c.råd 'oredd' T. 
rånat 'renlig' L r. Jfr no. reinslig. 
råsketb n. 'redskap' L. 
skåbkd n. 'skedblad' L. 
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Anmärkning. I detta sammanhang må anföras ordet 
slasa f. 'smedshustru' L T, en antagligen rätt sen bildning till 
.sin. Jfr Götlind a. a. s. 118: smbsa f. Ej heller här inträder 
dämpning. 

Långt e i lånord övergår vid förkortning till odämpat 
kort e. 

abata n. 'apotek' L T. 
furUst m. 'överdängare' T. Jfr mlty. böst. 
«ram 'Efraim' L. 

- dekal 'enkel' T. 
jåmen 'gemen, nedlåtande' L T. 
nådri 'nedlåtande' L. 
I de under avd. 3 och 4 anförda orden har förkortningen 

givetvis olika fasthet och ålder. Det är emellertid här ej av 
större vikt att söka utröna, i vilken, utsträckning t. ex. associa- 
tion med långvokaliska ord kan tänkas. Huvudsaken är, att 
ett antal exempel har kunnat framläggas, i vilka man kan 
konstatera förekomsten av kort e utan dämpning. 

I några fall övergår äldre långt e (< cez) vid förkortning 
till dämpat e. 

heimr isl., hömber fsv., htnz Sk, hemm Sö, hem n. 'hem' L T; 
hema 'hemma' L; hentah 'hemlig' L; hemanta 'hemifrån' L (hi-
anta Sk); henveft f. 'hemgift' L. 

heman n. 'hemman' L T (hinzan Sk); henzansde m. 'hem-
mansdel' L. 

heimull isl., heimholt no. (Aasen), håmmål Sö, hem d 'hem-
trevlig' L T. 

heimskr is!., hemsker fsv., &msk Sk, hemsk Sö, hemsk, hemskan 
'hemsk' L T. 

blem(m)a fsv bleime no., blimma sv. dial. (Kock, Sv. Ljud-
hist. I, s. 180), Vrenta f. 'liten kvissla, i huden' T; gdarbkbrta f. 
'ettrig kvissla' L. 

re(e)m fsv., reim isl., reim no., rem Sk; isl. no. även rim 
'spjäla'. Enligt Hellquist, Et. Ordb., har i svenskan de båda 
orden möjligen sammanfallit. 
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rent 'rem' L T. 
rimsa no., rimsa ä. nsv., rimmsa Sö, remsa 'remsa' L T. 
hveim isl., kvant fsv., kveim no., wem 'vem' L T; även 

want T. 
freista isl., fresta fsv., freista no., frasta Sk, frasta Sö, fristas 

ä. nsv. (Kock, a. a. I, s. 175), freda v. 'fresta' L; mtlefrestan 
'mångfrestande' L T. 

ledse fsv., lånt Sk, lassen Sö, lan 'ledsen' L T; /evna v. 
'ledsna' L. 

? meshätta f. 'parus palustris' (Rietz s. 437 a), no. mesette m. 
(Aasen art. meis), meststa f. 'talgoxe' T. Möjligen ha de båda 
korta i-na här uppstått genom accentomkastning. Eller också 
ha vi i detta ord ett exempel på hur ordlängdsbalansen verkar. 

reaa f. 'inredning' L; igre,c1 'oredd' T. Jfr rbs/a, s. 42. 
etnle4nara 'annorlunda' T. Obs. ställningen i svagton. 
ärgh ä. nsv., *eirg > eir no. (Torp), no. sidoform 'frk, ärj Sö, 

gry n. 'ärg' T; itya v. 'ärga' T. 
(en, e), et 'en, ett' L T; et4 rega 'ettöring' T. 
hta fsv., heita isl., ha, hata Sk, Oda Sö, heja,  hedar, heta, 

het v. 'heta' L T. 
hett fsv., heitt isl., het Sk, het adj. neutr. 'hett' L. 
get fsv., geit isl., geit no., jul, pl. idar Sk, jidd Sö, jed, 

jec_lar, ,dana f. 'get' L T. Palatalen har säkert haft betydelse 
för ordets utveckling. Jfr SHF s. 98. 

hväte fsv., hveiti is!., kveiti no., vada Sk, vadde Sö, weda m. 
'vete L T. 

Lånord: 
brb8/t m. 'bresilja' T, (no. brissel, mlty. bresilien). 
kketra v. 'klättra' T, (ty. klettern. Obs. att Sö har e-vokal: 

klcattre). 
mena v. 'mena' L (mlty. mänen). Måhända har stamvokalen 

här dämpats på grund av att den utvecklats i svagton: mena pa. 

I ovan anförda exempel torde med stor sannolikhet kunna 
förutsättas en övergång e> i. I flera fall har väl förkort-
ningen inträtt tidigt, såsom i de ord, där e följts av m. Enligt 
Noreen, Grunddragen av den fsv. gramm. § 79, förlängdes 
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mellanvokaliskt m omkr. 1350 efter helstark lång vokal i de 
flesta dialekter (dock ej i de uppsvenska), t. ex. Urna > hemma. 
Konsonantförbindelser verka förkortning redan i klassisk forn-
svenska. Därvid förändras ofta vokalkvaliteten, så att över-
går till i (Aschw. Gr. § 131). Noreen anför bland exemplen 
orden et > it, fresta > frista, rem : rimsa, neutr. adj. het> hit, 
swåtas : pret. swittis (Aschw. Gr. § 103). Jfr även Kock, a. a. I, 

173 If. 
I götiska och sydsvenska mål torde vokalförkortning i de 

här behandlade orden vara allmän och en utveckling e> i 
relativt vanlig. Bl. a. torde utebliven diftongering i vissa mål, 

ex.' i SHF, vittna om en rätt tidig förkortning. I sin under-
sökning Samnordiskt cei i sydsvenska mål har Swenning exemp-
len hzm, hima, frista; långt i förekommer i 22d 'get'. Bland 
former med förkortat e finna vi vete, heta. Balen, Fagereds-
målet: himabetkat; frånvaro av diftong i &ta, yet, we, etnalUara, 
eoikara. Leander, Holsljungamålet: hima, act. Wigforss, SHF, 
s. 104: hem, reni, vem, hemsk, ånlUara; s. 98 jid; s. 111 bret, 
fet, het; s. 105 fwet. Hedström, Sydsmål. folkmål, s. 127: frbsta, 
Uniskar, svet, bre, et, fet, het. Lindroth, Ölands folkmål I, 
s. 187: lisamt 'ledsamt', lisan 'ledsen'. Jfr även Kallstenius, 
Värml. Bärgslagsmålets ljudl., s. 140 § 125 anm. 1. Förhål-
landena i Askersmålet, som ju uppvisar dämpning, äro givetvis 
av stort intresse. Borgströms material är emellertid mycket 
knapphändigt. Av här berörda former har jag endast funnit 
hiavahimsksr 'sinnesförvirrad' (§ 71 b); våta (§ 75). Borgström 
anmärker s. 38: »F. ö. är skillnaden mellan variationer av kort e 
(alltid spetsigt) och z så liten, att det är svårt att uppdraga 
gränser för bruket.» Någon dämpning förekommer emellertid ej. 

Varför kke fra 'klättra' har dämpat e, kan jag ej ge någon 
tillfredsställande förklaring på. 

D. Dämpat i och e i obetonad stavelse. 

1. Om obetonat i ej övergår till a, erhåller det dämpad klang. 

fejd/ 'fattig' L T. pontyg 'noggrann, ordnings- 
gäly2a/ 'Gabriel' L. full' T. 
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spes141 m. 'special, sjökort' T. 
spitzdsa f. 'spirituosa' T. 
~IM m. 'minut' L T. 
nio3.94n 'någonsin' L. 

Men: 
frittntamar 'fruntimmer' L T. 
nati4lavis 'naturligtvis' L T. 
lögafkamagån 'lunginflamma-

tion' T. 

2. Obetonat e övergår 

febarvdri 'februari' L. 
despardt 'desperat' L T. 
yesdl m. 'gesäll' T. 
grectilin 'gredelin' L. 
hiefinct 'Helena' L. 
minavcet m. 'menuett' T. 
mesdn f. 'mesansegel' T.  

stundom till kort i och dämpas. 

pehiskar 'pelusker (ärtväxt)' T. 
presånt m. 'present' T. 
resalvrat 'beslutsam' L. 
reseir f. 'reåår' L. 
resonamäg n. 'resonemang' T. 
rett/ 'rejäl' L. 
retardt n. 'uppskov med något' T. 

Sammanfattande diskussion av det framlagda materialet. 

Det hittills framlagda materialet synes berättiga till föl-
jande slutsatser. 

I målet kvarstående äldre långt i erhåller alltid dämp-
ning oberoende av den efterföljande konsonantens kvalitet. 
Velar konsonant verkar i detta fall icke hindrande på dämp-
ningen. 

Om äldre långt i förkortas, bibehåller det sin i-kvalitet, 
dock icke framför velar konsonant. 

De velara (eller kakuminala) konsonanterna g, k, g för-
hindra överallt dämpning: vaga 'vecka', dra 'dricka', ree 'ring'. 

Samma förhållande har iakttagits i andra dialekter med 
dämpning. Så skriver Hesselman, a. a. s. 197 f., anm. 5, på tal 
om viby-i och y: »Dessa ljud förekomma, åtminstone enligt en 
del, trovärdiga källor 1) för långt ljud 2) för det korta ljudet 
framför b, p, m, f, t, d, 1, n, s — — —. Men framför bakre kon-
sonanter står e och y: ren, egon, dm, lega, bygd, stekw, veke = 
vikka 'vecka', nykal, tykce.» — (Exemplen från Bräklinge och 
Edsberg, Örebro län.) — »Samma regel för bruket av zy 
gäller, enligt hvad jag själv iakttagit, också i Indal i Me-
delpad.» 
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Hesselman anser detta vara »en yngre differentiering, genom 
vilken slutnare, mera framflyttade i-, y-ljud, identiska med mot-
svarande långa vokaler, stå framför de konsonanter, vilkas 
artikulationsläge ligger längre fram i munnen, labialer och 
dentaler, däremot öppnare, mera tillbakaflyttade ljud framför 
dem, som bildas längre tillbaka, kakuminaler och velarer». 

Borgström (a. a. s. 34 § 65) anser, att skillnaden mellan i 
framför främre och bakre konsonant i Askersmålet är mindre 
än vad som kommer till uttryck i Lundells uppteckningar (a. a. 
s. 92 vektggar, drekce, legw, tegffi) och väl sålunda även i de av 
Hesselman anförda exemplen. Borgström har »efter ganska 
långvarig observation ock åtskillig tvekan — — — beslutat 
— — — att i stället för kort z framför k, g, g skriva 24. Han 
kritiserar Hesselmans uppfattning och menar, att denna åt-
minstone för Askersmålets del »gör föreställningen om skill-
naden överdriven ock om dess uppkomst skev. Riktigare är 
utan tvivel att utgå från att Askersmålets i- ock y-ljud äro z, 
vilka emellertid som korta av påföljande kakuminal påtvingas 
vissa modifikationer». Borgström synes förutsätta, att långt 
och kort i på ett tidigare stadium skulle haft identiskt samma 
kvalitet i alla ställningar. Att detta ljud senare skulle ha 
drabbats av dämpningen och att denna i sin tur skulle ha för-
svunnit genom kakuminalers modifierande inflytande, förefaller 
föga troligt. Dessutom stämmer en dylik uppfattning mindre 
väl med Borgströms uppgift (§ 64), att z, y »för ej så länge 
sedan införts i målet, och att det under nu levande generation 
befäst sitt välde». (Avh. utgavs 1913.) Rimligare är väl att 
antaga, att kakuminalerna redan från början förhindrat dämp-
ning av kort vokal. En annan sak är, att den av Hesselman 
förutsatta differentieringen kan vara mer eller mindre marke-
rad i olika dialekter. 

I detta sammanhang må understrykas, att alla försök till 
riksspråklig »uppsnyggning» av ord innehållande ett i ofelbart 
resulterar i dämpning av vokalen även i sådana fall, då den 
annars skulle vara odämpad. Ett fe k blir fgk. 

Tydligt är emellertid, att betingelserna för dämpningens 
inträdande framför g, k och g äro ogynnsamma. Inga svenska 
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dialekter ha heller mig veterligen dämpning framför dessa kon-
sonanter. Egendomligt nog förekommer emellertid dämpning 
i en ljudkombination, som ur uttalssynpunkt torde vara ännu 
besvärligare, nämligen i + kakuminalt I. Denna förbindelse har 
hittills ej dragits in i diskussionen. Hos Borgström har jag 
ej kunnat finna belägg på den. I här behandlade mål före-
komma emellertid några ord med i + feirk 'smolk i mjölk', 
stek 'stjälk', verja 'vilja', tet, 'tilja', jeea 'bergsklyfta', skit a 
'skilja'. Ett kakuminalt 1 har sålunda ej förhindrat dämpning. 
Det tycks däremot d och t göra. Jag har blott ett enda exem-
pel: skkola 'skiljde' och skyet 'skiljt' T. 

Dämpning inträder ej i förbindelsen L. Om konsonan-
ten kvarstår, övergår nämligen denna förbindelse till ej: staja, 
snajal. Utvecklingen blir här densamma som betr. 3: fe j 'feg', 
16,2a 'lega'. 

Av de fåtaliga exemplen att döma går det på samma sätt 
med i3: vaja 'viga', måjet 'pinka', såvida dessa ord ej fått sitt 
ej på analogisk väg. 

I de här nämnda fallen har en sänkning till a ägt rum, 
och denna vokal är otillgänglig för dämpning. 

Långt e, som kvarstår i dialekten, erhåller aldrig dämp-
ning. Det är härvidlag likgiltigt, om e utvecklats av «i, av i 
vid ersättningsförlängning eller om det står i lånord. Långt e 
existerar ej i målet. 

Utvecklingen av äldre i i långstaviga ord är, om man 
bortser från dämpningen, i stort sett parallell med den i väst-
och sydsvenskan vanliga. Fördelningen mellan former med i 
och e är ungefär densamma som den man finner i t. ex. Skee-
målet, sydhalländskan, västgötskan, värmländskan och dals-
ländskan. En föregående palatal synes emellertid på vissa håll 
ha haft kraftigare inverkan. I Skee-målet kvarstår i efter j: 
Aft, jisd. L T har jeit, 2.5a. F. ö. är det endast fråga om en-
staka fall. 

Utvecklingen av äldre i i kortstaviga ord är, bortsett 
från dämpningen, genomgående densamma som i nordbohus-
länskan. Jfr de i exempelsamlingen från Sk och Sö anförda 
formerna. Skee målets framför f kvarstående i i fib. 'skepp', 
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lifta 'skifte' osv, innebär en särutveckling, som här ej har 
något att betyda, då ju inga ord på f förekomma i L T. 'Med 
götiska och sydsvenska mål kan man ej utan vidare anställa 
jämförelse, då förlängning av vokalen, såvitt jag kunnat finna, 
där ägt rum överallt. Följande exempel må anföras: 

Värml. bergslagsm.: be't 'bit', kvk 'kvickrot', yårt 'girig'. 
Ärtemarksmålet: bad, kvUa, Mya. 
Holsljungamålet: bita, kt:Ua, jri, ,fina. 
Sydhalländska mål: beg, bed, pNa 'sakta riva'. 
Sydsmåländska mål: bok, bet, pNa 'peta'. 
Bortsett från kvantitetsförhållandena kan man emellertid 

säga, att utvecklingen av i i kort stavelse närmast är av götisk 
och sydsvensk typ. Den har sålunda ej något gemensamt med 
den uppsvenska fördelningen av i och e. 

8. Dämpat e utgår alltid från kort i, i varje fall i inhem-
ska ord. Detta förhållande kan man i det överväldigande fler-
talet fall utan vidare konstatera. I de få exempel, orden hem, 
fresta osv., där utgångspunkten ej är ursprungligt i, torde en 
jämförelse med andra dialekter visa, att man med stor sanno-
likhet kan utgå från kort i, eller i varje fall från ett ljud, 
vars kvalitet föga skiljer sig från kvaliteten hos kort i. 

Att dämpningen ej angriper kort e i ord som Usal, 7-4812 
'renlig', ord, i vilka e, något varom jag övertygat mig, alls 
icke tenderar mot a utan snarare mot dock utan skymten 
av dämpning, tycks mig vara ett avgörande bevis för riktig-
heten av den nyss uppställda satsen. Man kan invända, att 
formerna med e skulle vara ett tecken på att dämpningen är 
stadd på retur och alltså icke orkar göra sig lika starkt gäl-
lande som tidigare. Detta kan bemötas med upplysningen, att 
dämpningen i de mål det här gäller lever ett blomstrande liv 
hos såväl den äldre som den yngre generationen. Man kanske 
vidare vill betvivla beviskraften hos orden med 6 och peka på 
den inverkan ord med å kunna utöva. Den möjligheten finns 
betr. en del ex. av typen hbtna 'bli het': hed 'het', småsa 'smed-
hustru': sme 'smed', men knappast när det gäller ord som Usal, 
besk, sples. Jag medger, att former som håtna, besk å ena sidan, 
het, fresta å den andra verka nyckfulla, men kan ej förklara 

4-48747 Svenska landsmål 1949 
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dem på annat sätt än att förkortningen i vissa fall lett fram 
mot ett i som dämpats, i andra inte. Förhölle det sig ej så, 
borde vi antingen ha e i alla de här berörda orden eller också e. 

Den regellöshet, som tycks prägla ordgruppen med äldre 
långt, senare förkortat e, torde få sin förklaring, om man utgår 
från att en viss uttalsvariation existerar inom det här ifråga-
varande området. Ett dylikt antagande har gjorts av Wigforss 
beträffande utvecklingen av äldre i i gammal lång rotstavelse: 
»De olika sockenmålen äro varandra rätt olika med avseende 
på graden av öppenhet hos vokalen, men även inom samma 
socken växlar uttalet, ock t. o. m. hos enskilda individer torde 
uttalslatituden kunna vara ganska stor.» (SLIF s. 24.) Lindroth 
ansluter sig till Wigforss' uppfattning och tillägger: »Och säker-
ligen behöver man därvid icke tillgripa riksspråksinflytande; 
påståendet gäller nog om det äkta målet.» (Ölands folkm. I, 
s. 73.) 

Den uttalsvariation, som vi för vår del behöva antaga, 
gäller visserligen 'e' , men endast ett starkt pala.talt sådant. Ut-
talslatituden behöver ej vara större än mellan e/ och z, för 
att den skall kunna ge upphov till former med och utan dämp-
ning. Är detta resonemang hållbart, behöver man ej förvåna 
sig över att former som besk och fresta stå vid sidan av var-
andra. Av uppteckningar som &iv« L och swet T behöver ej 
den ena med nödvändighet vara felaktig. Man kan lugnt utgå 
ifrån att riksspråksinflytande ej föreligger här. Det verkar på 
helt annat sätt; jfr ovan s. 47. 

Den omständigheten, att man måste utgå från kort i för 
att dämpning skall inträda, synes mig ha betydelse för upp-
fattningen av dämpningens uppkomst. Speciellt gäller detta 
utvecklingen av kort i i kortstaviga ord samt i långstaviga ord 
med dämpat kort e. 

9. Vad som nedan följer torde ha en mera hypotetisk ka-
raktär än det hittills anförda. 

Gjerdman antager (a. a. s. 24), att den i vårt land flerstädes 
konstaterade frikationen av i-vokalens slut varit upphovet till 
dämpningsfenomenen. Denna frikation har i vissa mål angripit 
hela vokalen. Då frikationen lättast äger rum hos långt i, 
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måste denna vokal ha dämpats först. När början var gjord 
hos långt i, kunde kort i dras med i utvecklingen. Genom 
frikationen blev i en sonantisk insonant. Insonantiseringens 
olägenheter ha sedan mildrats genom en förflyttning av arti-
kulationsläget bakåt. 

Gjerdmans förklaring har, så vitt jag förstår, mycket som 
talar för sig, även om det är svårt att bevisa, att utvecklingen 
ägt rum på det av honom antydda sättet. 

Ingenting bestämt har mig veterligen sagts om dämp-
ningens ålder. Det är också betydligt svårare att kunna kon-
statera, när en dylik företeelse ägt rum, än när frågan gäller 
andra vokalförändringar. Dessa bruka ju mer eller mindre 
tydligt avspeglas i skrifttraditionen. Men något särskilt skrift-
ligt uttryck för vokaldämpningen har ännu ingen lyckats upp-
leta i äldre källor. De dämpade vokalerna äro även i detta 
avseende »utbölingar». Men därmed är inte sagt, att denna 
egendomliga artikulation skulle vara särskilt ung. Det torde 
vara svårt att finna någon faktor, som skulle sätta en gräns 
för denna ljudföreteelses existens bakåt i tiden. 

Godtaga vi Gjerdmans hypotes, uppträder dämpningen först 
i ord med långt i: wit > und, fri >frz  och vid en något senare 
tidpunkt i ord med kort i: blind> blrgn, hinna> ra. Om 
denna tidsskillnad yttrar Gjerdman: »När jag säger, att ögg 
i > i faller i tiden före ögg z> menar jag naturligtvis inte, 
att den förra ögg måste vara avslutad, innan den senare bör-
jar, utan blott att dämpningen börjat hos de långa vokalerna.» 

Såvida ej något uttalande av äldre grammatici kan på-
träffas och man därigenom får upplysningar om dämpningens 
förekomst under äldre språkskeden, blir det svårt att få en 
uppfattning om åldern av en övergång > 2, i > g. 

Möjligen kan man dock när det gäller de här behandlade 
målen tack vare förekomsten av den dämpade e-vokalen dra 
vissa, om ock obestämda slutsatser. 

För att kunna förklara uppträdandet av e, måste man, så-
vitt jag förstår, välja mellan följande alternativ: 

a) Vid förlängningen av kort rotstavelse uppstod ingen 
eller blott obetydlig förändring av vokalens kvalitet: *biti > 
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*blda> *bidda. Dämpningen kunde sedan inverka på vokalen 
på samma sätt som i långstaviga ord och 1 deltaga i sänkningen 
i > e i götiska mål med bibehållen dämpning: i > e: beda. 

Dämpat i fanns redan i det kortstaviga ordet. Det drab-
bades vid konsonantförlängningen av den allmänna sänkningen 
1> e, dock med bibehållen dämpning. 

Om dämpningen satt in senare, skulle man kunna antaga 
en utveckling, som kan exemplifieras på följande sätt: *biti> 
*Udd > *bida > *bgda> bedd. Sänkningen *Ma > bedd kan ha 
ägt rum under påverkan från andra mål, som ej uppvisa 
dämpning. 

På fastare mark stå vi, när det gäller utvecklingen i 
långstaviga ord. Man bör kunna förutsätta, att dämpning in-
trätt, innan vokalen i ord av typen drift, fisk övergick till e. 
Materialet talar direkt emot en övergång fisk> *fesk > fok. 
Den måste ha varit fisk > fgsk > fesk. 

Enligt Noreen, Vårt Språk III, s. 208, är övergången i> e 
i ord som drekka, resta, greffel »sannolikt något, delvis kanske 
icke så obetydligt yngre än i övriga fall» (dvs. i kortstaviga 
och i vissa grupper av långstaviga). Med ledning av Noreens 
försiktigt formulerade uttalande måste vi förlägga övergången 
fisk> fesk till under alla förhållanden äldre nysvensk tid eller 
tidigare. Minst så gammal måste dämpningen vara men ingen-
ting hindrar, att den är mycket äldre. 

Trots det osäkra i dessa försök till kronologisk bestämning 
visa de, som jag hoppas, att dämpningen i här ifrågavarande 
dialekter är ljudhistoriskt betingad. Man har alltså lika stor 
anledning att taga denna ljudföreteelse med i räkningen när 
det gäller en språkhistorisk undersökning av dialektmaterial, 
som varje annan ljudvariation. Tanken på nasalvokalerna i 
dalmålet ligger nära till hands. 



Et norsk grensemål. 

Ingeborg Hof': Skjetvemålet. Utsyn over lydvoksteren i målet i 
Skiptvet i Ost/old i jamforing med andre ostfoldske mål. (Skrifter 
utgitt av Det norske videnskaps-akademi i Oslo II. Hist. filos. 
klasse. 1946. No. 1.). Oslo. I kommisjon hos Jacob Dybwad 1946. 

Opposisjon ved doktordisputas ved Universitetet i Oslo 
20 april 1948. 

Av DucarK ARUP SEIP. 

1. Innledning. 

Ingeborg Hoff's »utsyn over lydvoksteren i målet i Skiptvet 
i Östfold i jamföring med andre östfoldske mål» eller Skjetve-
målet er den förste beskrivelse over en östfoldsk dialekt. Boken 
gir en vitenskapelig underbygd beskrivelse av et mål som lenge 
har vart utsatt for stor forakt. I innberetningene av 1743 får vi 
ikke vite stort mer om språket enn det prosten Johan Cold sier 
at »sproget, talemåderne og dialekten udi et par 100 aar lummer 
sig meer og meere til det Danske Sprog» (Sigurd Kolsrud, Gamalt 
austlandsmaal s. 118), eller det som sorenskriver Jens Sigholdt 
Bier om prestegjeldene i »Rachestad fogderie og sorenskriverie», 
også om »Sehibtved Praastegield»: »Ej heller er vitterlig nogen af 
de rareste ord og Talemaader i Sproget at give °plysning om» 
(Kolsru.d s. 120). 

I teksten er brukt vanlige forkortinger. Nsph. = min »Norsk språk-
historie til omkring 1370» (Oslo 1931). Stud. nsph. = »Studier i norsk språk-
historie» (Oslo 1934). I parentes er henvist til Diplomatarium Norvegieum 
med bind og nummer. 
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Dansken J. N. Wilse kunne likevel i 1780 gi atskillige opplys-
ninger om språket i Östfold. 

Ivar Aasen fulgte i 1848 den gamle oppfatning, og sa at dia-
lektene »i det Söndenfjeldske», deriblant Östfoldmålet »kan be-
tragtes som et Mellemled imellem det egentlige Folkesprog og 
Skriftsproget» (Det norske Folkesprogs Grammatik s. 233). I 
1864 er denne dom bare lite modifisert (Norsk Grammatik s. 
354). Aasens förste arbeider gjorde her ikke noen endring i den 
vanlige oppfatning, som f. eks. i 1861 fikk  uttrykk i Upsala-Posten 
(20, 23, og 30 nov., 4 des.) og derfra oversatt i Morgenbladet for 
10 febr. 1862: 

»Dette Forfeedrenes endnu levende Sprog tales endnu overalt paa 
Landet i Norge med Undtagelse af det sydlige og sydöstlige Christiania 
Stift, hvor man har tilegnet sig en barbarisk Udtale af Bysproget, i den 
östlige Del opblandet med noget Svensk.» 

Johan Storm har naturligvis större interesse for Östf old-målet: 
»Alle Dialekter har sin Interesse, de mest forandrede, forvanskede 
og blandede såvel som de mest alderdommelige, gte og rene.» 
(Norvegia Is. 10; 1884.) Men også han fant at »de egentlige Bygde-
maal som mere ublandede norske har den störste videnskabelige, 
historiske og nationale Interesse» (sst. s. 11), og han regnet ikke 
målet i Östfold for å hörs til denne kategori. Han regnet flere 
ekte östfoldske målmerker for å vare innkommet fra »Bysproget» 
(sst. s. 11); han sa også at »det 'Vikske' (om Kristianiafjorden) 
nwrmer sig» til vulgwrmålet (sml. S. Kolsrud i »Helsing til Olav 
Midttun» s. 189). 

Men senere viste Ivar Aasen större interesse for dialektene i 
Östfold. Hans Boss fant kanskje at dialekten i Östfold var 
»mindreverdig» som doktoranden sier (s. 28), men han tok mye 
hensyn til den både i sin ordbok og i sin oversikt over norske 
bygdemål. Amund B. Larsen behandlet selvfölgelig ikke dia-
lekten i Östfold annerledes enn andre norske bygdemål, og ved 
sitt arbeid med dialekten i Solör, la han vekt på å få grannemå-
lene undersökt. 

I vår tid er söröstnorske mål blitt bedre undersökt. Den opp-
fatning har nå trengt gjennom at en undersökelse av dem er 
sxrlig viktig til å få klargjort vår språkhistorie. Vi kan — i mot- 
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setning til Johan Storm si — at det er nettopp disse dialekter som 
har »den störste videnskabelige, historiske og nationale interesse». 

Det er derfor med den störste forventning jeg har gått til å 
lese denne förste store utgreiing om et östfoldsk målföre, og jeg 
har lest avhandlingen med stor spenning. For sakkyndige er den 
virkelig spennende lesning. Ved siden av Amund B. Larsens 
»Lydkeren i den solörske Dialekt» (1894) blir verket et viktig 
hjelpemiddel til å forstå språkutviklingen i den söröstlige del av 
landet. 

Om Ingeborg Hoffs avhandling kan jeg bruke sterke lovord. 
Den gir en fyldig oversikt ikke bare over »Skjetvemålet», men over 
östfoldsk — isxr indre östfoldsk — i det hele. Vi får klarlagt en 
stor del av ulikhetene i målet mellom de indre bygdene og de ytre 
bygdene; målföret blir sett i språkgeografisk sammenheng, og 
forfatteren pröver også å dra opp de historiske linjer. Forfatte-
ren er en kyndig fonetiker, og de faktiske opplysninger om dia-
lektforholdene i dag kan vi stole på; hun har kunnet utnytte det 
som er skrevet om norske dialekter og om grannedialektene i 
Sverige. 

Jeg har nok atskillige innvendinger dels av ytre ting ved av-
handlingen dels av den språkhistoriske vurdering av mange f e-
nomener; men det hindrer ikke at jeg regner boken for et hoved-
verk i norsk dialektgransking swrlig fordi den gir så mye nytt 
materiale om söröstlandsk. 

För jeg slutter med denne innledning, vil jeg gjerne ha nevnt 
de vanskelige forhold avhandlingen er blitt til under. Som vi 
kan se på baksiden av tittelbladet, ble avhandlingen innlevert til 
trykning 24 januar 1941; men 28 oktober samme år ble forfatteren 
arrestert for illegal virksomhet, og så måtte hun leve nesten ni 
måneder på Grini (se »Norsk fangeleksikon» s. 34); under krigen 
var det da ikke lett for forfatteren å få ut verket, som på grunn av 
trykningsforhold og andre forhold först ktmne komme ut hösten 
1947 (skjönt det står 1946 på tittelbladet; sml. trykningsdatering 
september 1947 s. 344). Jeg tenker verket ofte var i forfatterens 
tanker under oppholdet på Grini. Jeg tenker hun har sannet de 
ord som Erasmus Montanus tröstet seg med: Studia seeundas res 
ornant, adversis solatium prcebent. 
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2. Formalia. 

Når jeg så skal gå til en faglig kritikk av arbeidet, vii jeg tale 
om rent y tr e ting först. La meg begynne med den tradisjonelle 
påtale av trykkfeilene. At det kommer trykkfeil i det vilar trykke, 
er noe vi alle er vant til. Doktoranden har »Rettelser» (s. 344), 
og hun har sendt meg en maskinskrevet trykkfeilsliste utover de 
rettelser som er nevnt i boken. Skjönt den ikke er fullstendig, 
og skjönt det er feil i den også, skal jeg ikke hefte meg ved ordi-
neere trykkfeil, bare nevne noen av dem som skaffer en leser bry. 

Seerlig uheldig er det når henvisningene til annen literatur 
ikke er korrekte, som når det (s. 150 note 3) er henvist til bd. IV 
istedenfor til bd. VI av ANF. (rettet i doktorandens tilleggsliste). 
I note 8 (s. 79) er det henvist til s. 75 for 72 hos Götlind; på s. 145 
er det henvist til s. 139 istedenfor til s. 138. 

Flere ganger er det henvist til NTS med årstall (s. 59, s. 145, 
s. 146, s. 188 med galt årstall 1937 for 1938, s. 250); når det ofte 
har hendt at flere bind av dette tidsskrift er kommet ut i samme 
år, burde det veert henvist til bind. 

ikke sjelden mangler notetallene i teksten eller i notene, f. eks. 
s. 9 (note 3) s. 87 (note 6), s. 246 (note 3 og 4 i teksten), eller der 
er trykkfeil i notetallene s. 154 (2 for 3), s. 218 og s. 250 (3 for 2 
i teksten). På s. 93 fins notetallet 2 to steder, ved bå og ved 
grynd, mens det ikke  fins noen note til siste henvisning. 

Når det gjelder min avhandling om tn og kn er det dels henvist 
til förste forming i Larsen-festskrift (s. 199 ff.) dels til siste i Stud. 
nsph., som det alltid burde vxrt henvist til. — Også ved behand-
lingen av adj. som d rd'an o. 1. (s. 258) burde det vffirt henvist til 
Stud. nsph. 

Av og til er det virvar i paragrafene også; således fins § 280 
to steder (s. 246 og s. 248). Når det så i registret er henvist til 
paragrafer og ikke til sider, volder slike feil bry for leseren. Ellers 
ville det vart lettere om registret hadde henvist til sider i denne 
bok hvor paragrafene ofte strekker seg over flere sider. Registret 
er nyttig og godt; men der er trykkfeil i det også (ved de mgl. 
henvisning til § 305; ved keip er 77 trykkfeil for 27; over har jeg 



ET NORSK GRENSEMÅL 57 

forgjeves sökt i § 105, som registret henviser til). Av registret har 
forf. utelatt »ord som er sitert fra andre trykte skrifter». Det 
hadde vwrt heldig om forfatteren hadde funnet en måte å ta med 
slike ord på. Og ordet neig'gaii minn, som det er gitt opplysning 
om i § 45 (s. 37) mangler i registret. 

I lydskriften fins det av og tu feil: vin'stre for vin'stra blir kalt 
»sup.» (s. 115); s9bayk er trykkfeil for svgbayk (s. 186); likeså sygga 
for iygga (s. 219; sml. s. 69). Hva betyr seg etter »veenelsken» 
(s. 45; visstnok trykkfeil for adj.), Hva er »lengsb> i Aremark 
(s. 275), En ombrekningsfeil har gjort teksten vanskelig til-
gjengelig s. 848. 

Noen steder har haken med betydning »kommer av» fått gal 
retning; det må gjelde å <4 for a> å (s. 139; beg. av § 167) 
og vrinn > vighja (s. 240). 

Er ikke »firstavelses» (s. 33) feil for »flerstavelses»? — I selve 
trykkfeilslista (s. 344) har jeg funnet to trykkfeil: s. 61 1. 16 skal 
vwre s. 61 1. 23; s. 92 1. 3 skal veere s. 92 1. 23. 

Det fins også en del uvesentlige trykkfeil, som en forstandig 
leser forstår uten vanskelighet. Jeg skal derfor ikke fordype meg 
mer i denne materie, men bare til slutt nevne at en bedre komma-
tering ville ofte gjort det lettere for leseren. 

Men för jeg forlater den formelle side, må jeg nevne et forhold 
som jeg må uttale litt forundring over. Det er forholdet til siterte 
forfattere og slutninger på grun.nlag av dem eller innvendinger 
mot dem. 

På s. 79 er Skuleruds oppfatning av en form som fkra for fara 
referert helt ufullstendig. Doktoranden sier at Skulerud (Norder-
hov s. 99) mener at former som fkra sannsynligvis skyldes »ej 
jamlaging med dej ljodbrigde presensformer etter förebilwte frå 
dej sterke e-verb av 4. og 5. ljodsprangsrekkja». Men her er ute-
glemt en viktig bisetning; Skulerud taler om de verber av de to 
avlydsrekker som »fekk 6» i prat. sg.; det er nettopp formene med 
6 som her er avgjörende. Realiteten skal jeg komme tilbake til 
siden; her gjelder det den unöyaktige og ufullkorane sitering. 

Om voret i gn. (s. 125) er henvist til min språkhistorie; men min 
henvisning skyldes en misforståelse, som er rettet av Trygve 
Knudsen i M11/1 1936 s. 208. Også ellers er det henvist til min språk- 
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historie, hvor senere arbeider har gitt fyldigere opplysninger 
(s. 195, s. 237, s. 258). 

På s. 184 sier doktoranden med henvisning til Nsph. (s. 67, sml. 
s. 296) at jeg om overgangen ni > tt, nk > kk, mp > pp »for öst-
norskens ved.kommende» hevder »at overgangen begrenser seg ve-
sentlig til utlyd». Mine ord lyder så: »i dansk, svensk og [uthevet 
her:] d eler av ö stnorsk er overgangen vesentlig innskrenket til 
utlyd.» Det er ikke riktig sitering. — Uheklig finner jeg også den 
måte Beito er sitert på i noter s. 284 og s. 286. Jeg rår doktoran-
den til å viere mer varsom når hun gjengir oppfatninger hos andre. 

Sammen med denne formelle kritikk nevner jeg også at jeg 
stundom ikke har fått svar på mine spörsmål om hva noe heter i 
Skjetvemålet. Materialet er rikt og fyldig, men ikke uttömmende. 
Det er f. eks. ikke opplyst hva kjukling heter; jeg hadde bruk for 
det da jeg skulle utarbeide denne opposisjon. — Hva heter perf. 
pts. av verbet skytel Det er ikke opplyst, og der er sikkert flere 
former i Östfold-målet. — Hva heter trå v. i pretå I diplom fra 
Rödenes 1499 trodh (6: 627). — Hva heter skjelve v. i infå Fins 
verbet hevja — hov som f. eks. i Solör (Norvegia II s. 198)7 — 
Hva heter keivhendt? Og hva skjev, Ivar Aasen nevner fra Smaa,  
lenene fiskenavnet gjörs eller gjöss »lueioperea»; det burde ha vffirt 
nevnt i avhandlingen; det har en eiendommelig lydutvikling (sml. 
Torp, Hellquist). Bortfall av d i dverg er ikke behandlet. Aasen 
(Ordb. s. 119 f.) har vcerj fra östfold (sml. Skjetvemålet s. 234). 

Alt kan naturligvis ikke komme med i et slikt verk; jeg vet 
en må ta hensyn tu störrelsen av boken. Men stundom kunne 
overflödig kritikk av forgjengere (f. eks. notene om Beito) og gjet-
ninger som forf. selv oppgir, vxrt utelatt til fordel for annet stoff. 

Den norske administrative språkbruk om »nynorsk landsmål» 
har fört til en uheldig terminologi i avhandlingen. Vi må ofte 
vare i uvisshet om »nynorsk» betyr »nynorsk» i motsetning til 
gammelnorsk, eller det bare er ment det oppstilte normalmål. På 
s. 29 er nevnt at verbet snä,rke har som i »nyno.» helt sterk böyning. 
Her förte uttrykksmåten meg til å tro at doktoranden mente 
vb. snorke, som er svakt i begge norske skriftspråk. Det er 
ikke påfallende at snerke er sterkt. — Underlig er det å 
sammenligne östfoldsk ellsmx n., som har tilsvarende form i 
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flere nynorske dialekter med »nyno.» eldsmcele, som ordbökene 
har bare fra Hallingdal. En henvisning til en normalisert 
form har ingen verdi for språkforskningen. Men »nyno.» er også 
brukt riktig i motsetning til gn., f. eks. s. 149.19  — Også »bokmål» 
blir brukt på en språkvitenskapelig lite heldig måte; det blir f. eks. 
talt om aks. i 1 bokmål (s. 33). Dersom doktoranden fant det nöd-
vendig å bruke de administrative uttrykk, burde hun gjort klart 
liva hun mente med f. eks. å skrive »nynorsk skriftspråk* og »talt 
bokmål». 

3. Språkgeografiske forhold. 

Om de språkgeografiske forhold får vi mange gode opplys-
ninger i »Skjetvemålet». Sarlig godt er forholdet mellom öst 
foldsk og romeriksk undersökt; doktoranden mener at det kan 
vare grunn til å regne med at visse romerikske sarmerker för har 
gått lenger mot sör. Hun finner det sannsynlig at »de överste 
bygdene i Östfold» har hatt »romeriksk-opplandsk» reduksjon; 
former som hestar m. pl., kastar v. pres., kasta v. pret. er  skjövet 
nordover (s. 164-8, 274). I andre ön. bygdemål ser vi det samme 
nå med a i svakt pret.; en form som kasta trenger innover; det er 
nok Oslo bymål som virker, men dessuten også trangen tu tyde-
lig tempusskille; i opplandsk-romeriksk er kasta fellesform for 
pret. og inf. Oslo bymål hadde temmelig sikkert romerikske for-
mer i middelalderen (grunnlaget for kastet), men fjord-formen har 
trengt inn i pret., så det nå heter kasta; derimot har ikke  pl. for-
mer i substantivene eller presens av de svake verber (hestär, 
kastar) trengt bin i Oslo-målet fra fjordmålet. Det synes derimot 
å vare tilfelle i Övre Östf old. Noe avgjörende bevis har dokto-
randen ikke funnet. At a-verbene har utvidet sitt område, og at 
dialekten har fått pret.-former som bygga, tömma o. s. v., beviser 
ikke noe (s. 167 f.), det er jeg enig i; i disse verber trengtes det ofte 
en mellomvokal til vem mot bortfall av dentalen i endelsen eller 
assirnilasjon av den og endekonsonanten i stammen; dette er 
velkjent fra dansk (byggede, levede). og fins ikke sj elden i norske 
diplomer i middelalderen: nogadce Modum 1456 (3: 836), onskadhe 
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Vestf old 1431 (8: 286); slike a-former fins ofte i nyn. målföre (se 
om dette »Stud. nsph.» s. 81-92). 

Det som mest taler for at doktoranden har rett i sin forskyv-
ningsteori, er at noen komparativer og superlativer enda kan ha 
a i noen övre bygder i Ostfold som på Romerike: ltlara (s. 166), 
e nasta (s. 168); sml. fra eldre tid: Oysteste Eidsberg 1450 (8: 340). 
— Flertallsformen ddar av dag m., som doktoranden nevner i 
annen sammenheng (s. 221 f.), synes også å vise at -ar har hatt 
större rom i Östfold i eldre tid. Ellers sier doktoranden med urette 
(s. 221 f.) at gn. pl. dagher ikke er påvist; se eksempler fra ön. skrif-
ter i Nsph. s. 269 og Stud. nsph. s. 152. 

Her burde doktoranden ha dröftet vokalen i lånordet frem-
man; hun er helt på villspor idet hun förer opp gn. framandr 
som grunnf orm. Ordet er som bekjent lånt fra mnt. vremede og 
er som sv. främmande blitt knyttet til pres. pts. på- ande, visstnok 
fordi d ikke kunne stå mellom vokaler; altså et eksempel på over-
gang fra a tu l a; dette viser vel at östfoldsk iallf all i pres. pts. ikke 
har hatt romeriksk reduksjon, og det gjör teorien noe tvilsom. 

Sammen med pres. pts. burde ellers ordenstallene vxrt dröftet. 
En kan ikke uten videre gå ut fra at formene med redusert vokal 
er innfört. 

Når det gjelder bestemt flertall av substantiver, -a eller -än, 
mener doktoranden det ikke er noen »sikre spor etter at romeriks-
formen skal ha hatt större utbredelse för» (s. 275 note 2); men det 
doktoranden nevner om forholdet nå og på Wilses tid, viser like-
vel at -äna har trengt oppover. Det er rimelig at hestar og hesta 
har hatt samme utbredelse, altså en stötte for doktorandens 
teori. 

Noe stötte kan en også hente fra utviklingen av -an i svake fe-
mininer. Doktoranden slutter seg tu l teorien om reduksjon av 
-an tu l -en, -en, som senere ble a ved nasalering og n-bortfall 
(s. 170). Hun stötter dette ved et par nye ting: jamma < + 
jamen < jamenn og ved ubestemte flertallsformer som ete a, 
Wra av aughitn, 0yrun (s. 171). Her burde også utviklingen av or-
det annen, og grunntallene på -an vffirt dröftet (sml. MM 1947 
s. 133). 

Hvordan det er med a i sammensetninger, er dröftet (s. 177 L); 
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her er ennå ulöste problemer. Hvorfor er a bevart i sammen-
setninger med del (dölahest) som i mange andre östnorske mål? 
Det er ingen forklaring at ordet »kan vxre kommet inn med 
fehandlerne». Hvor har så de a fra? 

Når det gjelder den romeriksk-opplandske reduksjon, må en 
huske at også Solörmålet har full reduksjon, og det er mye som 
taler for at dialektene i indre Östfold har stått nwrmere Solör-
målet i eldre tider. I en utrykt innberetning til Det akademiske 
kollegium 1896 uttalte Amund B. Larsen: »Sprogets klang i indre 
Smålenene, når jeg stod for fjernt fra de talende til at fölge de 
omtalte ord og lyd, var, mig ganske som solörsk; jeg formoder, 
at dette dels ligger i den musikalske aksent, dels i de dybe a'er 
og y-lyder.» 

Doktoranden finner (s. 27 f.) at talemusikken »skiller seg 
sterkt ut fra den opplandske», men hun kommer ikke inn pa 
solörsk. — Om a-lyden meddeler doktoranden at den bare blir 
brukt individuelt (s. 10, s. 92), og at den »er neppe opphavlig i 
målföret, men har trengt inn sörfra i nyere tid». Lyden er altså 
i full bruk i Solör (Larsen, Solördial. s. 11, s. 124, s. 129, s. 131, 
s. 135, s. 145, s. 146, s. 149, s. 150, s. 151, s. 153, s. 156, s. 165, s. 
170 o. fl.). Når lyden således fins i nord og sör, er det lite sann-
synlig at ikke også Indre Östfold fra gammen av har hatt denne 
lyd. Hertil kommer Larsens ord fra 1896. Også i Höland hörte 
Larsen den dype a. Om forholdene i Idd sa han at de i fordeling 
av a og a viste »en underlig homologi med de tilsvarende forhold 
i Solör». 

Det ser altså etter oplysningene fra Larsen i 1896 ut til at 
Indre Östf old og Solör sto sammen; det er dalföret opp langs 
Glomma Larsen mente har hatt samme utvikling. Det må vxre 
påvirkning fra nordvest, srlig etterat Indre Östfold fikk jern-
bane 1882, som har fört inn a for a. 

På samme måte er det med best. f. viku eller viko. Om dette 
forhold sier doktoranden (s. 74): »Ross tar Rakkestad med blant 
o-bygdene, men det er vel tvilsomt om det noengang har hört 
til der.» Men vi har et gammelt avgjörende vitnemål til om o i 
Rakkestad. I innberetningen fra 1896 sier A. B. Larsen: »Over-
måde overraskende for mig var det, at det indre af Smålenene, 
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imer Eidskog og Rakkestad, har sxregen form af hunkönsartikelen 
for fem, med ligedannelse, /ro, kåk°, höso af furu, kiiku, höso, 
ligesom fjeldbygderne og Trondhjems stift.» Mot dette kan dok-
toranden nevne Storms liste fra Rakkestad (s. 74). 

I innberetning til Det akademiske kollegium av 1896 la Amund 
B. Larsen stor vekt på den språkgeografiske forbindelse med må-
lene i Nedenes. Det problem har doktoranden ikke tatt opp. Lar-
sen så f. eks. en sammenheng mellom målene i Östfold og dem i 
Nedenes når det gjaldt vokalforlengelse i gammel kort stavelse. 
Doktoranden ser (s. 45) disse forhold i sammenheng med tendenser 
i vestsvenske mål, og sikkert med rette. Men også »nedenes-
målene» burde vxrt nevnt. 

Av likheter med »Nedenes-mål» nevnte Larsen også (1896) 
»hyppigere forekomst af sammensxtningsvokal (f. eks. lagyakjenn 
»langtjernet»). Om slike sammensetninger gir »Skjetvemålet» ingen 
opplysninger. 

Om forholdet til vest-svenske dialekter er det gitt gode opp-
lysningen Men av og til har doktoranden ikke vxrt oppmerksom 
på viktige forhold som viser en szerlig forbindelse mellom målet 
i Östfold og målet i visse bygder av Värmland. Jeg nevner at 
noen diftongbevarende bygder i Värmland har sterke preteri-
tumsformer som kr.  oip, broit, floig, loig (Kallstenius i »Värmlands 
dialekter» 1927; Sv. Lm. 21: 2 s. 72 og s. 172). Doktoranden kjen-
ner (s. 155) en del slike former fra »Skjetvemålet»: svek, joo:iv, 
sno.it , stundom også fkai, Utbredelsen og alderen 
på disse formene er språkgeografisk interessant. Hadde dokto-
randen vxrt oppmerksom på at de — foruten i målene i »Nedenes» 
o. fl. i vest — også fins i Värmland, hadde hun ikke kunnet avvise 
dem som »tilfeldige forekomster hos dem som er noe påvirket av 
bymål». Mer om dette siden (s. 76 f.). 

Interessant er redegjörelsen for forholdet mellom indre og ytre 
mål i Östf old (s. 278), og de målföregrensene som er trukk-et opp, 
synes å ha god grunn for seg. Når det gjelder bevaring av utly-
dende t i ord som huset, er det vist at uttalen med bevart t er på 
retur. Jeg tror vii selve navnet Skjetve < Skygpveit har et minne 
om at uttalt t har rukket opp til grensen for denne bygda. Ved 
naboopposisjon er så t falt også i bygdenavnet. — Ellers burde i 



ET NORSK GRENSEMÅL 63 

denne sammenheng vffirt nevnt det Ross opplyser i fortalen til 
»Ordbog» (s. XIV) at man »maaske nogensteds» i »det Sydligste af 
Smaalenene» kan höre »har sjanglat» med t. Er den opplysning 
riktig, stadfester den at t er på tilbakegang. 

Om pret. former som nåtta, trutta fra Ytre Östf old er det ikke 
gitt opplysning. Jeg kjenner dem iallf all fra Halden og omland 
og fra Torsnes, og de er i bruk i Båhuslen (sml. Stud. nsph. s. 97). 

4. Gammelnorske grunnformer. 
Den måten gn. grunnformer blir brukt på, er stundom lite 

tilfredsstillende. Jeg har alt nevnt at framandr adj. hittil ikke 
er påvist i gn., men a i förste stavelse uten omlyd i noen dialekter 
viser kanskje at ordet er opptatt fra mnt. alt i gn. tid (se Seip, 
Låneordst. II s. 96), men for östfoldsk !remman må en nt. form 
med e ha gitt grunnlaget. — Doktoranden sammenligner de'/ar 
»derfor» med gn. fyrir p(v)i (s. 93); men par fyrir fins alt i eldre 
Gulatingslag og ofte senere. Grunnformer som doktoranden slik 
oppstiller, stemmer jo med en viss »idealform», men har ikke  grunn 
i virkeligheten. Hvor kjenner dokoranden gn. rgmiligr fra (s. 151)? 
Orbökene kjenner bare rim- i förste ledd (Fritzner; sml. Sverdrup 
ANF 27 s. 34), og det burde iallf all ha vxrt dröftet om ö her kommer 
av forkortet sml. ön. römsli. Ellers mangler også stjerne foran 
tenkte gn. former, f. eks. ved dålighit (s. 258). —Urgerm. grunnform 
for agngr (s. 265) er uheldig oppstilt og utstyrt med en r for mye. 

Stjernen er overflödig ved til bakar (s. 189); nettopp den for-
men er brukt i Rödenes 1499 (6: 627); formen tekikas er også kjent 
fra Värmland (Sv. Lm. 21: 3: 14). 

For ordet viljan n. er det fört opp tre litt avvikende grann-
former: isl. väindi (s. 22), nyisl. velindi (s. 61) og uten nwrmere 
bestemmelse vdende. Ordet er kjent i gisl. i formen vdendi (Sn. 
Edda). Av dette omlagede ordet er det farlig• å bygge lydhisto-
riske slutninger, som det er gjort (s. 211). 

Verbet viröa er (s. 30) uriktig regnet som e-verbum. At pres. 
i dette ord har fått aks. 1, er ikke sjelden i no.; det er gått over til 
ja-verbene i Solör og flere opplandske mål (MM 1938 s. 100 
med henvisninger). Det gjelder også duge og tåle (sst. s. 91, 185), 
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som doktoranden selv viser (s. 80, s. 95). Doktoranden avviser 
også selv sin hypotese om tonelaget som vem for endelsen -ar (8.30) 
og burde derfor utelatt den. 

Doktoranden bygger sine historiske slutninger naturligvis 
först og fremst på den faktiske tilstand i dialekten. Men ikke sjel-
den går han ut fra bestemte skriftformer i gn. og viser en stundom 
naiv tillit til dem. Har hun konstatert en gn. skriftform, som stem-
mer med dialektformen, dröfter hun stundom ikke  saken nwrmere. 
Jeg skal nevne et par eksempler. Ved formen söken f. tenker dok-
toranden seg at forkortet y har gitt ö; men så legger hun til: »men 
gno. har også wan, som like gjerne kan ligge til grunn* (s. 123; 
sml. s. 153). Her burde vffirt dröftet om en gn. skriftform scan, 
som er påvist noen ganger i ön. lovhåndskrifter fra förste fjerde-
del av 14 hå. (se Nsph. s. 261; dessuten NgL I s. 455), ikke nettopp 
er et tidlig eksempel på overgangen y > ö. 

Om stömör sier doktoranden at formen kan föres tilbake til 
gn. former med g (s. 147). Men hvordan slike former forholder 
seg til stitip- er ikke dröftet. Forholdet er at styfmoöer, styfclotter 
o. 1. forekommer i et söröstl. lovhåndskr. fra begynnelsen av 14 
hå.; nemlig AM 68 qv. (NgL I s. 392) og siden i noen yngre ön. 
lovhåndskrifter (NgL II 8. 375, III s. 292); jeg kunne ha nevnt or-
det som eksempel på lydovergangen jit > i Nsph. (s. 244). Det 
er altså urimelig å avvise ordet nettopp i den paragraf hvor pro-
gressiv omlyd av ii er dröftet (se nfflrmere siden); her har vi en 
form som viser hvor gammel slik omlyd må vare i Östfold-målet. 
— Det er ikke uvesentlig å undersöke hvordan en gn. skriftform 
som dialektformen höver godt sammen med, er oppstått. 

Ved taja n. (s. 141) er henvist til Larsens Solördial. s. 81, hvor 
dat tdi er regnet for grunnformen. Sophus Bugge mente (PBB 
15 s. 398) at 6 ville blitt forkortet i dat. så resultatet skulle blitt 
a, men å ville höre hjemme i andre kasus. Ordet er behandlet av 
David Palm (NoB 1925; XIII s. 64 f.), han mener grunnlaget er 
bestemt form nom. akk. sg. tc'tit. Sammenvoksingen er foregått 
alt i middelalderen, sml. thay, thayt Hedmark 1425 (13: 90). 

For kräv, f. »kro hos fugler» burde Hesselmans artiklzel (»Meijer-
bergs arkiv II s. 10) vaert brukt. Han regner sikkert med rette med 
en grunnf orm *kröa. 
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5. Sterkt omlydt presens. 
Et hovedproblem som doktoranden dröfter flere steder, er 

spörsmålet om sterkt omlydt presens i Östfoldmålet. Forholdet 
er det at östfoldsk nå liksom söröstlandsk og deler av sörlandsk, 
bergensk, da. og sv. ikke har omlydt sterkt presens. Det heter 
kommer og ikke  kjemm(er). Men doktoranden hevder som avgjort 
at dialekten i mange tilfelle har sterke vitnemål om eldre om-
lydte presensformer som skal ha fört sin vokal inn i andre former 
av verbet. 

Her har doktoranden så vidt jeg kan se, ikke med et ord nevnt 
den behandling dette problem har fått i eldre literatur — og det 
enda vi har en så kategorisk dom som den av 0. F. Hultman i 
»Hälsingelagen» (1905; s. 22), hvor han hevder at pres. ind. sing. 
ikke kan virke slik: »Det bör en gång för alla konstateras att en 
utjämning i denna riktning aldrig egt rum i nord., därest ej nå-
got särskildt förhållande kommit pres. ind. sing. till hjälp.» 

Jeg vil ikke påstå at Hultmans dom passer i alle tilfelle; men 
nå skal vi se på enkeltheter. 

A. Verber som levra, drega o. 1. 
Om fira sier doktoranden at »x kommer vel fra gl.-i-oml. 

presens ferr > *tir lydrett i Östfold (s. 79; sml. s. 148, 273). 
Doktoranden gjör delvis rede for utbredelsen av formen med ce, 
og nevner at den går langt inn i Sverige på vestgötsk område. 
Ordet »vel» avslörer tross alt en tyll hos doktoranden. 

Hvilke muligheter for forklaring foreligger rent teoretisk? 
Det er tre muligheter som alle har vxrt dröftet. 

Den opprinnelige vokal i inf. kan vxre e. 
Den opprinnelige vokal i inf. kan vxre a, som tidlig er omlaget 
etter andre verber med e i inf. 
Den opprinnelige vokal i inf. kan vxre a, som er omlaget etter 
et omlydt presens. 
De to förste mulighetene har doktoranden ikke nevnt. Jeg skal 

dröfte dem i tur og orden. 
Kan e voere opprinnelig i inf. av fara? Skulerud peker ved be-

handlingen av dette ordet på at got. har farjan (Norderhov s. 100), 
5- 48747 Sv. landsmål 1949 
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men avviser med gode grunner at nordisk har hatt en slik form. 
Hverken Skulerud eller doktoranden har gått inn på det spörs-
mål som har vxrt sterkt diskutert i den språkvitenskapelige 
literatur at a i inf. i germ. i verbene av denne klassen i det hele 
er sekundaart. 

I en avhandling »Zu den Ablautsverhältnissen der sogenannten 
starken Verba des Germanischen» i Idg. Forschungen (32 s. 179 ff. 
i 1913) uttalte K. Brugmann som sin mening at germ. har fått a 
i inf. i fara, graba osv, etter verber som *hafian, *skapian på 
grunn av 6 i pret. Han fant levninger av eldre forhold med e i 
pret. i grgom (»wie von einem grefa»), og likeså i pts. sorenn (s. 
188). Han kjente ikke andre former i de nordiske språk som 
kunne peke i samme retning. Vokalen a kunne få stötte fra sub-
stantiver som grav (s. 194). Spörsmålet om a for e i germ. i disse 
verbene har vwrt meget diskutert; jeg skal nöye meg med å nevne 
at Noreen har tatt opp Brugmanns forklaring i »Geschichte der 
nordisehen Sprachen» (1913) § 238. At denne mulighet foreligger, 
viser subst. fjord, som forutsetter et urnord. *ferpu- (sml. f. eks. 
Noreens Altisl. Gr. § 172. 4). 

Kan e skrive seg fra andre verbet? Alt i 1885 har Amund B. 
Larsen gitt denne forklaring: »I Namdalens kystdistrikter har de 
mange tilknytninger [o: i formene mellom de forskjellige verbal-
klasser] medfört opgivelse av 6:te aflydsrffikke: man har fcerra 
(fare), drcegga (drage)»1  — I Hälsingelagen (1905; s. 23) har Hult-
man hevdet at gsv. drcegha, grcewa er oppstått etter wcegha, 
kwcepa o. fl., då disse siste verbene hadde fått ö i pret. Det er 
den samme mening Skulerud hevder i Norderhovsmålet (s. 99 f.), 
og som doktoranden har sitert ufullkomment (se foran s. 57). 
Utelatt er nettopp det vesentlige. Skulerud mener at e er kommet 
inn i inf. i slike verber ved innflytelse fra verber som gn vela, 
vega, som fikk 6 i hele pret., og fra verber som gn. bera, som fikk 
6 i pret. pl. Skulerud peker også på at vb. som fara ofte har fått 
pts. omlaget etter bera, altså fri, föra, sml. Larsen i 1885. 

Preteritumsformer med o forekommer ofte i gn., sxrlig i sö. 
dokumenter; jeg nevner en del eksempler: k66 av kve6a er gammelt 

1) Oversigt over de trondhjemske dialekters slwgtskabsforhold s. 114. 
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i norsk (Nsph. s. 263) og forekommer seerlig i sö. (Vestfoldminne 
II s. 122, 129, 194); vog o. 1. av vega, er alm. i sö. diplomer fra 
15 hå., f. eks. Vestfold 1456 (9: 325), 1481 (11: 247), 1499 (4: 1033); 
Sarpsborg 1490 (2: 960); vidt utbredt i nyn. målföre; om 61 av 
veta se Noreen Altisl. gr. § 496, anm. 4. Her kan også nevnes pre-
terita som s(v)6r til sverja, höf til he/ja (i de dialekter som fikk 
j-bortfall, ble likheten störst). 

I norske dialekter har mange verber med v fått o i pret., ver-
ber som gn. velta, verpa, hverfa, svelta. Doktoranden mener med 
rette at o kommer fra vb. i sjette klasse (s. 134), vel også under 
innflytelse av v.1  Også dike verber kan ha virket med til å få 6 
klasse til mer eller mindre å forsvinne. 

At det er bara — böra, som har gitt mönster til föra mener også 
doktoranden (s. 85); slike pts.-former fins alt i middelalderen: 
framfornom Skien 1395 (10: 89): grofuen Hwland 1415 (3: 625); 
droget Rom. 1454 (1: 830); loghet Eiker 1432 (2: 713). Det er ikke 
mer urimelig at &era, også har gitt mönster i inf. 

Utifra dike forhold må vi vurdere e i de nordiske språk i ver-
ber som lera, dregha, veksa o. f1.2, former som går langt ut over öst-
foldsk og söröstlandsk. Doktoranden har ikke prövd å forklare 
hvorfor pres. i disse verbene skulle vare mer virksomt enn i andre 
verber. Karakteristisk er forholdet ved den så godt som almen-
norske form veksa (Haegstad Isvl. I s. 204); inf. vexa er kjent för 
1400 (Hxgstad ANF. 20 s. 365); det er urimelig at omlydt pres. 
skulle ha vart srlig virksomt i dette verbum.3  

Ved inf. lk for lata (s. 148) antar doktoranden gammen ca. 
Det er sikkert riktig; ordet er skrevet med e alt i 13. hå. (Nsph. s. 
199) og forekommer ofte i ön. lovhåndskrifter fra 14. hå. (se 
Hertzberg NgL V), og f. eks. i diplom fra Oslo 1345 (1: 292). 
Former med e eller cc er vidt utbredt i nyn. målföre, f. eks. Hall., 

i) Om utbredelsen i no. se bl. a. Aasen, No. gr. § 209; Kolsrud, Romerike 
s. 44, Rose, NB 1909 s. 132; Larsen Sognemålene s. 98. 

Om e i dregha i gn. se Nsph. s. 199. 
Formen lera er neppe påvist i gn. som Noreen hevder (Altisl gr. § 500 

anm. 3. — Einar Lundeby's forklaring av farr pres. i NkS 1640 qv. (ANF 62 
s. 40 f.) er sikkert ikke riktig. Her foreligger ikke-omlydt presens av fara. — 
Om drega sier Noreen (Altisl. Gr. § 172.4): »ob mit aus dem präs. iiber-
tragenem el?» 
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Valdres, Gbr., Agder, Telemark, Namdal (se ordböker av Aasen 
og Boss), Romerike (Kolsrud Norske bygder, Romerike s. 44). 
Formen er også utbredt i svensk. Her kan svakt trykk ha virket 
med, men det synes åpenbart at pret. har vart viktig her som i 
andre verber; doktoranden slutter heller ikke noe om i-omlyd i 
östfoldsk ut fra dette verbum. Også dette verbum har alt i gn. 
former med e i pts.: letet Cod. tunsb. (Hertzberg), letet Stavanger 
1392 (4: 616; sml. Hoegstad Ryg. s. 87), lcethit Tönsberg 1421 
(2: 660). At det i Östfold også har fått sv. pret. som hjelpeverbum 
(Skjetvemålet s. 148), viser hvor sterkt omlagingen har funnet sted. 
Fordi dette verbum hadde fått e i inf., kunne det også få a i pret 
(som bera — bar), f. eks. lath Rödenes i Östfold 1499 (6: 627). 

b. Verber som bryte, krype. 

Doktoranden mener at y i inf. av verber som bryta, krypa av-
gjort viser at presens har hatt i-omlyd, og at den omlydte vokal 
har trengt inn i inf. (s. 148, jfr. s. 60). Men ved disse verbene fore-
ligger det flere muligheter, så de kan umulig vise noen ting i så 
måte. 

I et verbum som krype kan y teoretisk stamme fra omlydt 
presens eller vare oppstått ved progressiv omlyd av j. I et verbum 
som bryte kan det ha oppstått på samme måte dersom inf. har hatt 
brilita; men selv om inf. var bricka, kunne y ha oppstått i dette 
verbum etter mönster av verber som krype. Det har Amund B. 
Larsen regnet med for en del vestnorske mål som har y (MM 1915 
s. 156). 

Bare i ett verbum mener doktoranden at presens har vart så 
mye brukt at det var sarskilt grunn til at presens skulle daminere, 
nemlig lyt'tar »må». Det kan vare rimelig nok; men det er ikke nöd-
vendig. Dette verbum har fått en annen inf.-f orm enn de verber 
det ellers gjelder, lyttja (s. 242). Merkverdig nok skiller nettopp 
dette verbum seg ut i en vestnorsk dialekt ved ikke å ha y; i Nord-
fjord heter det bryte men lyte (Söreide, Nordfjordmålet s. 71 f.). 

Doktoranden nevner at omlydt vokal ikke har trengt inn i 
Via av ljicga, ffica av fljtiga (s. 149, sml. s. 60); men ikke  noe sted 
finner jeg noe forsök på forklaring av dette forhold. Har de ikke 
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hatt omlyd i presens? Og hvorfor? De gir i virkeligheten teorien 
om analogi fra omlydt presens dödsstötet. Også verbet sii('a), 
som ikke er nevnt i denne forbindelse (men under g-bortfall, s. 
232) trenger forklaring. Hvorfor har det ikke y fra presens? Hva 
heter supe i dialekten? 

Naturligvis er et grunnvilkår for at y ikke stammer fra et 
eventuelt omlydt presens det at jit i inf. og i pres. pl. og i et ikke-
omlydt presens sg. kan gi y ved progressiv omlyd og j-bortfall. 
Doktoranden viser at Skjetvemålet som mange andre östnorske 
mål har sikre eksempler som nypa f., her burde også vxrt nevnt 
det vanlige norske rypa f. Likeså burde Aylling <kjitklingr vaert 
nevnt; formen tylling er også i bruk i Vestf old (sml. Skulerud, 
Tinnsmålet s. 695); i vno. mål kjennes Ayiling (Ryfylke, Hordaland). 

Indirekte må doktoranden regne med overgangen jd > y> 
ö i stfi'mor (se foran s. 64). 

Med alternativ forklaring nevner doktoranden lys, lys'tra, 
lys'ter. Fra ytre bygder nevner doktoranden mange flere eksemp-
ler på slik omlyd, f. eks. Spytevoll, gårdnavn i Varteig. Når Indre 
östf old ikke har omlydt vokal, er det fordi j tidlig falt bort etter 
visse konsonanter, f. eks. i gårdnavnene Ruken, Ruk (men med 
y-vokal i Vestfold, Hedmark, Follo, Båhuslen, se NG I s. 3). 

Dersom j falt tidlig bort i disse verbene, ble resultatet st som 
i lfia og 146. Nå er fljtiga et av de verber som tidligst har j-
bortfall. I Gregors homilier og Gregors dialoger i AM 677 qv., 
isl. håndskrift fra begynnelsen av 13. hå., med eldre söröstnorsk 
forelegg, finner vi mangfoldige ganger flyga (ANF. 56 s. 148). 
Grunnen til tidlig bortfall etter ii et verbum som fljiga kan ligge 
i påvirkning fra former uten j (f16, /logit). Verbene /ljuga, ljuga 
hadde alt för skilt lag med de andre i pret. (f16, 16) og kunne sam-
men med såga og smjitga danne en ny gruppe. De kunne derfor 
lettere motstå analogi fra de andre verbene som hadde jti. Der-
for enda fku'a, lu'a i Östfoldmålet og i kystmål i Agder. 

Når j ble stående, ville y bli resultatet av progressiv omlyd. 
Motsetningen flu'a: krgp'a, bryta i Skjetvemålet viser altså 
at omlydt presens ikke kan ha spillt noen rolle for utviklingen i 
inf. Det samme viser alm. söröstl. juge, pres. juger. Skulle det 
vxre i-omlydt presens som innförte y i inf., blir det uforstålig 
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hvorfor dette verbet ikke har fått y; derimot har j i primwr eller 
sekundfflr framlyd ikke alltid virket progressiv omlyd. 

Om overgangen j > jy > y har Petrus Envall gitt en over-
sikt i »Dala-Bergslagsmålet» (Sv. Lm. B 47 s. 255 f.) slik: »Från 
Danmark sträcker sig övergången iii > (j)9 i ett sammanhängande 
område genom västra Sverige upp til sydvästra Dalarna. över-
gång till jy eller y är regel — om ock med vissa undantag — i de 
förut danska eller norska landskapen Skåne, Halland ock Bohus-
län, likaså i västra Västergötland ock Dalsland. Sporadiskt före-
kommer den även i Värmland.» — Envall viser at den för har vwrt 
mer utbredt i Värmland og Västmanland. I öst-Sverige fins 
overgangen mer begrenset. 

Det er naturlig å se det norske området med progressiv omlyd 
i språkgeografisk sammenheng med området i Vest-Sverige; i 
Norge finner vi det först og fremst i östnorske dialekter (også 
tröndske). I Nsph. (s. 154, s. 244) er nevnt flere eksempler på 
progressiv omlyd (også av au). Av u finner vi et tidlig eksempel i 
RA 81 B (utrykte benediktinerregler fra förste del av 13. hå.) 
siykleikr m., kanskje også i miyelundr No. hom. hånd I (Wad-
stein, Fno. horn. ljudlära s. 11 og 80); sml. om  skiytr nedenfor s. 78. 

Vokalforholdene i verber av denne klassen skal jeg dröfte i 
annen sammenheng; men alt her kan jeg slå fast at de er ubruke-
lige som vitnemål om eldre omlydt presens. 

6. Om vokalismen i verber som bryte og krype. 

Det vanskelige spörsmål om vokalismen i verber som bryte, 
skyte er behandlet flere steder i avhandlingen. Det gjelder ikke 
bare om y har bredt seg fra omlydt presens sg. Pil pres. pl., inf. 
osv, eller om y er oppstått ved progressiv j-omlyd. Det gjelder 
også hvilken diftong som foreligger opprinnelig i inf., pres. pl. 
osv., j92 eller j6; det er spörsmål om hvilken vokal som ligger til 
grunn for ef i perf. pts., om det har hett brotet el. brutit. Endelig 
er det spörsmål om vokalen i preteritum, som også kunne veere 
palatalisert (se s. 76 f.). 
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a. Vokalen i perl. pts. 
Det er naturlig å ta utgangspunkt i utviklingen av vokalen i 

perf. pts., altså i former som kgipi og brO-ti, og i tilknytning til dem 
former som Wrri, ski4ri (s. 85, s. 280). 

Doktoranden finner det lite rimelig å regne med at it ligger til 
grunn for i kr4i, br&i, men vii ikke helt nekte det i VO"ri. I 
kråpi, bråti regner hun med »o i jamning med opphavlig -e» (s. 
85). Men fullgodt bevis for at o ville utvikle seg slik i denne jam- 
ning er ikke gitt. 

Der er en mulighet som doktoranden ikke synes å ha tenkt på. 
Den vokal som ligger direkte til grunn for bröti, luipi (om Uri se- 
nere), kan vfflre y. 

Det er ikke bare i Östf old det volder vanskeligheter å forklare 
i pts. av disse verber. Her skal jeg bare nevne det Larsen sier 

om forholdet i Solör-dialekten (s. 88 f.); han nevner br .Oti og strai 
o. fl. og sier at de ikke har »normal vokalovergang fra o». På grunn 
av u i tilsvarende ord i Trysil og på grunn av solörsk striiftna v., 
som forutsetter et st. pts. *strupinn, regner han med u, selv om 
vokalutviklingen er uregelmessig (s. 89, s. 125). 

Hvordan han mener det kan ha foregått, gir han en antydning 
av (s. 89): »Forat udviklingen inden 2den klasse skulde före til 

fra u kunde man måske fristes til at antage, at u har vret om-
lydt til y (smlgn. Noreen, ANF I, 150 ff.).» Henvisningen til 
A. Noreen viser at Larsen den gang var inne på en tanke som 
Noreen lenge holdt på, nemlig at det både i norsk og svensk var 
atskillige former i eldre og yngre tid som viste i-omlyd i sterke 
partisipper, altså foruten i tekinn o. 1. også i syngit (Isl. Horn.), i 
tröndske dialektformer som grevi, fynni osv. 

For tröndsk hadde Larsen dröftet spörsmålet alt i 1885 (Over-
sigt over trhj. dial. s. 114). Her regner han med »at et gennem-
fört u i rod-stavelsen ligger til grund for alle de former i öst, der 
har o eller y, enten man nu vil betegne disse som frembragte ved 
tiljfflvning eller med Noreen (ANF I, pag. 150 ff.) ved en gammel 
i-omlyd». 

Noreens omlydsteori ble siden motbevist (sml. Larsen i Ber- 
gens bymål s. 102). Noreen oppga den sek også, og den skal vi 
ikke feste oss mer ved. 
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Men Amund B. Larsen prövde også andre forklaringer. I 
»Sproglig-historiske studier tilegnede C. R. Unger» (1896; s. 9) 
tenkte han bort, skoti kom av formen med u som i svensk; og han 
regnet med svensk påvirkning fordi han mente at adj. rotinn hade 
former som viser eldre o. 

Senere ga Larsen en ny forklaring. I »Stavanger bymål (1925; 
s. 108) skrev han: »Årsaken til forandringen ligger den i at perf. 
part. har fulgt med i den forandring hvorved j6-j i infinitiv 
gikk over til lang y og således blev lik infinitiv i vokal; både det 
sterke impf.'s au og partisippets o fikk derved i-omlyd — fra först 
av blev o til y, som samtidig med vokalforlengelsen blev til o.» 

Sannsynligvis er o her feilskrift for u1, for i et foredrag Larsen 
holdt i Bymålslaget 1922 talte han om at det middelalderlige 
»sjömål» som han her opererte med, »har omlyden i alle verbets 
former». Og så sier han: »Det er bevislig at pt. partic.s o beror på 
y i gammel tid, ikke på o, som man isa3r på Östlandet kunne gjette» 
(MM 1935 s. 87). 

Også Iclxgstad har prövd å forklare å < o i disse pts.-formene. 
Fridtjof Voss refererer (MM 1940 s. 82) »en muntlig oplysning av 
professor Hwgstad»; etter den oppfatning skulle o först ha utviklet 
sig »foran dentaler» og siden »ved analogi bredt sig til hele klas-
sen». Så vidt jeg husker Hfflgstads oppfatning slik han nevnte den 
på forelesninger som en mulig lösning av spörsmålet, var den 
knyttet til at o kunne bli å foran å: so å > s , loöinn > lfi'an osv. 
Etter denne oppfatning var o oppstått i boöinn, sainn. Det er • 
ikke tenkelig at disse få verbene skulle styre hele klassen. 

Denne palataliserte vokal i perf. pts. fins ikke bare i »sjömå-
lene», men i geografisk sammenheng med dem i Vestfold, Öst-
fold, Follo, bygdene vest for Oslo, Ringerike, Romerike, Solör og 
videre i opplandske og tröndske mål. — Også i grannemålene i 
Sverige finner vi o, som doktoranden opplyser (s. 86), således i 
Båhuslen og Värmland (begge steder også u), i en stor del av de 
götiske og sörsv. mål (Ilesselman, Sveamålen s. 66; Justus Lund-
berg, Studier över andra starka verbalklassen i nysvenskan s. 103). 

Palatalisert vokal har altså et stort område fra Tröndelag til 
1) Det er Larsens medutgiver M. Berntsen som med egen hånd har fört i 

pennen »Stavanger bymål», fotografisk utgitt etter Berntsens manuskript. 
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Sörlandet; det ville vxre urimelig å ikke se det hele i sammen-
heng, men naturligvis kan det tenkes at resultatet er nådd på 
ulik vei i de forskjellige områder. En oppfatning som ofte er 
kommet til orde hos svenske forskere, er den at her foreligger 
overf öring av vok. fra pret. sg. (»fm»), så Noreen Altschw. Gr. 
§ 529; Kock., Umlaut u. Brechung s. 141, Sv. ljudhistorie III 
s. 105. 

Problemet er dröftet inngående av Justus Lundberg i »Studier 
över andra starka verbalklassen» (s. 103 ff.). Han regner med en 
virkning av omgivende konsonanter og ser utviklingen dels i lys 
av tilsvarende utvikling i pret. pl., dels i pret. sg. 

Hele denne debatt har satt lite spor i doktorandens avhand-
ling. Et sted (s. 86) er E. Noreen's oppfatning av o i pts. som 
analogisk etter o i pret. sg. i Ärtemark sitert, og doktoranden me-
ner selv at preteritumsvokalen if. eks. Rakkestad har »hatt stor 
betydning». Men å löse spörsmålet på en måte for Rakkestad og 
andre diftongforenklende bygder og på en annen for de bygder som 
hadde diftong i pret., kan ikke vame riktig. Derf or er o-vokalis-
men i östnorsk en sterk invending mot preteritums-oppfatningen. 

At doktoranden i det hele ikke har referert Larsens oppf at-
ning at vokalen i pts. har viert y, og hverken tatt positivt eller 
negativt standpunkt til den, er en vesentlig mangel. Larsens 
sterke understrekning av at vi i mange mål må regne med y i 
pts., burde ha satt spor i avhandlingen og gjort doktoranden mer 
varsom. På ett eneste sted viser doktoranden tvil; det gjelder pts. 
former som ffrfa, o. 1. (s. 228 f., sml. s. 221); her regner dok-
roranden med en o-aktig vokal; hvordan den er oppstått, blir ikke 
klarlagt. Også her kunne det — med Larsens avhandlinger in 
mente — vxrt rimelig å spörre. Kan den ha vxrt y? 

Dersom det var oppr. o i pts., skulle vi etter doktorandens ut-
greiing om vokalharmoni (s. 85, s. 173) ha ventet krö'pa, brita 
osv., som det heter i Y. Östfold. Vi kan ikke legge avgjörende 
vekt på dette forhold, da i eller a kan ha utvidet seg analogisk. 
Men kropi, broti osv. i I. Östfold höver godt med det vi skulle ha 
ventet om vi har å gjöre med eldre tt som ved palatalisering ga y; 
i Y. Östfold er a en naturlig vok. i endelser. 

Hvordan er så y oppstått av u i pts., Vi kan ikke  se om Larsen 
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har tenkt seg en slags proporsjonsdannelse etter inf., eller han har 
ment at y i pts. er  oppstått på annen måte. 

För jeg går inn på dette, vii jeg gjerne först nevne noen gamle 
skriftformer som synes å vise at pts. har hatt palatalisert vokal 
(y) i middelalderen, nettopp den vokal som Larsen regnet med 
hadde gitt grunnlag for o. Sammen med perf. pts. kan det her 
vfflre rimelig å nevne tilsvarende former i pret. pl., som hadde 
samme vokalisme som pts. 

I svensk fins det former med y eller o både i pts. og pret. pl. 
Noreen nevner (Altschw. Gr. § 529): brytin, oklyvin; brotin, flotin, 
klovin; noto, flo gho. 

I norsk fins bydnar Lier 1460 (5: 831), bydhet Lista 1521 (6: 682), 
ryfuit i sö. brev fra Sogn 1411 (2: 617), rifit (med i for y) Numedal 
1460--70 (10: 240); flyte 3. pers. pl. pret. rettet til flvto (Isl. horn., 
Wisens utg. s. 807; norsk forelegg); nytu Tönsberg 1413 (9: 218). 

Indirekte får vi et vitnesbyrd om hvor sterk stilling y må ha 
hatt i disse verbene; verbet bera, som ofte i pts. heter burit (se 
NTS X s. 280), får stundom y: vpbyrith Hedmark 1415 (1: 645); 
welbyrnce quinnor östfold 1472 (2: 885 a). Endog med 0: vpboret 
Vestfold 1396 (11: 88). 

Foruten disse formene fins det en del former med innskutt j 
både i svensk og norsk. I sv. fins fra ca. 1400 former som biudhin, 

skyutin pts. og giuto, byudho pret. pl. (Noreen, Altschw. 
gr. § 529). — I norsk fins noen slike eksempler: wrio fat Röyken 
1408 (5: 458; NTS X s. 266); riueth vidisse Gudbrandsdal 1432 
av brev fra Oslo 1393 (3: 570), riwfwith Hamar 1466 (10: 235). 

I moderne norsk fins eksempler på j i pts. Doktoranden burde 
gitt opplysning om .4Vta pts. i östfold; formen er oppgitt fra 
mange bygder, f. eks. Råde, Onsöy, Berg, Rakkestad, Skjeberg 
o. fl. Om utbredelsen av denne formen ellers, se Kolsrud, Falk-
festskrift s. 450; jetgi er vidt utbredt. I gammelt mål i Valdres 
og Hallingdal var j innskutt både i pret. pl. og i perf. pts., altså: 
rjoto — rjote, njoto — njote; ljugo o. fl. (Ross, NB 1907 s. 29; El-
lingsgard, Hallingmålet 1902 s. 11). 

Det er ganske klart at j i pts. og pret. pl. stammer fra j i inf., 
pres. pl. og andre former; sml. gn. pret. hjalp, gjall, no. dial. sjer 
pres. og sjett, pts. tu l sjå o. 1., da. skjalv osv. 
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Når j ble innskutt i perf. pts. (og pret. pl.), kunne den virke 
progressiv omlyd; her var vokalen kort og utviklingen fra y til 
o er helt normal. 

Partisipp med ju forutsetter et eldre t. Også de formene fin-
ner vi i norske skrifter fra middelalderen. I NTS X (s. 280 ff.) 
har jeg nevnt former som bvdet, brutit, kusin, lukin, nuthit, rutin. 
Jeg understreker at alt Isl. horn. har hlutenn og lukenn (se Larsson, 
Ordf örrådet), former som må stamme fra et ön. forelegg. — 
noen monn kan u i pts. vxre hjulpet fram av u i pret. pl., som 
iallf all i noen dialekter har holdt seg til den dag i dag. 

Når östnorske dialekter i stor monn har fått -i i st. pts. uten 
hensyn til vokalharmoni, taler det for at ön. dialekter har hatt 
mer u i rotstavelsen enn det tradisjonelle gn. skriftspråk. Det har 
jeg gitt nwrmere grunner for NTS IX (s. 305 ff.). 

Ingeborg Hoff har siden vist at det i Indre Östfold fins lev-
ninger av vokalharmoni i pts. av sterke verber (MM 1941 s. 25). 
Om eldre former bore, skore i Skiptvet slutter hun at -e i endesta-
velsen viser hen på eldre o (sml. Skjetvemålet s. 85, s. 173). Her-
til er å si at doktoranden sek påviser e etter y i flere ord: Mysin> 
mose; fori og pre adv; tore n. (s. 84 f.).1  

Utviklingen av sterkt pts. i ön. gir en sterk advarsel mot å 
gå ut fra at overleverte tradisjonelle skriftformer har gitt grunn-
laget. Det vitnemål levende dialekter gir, er mer bevisende enn 
tradisjonelle skriftformer. Derimot er brudd på tradisjonelle 
skriftformer ofte vitnesbyrd om talemålsformene. 

Språkgeografiske grunner taler for at vokalen i pts. har vffirt 
u. Derved blir også forklarlig at vi finner u der j ikke har virket 
omlyd, altså f. eks. motsetninger som ströpinn — strfiftne i Solör 
og Hedmark (sml. NTS X s. 281 f.); naturlig blir også u i foUfian 
adj. (Skjetvemålet s. 51), hvor siste ledd må komme av et suginn. 
Doktoranden har ikke dröftet hvorf or vi her finner u og ikke o-
vokalisme.2  

I MR 1941 (s. 24) nevner doktoranden brö'te, brö'ti fra noen bygder i 
östfold. Disse formene synes ikke å vfflre nevnt i Skjetvemålet. 

Også i nömman adj. (s. 85) er det rimeligst å regne med oppr. u (sml. 
Larsen Solördial. s. 89). — Ivar Aasen sier i Ordb. (s. 709) at st. pts. 
1 Solör står riaaaskee for slukkit». 
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Til slutt nevner jeg at vii söröstnorske kystmål finner ny på-
virkning fra inf. på pts., derfor heter det nå til dels finni for funni; 
da blir det naturligvis krypi, bryti. Det viser hvor naturlig det 
er at inf. virker på pts. 

b. Vokalen i pret. sg. 
Også i pret. sg. har en del söröstlandske og sörlandske dia-

lekter palatalisert vokal. Området for palataliseringen er ikke så 
stort som området for palatalisert vokal i pts. Det faller mer sam-
men med mangel på i-omlyd i sterkt presens, men ikke helt, idet 
de indre söröstl. mål som mangler i-omlyd i presens, i regelen har 
upalatalisert vokal i pret. Det gjelder Solör, det meste av Rome-
rike, Ringerike, indre bygder av Vestf old og Östfold. I de diftong-
forenklende bygder i Östfold er det ikke mulig å avgjöre om vo-
kalen har vxrt palatalisert eller ikke. 

Om utbredelsen av de palataliserte former i pret. sg. er det 
gitt atskillige opplysninger i eldre literatur. Mange steder er det 
bare noen av verbene som har fått palatalisert vokal. Fra Eiker 
kjenner Skulerud bare svöyt (og skceut; Larsen-Festskrift s. 66). 
I Stokke i Vestf old fins bröyt, svöyt, söyp, kkiyv ved siden av former 
med au (sst. s. 39). Etter doktoranden har Indre Östfold former 
som snöit, flöi, löi, böi, stundom også svöit. Altså i disse byg-
dene er palataliseringen ikke  gjennomfört.1  På samme måte er 
det i noen värmlandske dialekter (se ovenf or s. 62). Dette viser 
en språkgeografisk sammenheng, og går mot doktorandens dom 
om dem som »tilfeldige forekomster hos dem som er noe påvirket 
av bymål» (s. 155). Dialekten i Värmland kan ikke ha disse for-
mene fra dem som er påvirket av bymål, men må ha dem i språk-
geografisk sammenheng med söröstlandsk og sörlandsk. Ross, 
Hxgstad og Larsen omtaler formene som kystformer i bruk like 
til svenskegrensen. Dessuten har de trengt inn i flere bymål på 
Vestlandet like opp til Haugesund; de blir også brukt i nord-
vestnorske byer som Ålesund og Kristiansund. I Oslo er de slett 
ikke enerådende.2  

Fra en mengde bygder i Ostfold er oppgitt böi, også i diftongforenklende 
mål. Her har diftongen fått stötte av ny diftong i pts.: böi‘g. Fra Aremark 
er oppgit siiy av su. 

Om utbredelsen av formene henviser jeg til Ross NB 1908 s. 16 f., 1909 
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Srlig Amund B. Larsen har dröftet disse formene. I »Kristia-
nia bymål» (s. 86; sml. s. 65) er formene oppfört ved siden av for-
mer med au. Larsen mente den gang (1907) at det var unge for-
mer oppstått etter 1700; han mente at de var bymålsformer opp-
stått ved en »vulgar» eller en »nasjonal» reaksjon mot danske for-
mer uten diftong (»frös»). 

I Indre Sudvestl. (1915 s. 203 f.) påviste Hsegstad formen 
bovd i Folio alt omkring 1413 (6: 393), og han sluttet at »öy for 
au i desse verbi maa vera noko gamal». Hagstad tenkte seg at 
formen var utviklet foran labialer (kröyp) og derfra hadde bredd 
seg (Indre sudvestl. I s. 91). 

Under arbeidet med Stavanger bymål kom Larsen tilbake tul 
spörsmålet. I det foredrag han holdt i Bymålslaget 1922 (trykt 
i MM 1935 s. 81 f.) oppga han sin teori fra Kristiania bymål. Han 
mente nå at formene var vesentlig eldre. Her omtalte han dem 
som minner om »et temmelig gammelt norsk bymål», na3rmere 
bestemt et sörnorsk bymål identisk med det som blir kalt »sjö-
målet» (s. 87). Disse verbene karakteriserer han ved å si at »de 
har omlyden i alle verbets former». I et brev av 1921 (se MIM 1935 
s. 92) ga han på oppfordring en oversikt over bruken av formene 
i byene mellom Arendal og Stavanger. Og han gjettet at »jd-
verbenes palatalisering» »fra avlyden j  — au — u tu l y — oy — y, 
bare i (litt gamle) byer og meget smale kyststriper — isar östen-
for Lindesnes der det forekommer i landdistrikter» var fra ca. 
1500, »ikke meget senere». 

Den gang var Larsen ikke oppmerksom på at Hagstad hadde 
påvist booyd for bult så tidlig som omkring 1413. Det har dokto-
randen heller ikke vart oppmerksom på. I »Stavanger bymål» 

s. 53 (»fraa mynne av Otra alt te landskik imot Sverike»), s. 57 f.; Hmgstad 
Indre sudvestl. I s. 91 (»vanlege former frammed sjösida fraa Kristiansand og 
austetter heilt til landeskikt med Sverike»), Rygjamaal s. 87 (om formene i 
Stavanger og Skutenes). Om dialekter i Vestfold og Nedre Buskerud, Söröst-
Telemark (Storm og Skukrud i Larsen-Festskrift s. 39, 49; sml. H. Dalene MM 
1947 s. 106); for Arendal og omland se Fridtjof Voss i MIM 1940 (s. 81 f.); se 
også Lunde, Sögnemaalet s. 18 f. For Mandal bymål opplyser Kjell Nilsen i 
utrykt hovedoppgave 1947 höstsemester (s. 140) at öi er gjennomfört i pret. av 
disse verber. Fra Fjeere i Aust-Agder har jeg av stud. fiol. Moy fått oppgitt: 
jöys, jöyd, sjöyd, men f. eks. titda, Isucl. Om Kristiansund se Hoel MM 1915 s. 48. 
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(1925; s. 108) er opplyst at formene er i bruk »sågodtsom i enhver 
by inntil svenskegrensen, fra Lindesnes östover også i landdistrik-
tene — men bare i en smal stripe langs sjöen». 

Nå vet vi at formene må vxre eldre enn 1500 (eldre enn Larsen 
tenkte seg), og vi vet at formene fins i Värmland (Kallstenius 
1927). Det siste har som nevnt doktoranden ikke lagt merke til. 
Vi kan altså i skrift fölge fenomenet tilbake til nesten år 1400. 

Her nevner jeg at vii middelalderen også finner en enkelt form 
med innskutt j som i sv. Etter Lundberg »Studier över andra 
starka verbalklassen» (s. 118) forekommer byöd i svensk förste 
gang 1518. I norsk forekommer en slik form lenge för: beödh Ber-
gen 1398, viclisse 1402; sml. Hfflgstad (Indre sudvestl. I s. 200). 

I moderne norske dialekter fins slikt j-innskott i flere verber: 
jaug, köit, köiv, jöiv; i Östfold fins også let i noen dialekter i sör. 

Det er naturlig å se palataliseringen som virkning av innskutt 
j. Det ser ut som det (bortsett fra nordvestnorske bymål) bare er 
dialekter uten omlydt sterkt presens (altså med j også der) som 
har palatalisert pret. Det er naturlig at det fins overgangsmål 
med palatalisert pts., men upalatalisert pret. Hit hörer f. eks. 
Romerike med utlöper ned over Östfold. Progressiv omlyd på 
au forekommer visstnok alt 1296 i brev skrevet av Östfold-
mannen Björn fra Marker: soytyanda for *tu- (Nsph. s. 154; 
»ml. s. 244). 

c. Vokalen i presens. 
I söröstl. og sörl. har sterke verber ikke omlyd i presens sg. 

Området er noe videre enn det som har palataliserte former i 
pret. I gn. finner vi en del ikkeomlydte presens-former av ver-
ber som det her er tale om biod, skiot, biur (Nsph. s. 151, 241 f.; 
»ml. Stud. nsph. s. 39 ff.; NTS X s. 267 ff.); dessuten riufer 
Oslo 1393 (3: 510). Når y blir brukt i disse verbene, kan vi ikke 
vite om det er en i-omlydt form, eller y skyldes progressiv omlyd 
fra j, som så falt. Men av og til er skrevet skiytr (Sth. 7 qv., isl. 
hs. fra ca. 1300 av 1Conräbs saga, med söröstl. forelegg; Ceder-
schiöld, Fornsögur Sublanda s. 7130); denne formen kan forklares 
på to måter, enten k> ki foran y, eller skiytr < skidtr. 

1 moderne söröstnorsk möter vi i regelen former med y: fykar, 
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frysar, krypar osv. Dersom her har vfflrt ikke-i-omlydte for-
mer, er jit blitt y, og j har falt bort. 

Når j sto i framlyd, virket den ikke omlyd; derf or heter det 
enda jiegar, stundom også kft v 'a r (sml. Kolsrud, Falk-festskr. s. 
449 f.). 

d. Vokalen i infinitiv, pres. ind. pl. osv. 

I inf., pres. ind. pl., pres. konj., pres. pts., imperativ skulle vi 
ha enten jd eller j6. I NTS X (s. 267 ff.) har jeg samlet en del ek-
sempler som viser at ju ble mye brukt i biude, ni ute, ski ute. Som 
tillegg til dette nevner jeg at i, en nyoppdaget runeinnskrift fra 
1100-1150 i Storhedder i Setesdal blir lest kusa dvs. kjusa 
(se Aslak Liestöl i Viking 1947 s. 160 f.). I tillegg tu l de eksempler 
jeg har nevnt i NTS X, nevner jeg her firirbiudhe pres. konj. i brev 
fra biskop öystein, Stokke 1401 (1: 577; i samme brev biodhom). 

Tidlig forekommer også y som rimeligst er oppståt ved pro-
gressiv omlyd og j-bortfall. Smlig tidlig finner vi ryua, ryfa 
(Nsph. s. 154, 244). Senere fOrekommer stadig eksempler, som 
rywe Lyngdal 1485 (8: 413). Dessuten av og tu l med to: rio/u5 
Odal 1370 (16: 31); riofa Tönsberg 1384 (1: 491), Bffirum 1394 
(13: 49), ryofa Vestfold 1451 (8: 346); merk også pts. wrio fat 
Röyken 1408 (5: 458). Her synes vi å ha hypertradisjonell skrive-
måte. Dersom io ble brukt i skrift for ön. ju el. y i skiutce, biudce, 
kunne en også komme tilå skrive Kola; merk også hypertradisjo-
nell a i wrio fat. Også en skrivemåte som liokce for ticka, f. eks. 
Oslo 1392 (3: 502), viser at jo ofte er en ren skrivemåte for d 
eller jd. 

I gn. tid finner vi også nytce Solör 1312 (14: 1; Eiker 1445 
(5: 729; i samme brev nyti pres. konj.); nita Orkenöy 1369 (sml. 
NTS X s. 268); nyta Tönsberg 1413 (9: 218). 

Av bjuda finner vi former med y litt senere: bydhom (og byo-
dhom) kgbr. 1393 (2: 535; sml. Hnstad, Kongebrev s. 27); fyr-
bydhe pres. konj. Onsöy 1420 vid. 1460 (1: 671); forbydwm Oslo 
1474 (2: 892; lan dsvistbrev). 

I moderne ön. dialekter fins y og ju (se NTS X s. 267 ff.). — 
En god oversikt over forholdet i nyere östnorsk har Amund B. 
Larsen gitt i »Utredning av spörsmålet om et mulig samarbeide 
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mellem landsmaal og riksmaal i retskrivningen» (Tillwg 3 til 
Universitets og Skoleannaler for 1909; s. 30). Her heter det: 

»I disse [9: i de sterke verber] er y aldeles fremherskende langs Ska-
gerakkysten saa höjt som til Evje og Mykland, Froland, Gjerestad, Drange-
dal, Lundeherred, til sydgmnsen av Sande, i Sandsver, FIadeland, To-
ten, Hedemarken, österdalen, neesten hele Trondhjems og Tromsö 
stift; undtagelse med lutter u i Solörs og Vinger og Odalens fogderier.» 

I tillegg til denne oversikt nevner jeg at y dessuten fins i Fles-
berg i Numedal, sörligst i Valdres og sörligst i Fåberg i Gudbrands-
dal (sml. Kolsrud, Falk-festskr. s. 450). 

I »Festskrift til Unger» (s. 5) sier Amund B. Larsen: »Med de 
övrige oplandske dialekter deler solörsk den overensstemmelse 
med svensk at 6 i den oldnorske forbindelse j6 ialfald i de stfflrke 
verber erstattes med u, f. eks. fruse mod oldn. frjösa; de trond-
hjemske har y, som ogsaa er opstaaet af jic.» Det er liten grunn 
til å tro at andre ön. mål med y har fått denne vokal på annen 
måte. Det er utvilsomt det også Larsen mener når han lar solörsk 
her stå sammen »med de övrige Oplandske dialekter». Det viser 
hans redegjörelse fra 1909. SEerlig urimelig er det å regne med j6 
i målet i Östfold, som har sikre ja-mål i nord (Romerike, Solör) 
i sör (Båhuslen) og i öst (Värmland, Dalsland). 

e. Lydforhold som har fremmet eller hindret palatalisering. 
I verber som skyte, skyve, gyte, gyve o. fl. ble det skifte som var 

mellom spirant og lukkelyd jpsva — gauv, opphevet ved palata-
liseringen. Stundom får vi omvendt utjamning med inf. som 
skute, skyve (se nsermere Kolsrud, Falk-festskrift s. 449 f.) I 
pts. fins derfor også både svå'ti og skö'ti. 

To forhold kan hindre palatalisering. 
I visse forbindelser og swrlig i framlyd virker j ofte ikke 

omlyd; 1 kunne f alle tidlig foran j, derfor ble det ji-iga, som i mange 
dialekter mangler palatalisering (sml. Larsen i Utredning etc. s. 
30). I solörsk og romeriksk har j i det hele virket mindre palata-
liserende. 

j kunne f alle för den virket progressiv omlyd; derf or heter 
det lit'a og fPi'd i Skjetvemålet (se oVenf or s. 69); slike former er 
temmelig utbredt i dette område. 
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Det ville altså nesten i alle dialekter vare noen verber som 
ikke fikk palatalisering; det var avhengig av hvor tidlig j falt, 
eller hvor tidlig den kom i framlyd. Slike verber beholdt f. eks. 
au  i pret. og kunne virke inn på andre. Her ser jeg grunnen til 
den »uregelmessige» bruk av öi og au i mange dialekter. 

7. Om ju eller jo i andre ord. 
Språkgeografiske og språkhistoriske forhold gjör det nöd-

vendig å anta at y i vb. som bryte, fryse i östfoldsk går tillbake 
på eldre j , ikke j6. Også i andre forhold må opphavet -nere jå, 
men dette forhold er tilslört av sekundxre lydutviklinger Dok-
toranden finner det nödvendig å regne med j6 i mange forhold i 
Indre Östfold, mens hun regner med jå i Ytre Östfold. Hertil 
kommer at i mange tilfelle blir doktoranden nödt til å regne med 
jit i Indre Östfold. Grannemålene i Solör, Romerike og Båhuslen 
har ofte jå der doktoranden regner med j6 for Indre Östfold. Dette 
er språkgeografisk lite tilfredsstillende, og jeg tror lösningen er at 
vi alltid må regne med jit. 

Også doktoranden mener at jit har et större område enn nor-
malisert gn. skriftspråk, men det er bare motstrebende hun med-
gir det. 

Hovedgrunnen til at doktoranden regner med ganamelt fri, 
ligger i det forhold at vi i noen ord i Skjetvemålet og også ellers i 
ön. nå har jå, nemlig i ord som b.år m. og n., jätt adj. o. fl. Her tar 
doktoranden opp en tanke som kanskje kan kaste lys over utvik-
lingen. Hun regner med tidlig forkorting av ö i forbindelsen j6 
(s. 146). Hun minner om at a i ja er forkortet (riktigere at korthet 
er bevart) i ord som jä m. Denne tanke at j hindrer forlengelse av 
ä i ord som jä m. og f. eks. i sjäv for sjåv pron. i Tel. (og Agder) 
er först satt fram av Storm i Norvegia I (s. 99 note 2) og opptatt 
av Larsen, som også regner med forkorting i tallordet sjå < sjau 
(Solörd. s. 163; Sognemålene s. 90). Doktoranden förer tanken nå 
videre for j6 og stötter sin oppfatning ved å minne om jåröhg 
som Skulerud har påvist i Tel., hvor vokalen i förste ledd (gn. 
ljöri) må -nere forkortet. 

Men tankegangen er ikke gjennomfört. Når hun likevel förer 
6 - 48747 Sv. landsmål 1949 
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former som svö/ n., Å ös gårdsnavn tilbake til gn. former med 56, har 
hun ikke påvist grunnen til at 6 ikke er forkortet i disse ordene i 
östfold-målet. 

Sfflrlig opplysende er forholdet foran n. Sikkert med rette reg-
ner doktoranden gårdsnavnet Bjoner, bjönär til bjliga v. (s. 240), 
sml. Biughnar omkr. 1400 (NG I s. 388 f.). Her er altså opphavet 
yk, hvor d er blitt ö foran n (s. 142). Også i ö' n a <kytna med 
»sekundr» brytning til kiulnce, regner doktoranden med iu, hvor 
it er blitt ö foran n. Slik må det også vrere i ön. mgna (hvor öst-
f old har former med o-lyd) av miulnw, mylna. — Når vi så möter 
o-vokal i bön n., 3- ön'a v. i söröstnorske mål, som har å > ö foran n 
(Boss NB 1908 s. 10; Skulerud Telemålet s. 591), er den rimelige 
slutning at også her er oppr. jd, altså hign og 

Dersom doktorandens oppfatning av forkorting av 6 i iö er 
riktig, må forkortingen ha funnet sted för i ble j og virket omlyd. 
Det hadde da vxrt naturlig om doktoranden hadde undersökt om 
progressiv omlyd på den forkortede vokal skulle gi ö-lyd. Vi har 
jo bjönn m., men det heter også hönn, könn (s. 126). At et tjöna 
v. eller skiöl n. med forkortet o-lyd skulle gi On'a, tö?, er iallf all 
usikkert. Först og fremst burde doktoranden dröftet former som 
Os og svö i lys av sin forkortingsteori. 

Endelig har doktoranden ikke tenkt på den mulighet at ft 
i i også kunne ha vxrt forkortet. Med progressiv omlyd og over-
gang y > o, ö blir i så fall ö-formene i Skjetvemålet 096, i'4? 
nettopp det vi skulle vente. Derimot stemmer det ikke godt med 
forkortingsteorien at oftere er resultatet blitt y (se s. 84). 

Imidlertid synes det å vcere andre krefter som har gjort seg 
gjeldende, og som har fört til de tilsynelatende så motstridende 
former i söröstnorske og andre mål. 

Det er nödvendig å se spörsmålet i språkhistorisk og språk-
geografisk sammenheng. Det er farlig å bygge sikkert på skrift-
former; men det er det doktoranden gjör når hun binder seg så 
sterkt til de former som vanlig ble brukt i gn. skrifttradisjon, og 
ikke vil ta hensyn til avvikene fra den. Også de må vurderes, 
men prinsipielt vil jeg hevde at avvik i den eldste tid forteller 
mer om talemålet enn traclisjonelle former gjör. 

I Solördialekten (s. 163) sier Ammid B. Larsen om utviklingen 
av j6 at der er »tvil om man skal gå ud fra oldnorskens lydforhold 
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som udgangspnnkt». Den gang var dialektforholdene i gn. ikke 
så klarlagt som nå. Men jeg synes doktoranden burde lagt mere 
vekt på Larsens »tyll». 

Når former med nlik  vokal i samme ord (jet, jo, jo, y) fins tem-
melig blandet i östnorske (og vestsvenske) dialekter, er det lite 
rimelig å regne med ulikt grunnlag. Det er språkgeografisk rime-
ligst at de går tilbake på samme form. 

Jeg skal gjennomgå materialet, men kan for en del nöye meg 
med å vise til min  behandling av emnet i NTS X (s. 251 ff.), hvor 
utbredelsen av former med jd i målförene og i eldre skrifter er 
dröftet. Jeg legger til at hus n. fins 4 ganger og iiuss adj. 1 gang 
i AM 240 fol. II, isl. håndskrift fra ca. 1300 med eldre norsk 
grunnlag, av Mariu saga (se Ungers utgave s. 395-7). 

Her skal jeg först samle de tilfelle hvor vi må regne med jii, 
jeg tar ikke med de tilfelle som er ganske klare som sjuk adj. o. 1. 
Derimot tar jeg med de tilfelle hvor et bevislig eldre j har gitt 
jö eller ö. 

Ved tidlig bortfall av j er resultatet blitt u som i verbene 
fylka, ljåga eller stedsnavnet råk (s. 147, 242) og drå adj. Hit 
hörer brusk m., trusk m., knas i adj. knustörr, stru f. (s. 146 f.). 

Stundom er ju bevart som i djup adj., jur n. o. m. fl. 
Hit må også höre skjut f. (Wilse), svuss m., svuisa v. (s. 146), 

svu? n. (s. 145; ved trykkfeil su?, sml. s. 146; om söl, svöl nedenfor), 
f. ju? (s. 146), juitra v. 
Doktoranden vil gjerne regne former med ju som innlånt, så-

ledes f. eks. juitra v. i Båstad, men formen fins i geografisk sam-
menheng over store delen av östlandet, også i grannemål i Rome-
rike og Solör (NTS X s. 238); når ordet også heter lyitra i Öst-
f old, tenker doktoranden seg dels utvikling av jit dels påvirkning 
av /9"sa v. (s. 142), men j6 vii hun neppe anta her. Hvor er jusera 
lånt fra? Her kan hun ikke operere med »bokmål» eller »bymål», 
som hun pleier å gjöre. — For syuss m., som er vidt utbredt i ön., 
regner doktoranden med lån fra svensk. Men her tar hun ikke 
hensyn til de opplysninger jeg har gitt (NTS X s. 254 f.)1  om 

1) Formen skjut er også brukt på Hadeland (opplyst av T. Krogsrud). 
Også spjut er mer utbredt enn jeg kunne opplyse i NTS X; det fins også i 
Valdres (etter 0. Beito), og vi finner det i elvenavn i Bin i og på Hadeland 
(Rygh, Elvenavne s. 242). 
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utbredelsen av ordet skjut (også i Östfold etter Wilse) og om 
eldre skriftformer. Er så også den utbredte form skyss lånt og 
hvorfra? 

Progressiv omlyd og bortfalt j regner doktoranden med i 
nypa f. o. fl. (se foran s. 69). Isxr fra Ytre Östfold (som fra Bå-
huslen) har doktoranden mange eksempler: stry n., dry, syk, dyp, 
myk adj., jyr n. (s. 147). Seerlig interesse har gårdnavnet Spyte-
voll, hvor doktoranden regner med jd (s. 144). — Etter min mening 
hörer også y i de sterke verber hit. 

Progressiv omlyd og bevart j fins i noen ord hvor j er gått 
sammen med foregående kons., således i den form jeg nettopp har 
nevnt skygg, uttalt svyss. Doktoranden nevner (s. 145, 147) fra 
Ytre Östfold Wra v. og regner med tiddra, hvor stjerne er over-
flödig; ordet forekommer i no. diplom fra Båhuslen 1416 i vidisse 
fra Oslo 1444 (5: 518; se NTS X s. 252). Hit hörer også 3yt1ing m., 
som doktoranden ingen opplysning gir om, og kanskje jypling m. 
(s. 117) som etter Ross (Ordb. s. 376) også heter jupling i Östfold. 
Doktoranden regner også med grunnform *ggplingr, men hun gir 
ingen forklaring på hvordan hun da vii oppfatte jupling, som 
Ross har fra andre no. dialekter (f. eks. Hadeland). Hit hörer 
også m., som Ross kjenner fra Sör-Östf old. (Ordb.; sml. 
Skjetvemålet s. 147, note 6.) 

Stundom forekommer o (med forskjellige varianter av o-
lyden) og bortfalt j. I noen tilfelle må grunnlaget vfflre jd. Det 
gjelder således et stedsnavn som Dröbak. Innenfor Östfold har vi 
stomor (s. 147; sml. ovenfor s. 64), trösk m. (Tune; s. 146); sml. også 
knösk ved siden av knusk i Solör. I alle disse ordene kan vokalen 
lett ha vwrt forkortet foran oppr. to konsonanter. Ved ordet 
bröst n. regner doktoranden med muligheten av j i Y. Östfold, 
men krever jö i I. Östfold. Hindringene for å anta jd skulle vwre 
at I. Östfold har lite av progressiv omlyd ved j, og produktet er 
y, ikke o, ved forkorting (s. 146). Doktoranden tenker vel da på 
ord som lystre v., tyske m. som hun selv mener er påvirket av lyse 
v. (og i dette tilfelle av lys adj. og n.); men hun tenker ikke på 
stå'mör. Heller ikke kan stedsnavnet Ruk nevnes som hindring; 
i et slikt ord falt j naturligvis lettere. Doktoranden resonnerer 
på samme måte om römme m. og vii ikke nekte jg i Y. Östfold. 
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Sml. bli. rum'ma (se NTS X s. 264 f.). Larsen regner helst med jt 
i Solördialekten (s. 162). 

Ved lönima m. og löm'mat adj. (s. 115) kan det ikke voere noen 
hindring for å anta jd> y. Det stöttes av at Ross kjenner tym-
varm fra Trögstad, og også av at Ivar Aasen kjenner lumme 
fra Östf old (og bare derfra), men som doktoranden likevel bare 
omtaler som »nno.» lumme. Likeså underlig er henvisning til den 
gsv. form liomker, som også trenger forklaring. 

Stedsnavn som Grottvet og Rötne (s. 144) kan også gå tilbake på 
former med pi. En delabialisert form med bortfall j har vii byg-
denavnet speb'beer. Doktoranden mener med rette (s. 144) at 
vi ikke  av uttalen kan dra noen sikker slutning om grunnformen 
har hatt j6 eller jit. Men för delabialiseringen har der vel vart 
en ö, sml. skrivemåten Spötthebergh i et bygdebrev fra Spydeberg 
1536 (4: 1108). 

Dessuten fins [3 i noen gårdsnavn Floter, Groterud og verbet 
r via o. fl. (s. 144). 

Foran ö kan j vxre bevart. Utenfor Östfold nevner jeg 
bynavnet Gjövik med gammel jd (NTS X s. 252). Slik j er bevart 
(foran kort eller lang e) i stedsnavnene spjcesla, åspjött, spjötär 
(s. 144), som altså godt kan komme av en grunnform med Pi. 
Det samme gjelder navn som Skjöterud, Skjöttorp o. fl. (s. 145); 

adj.; 1r m., AJrala? m., One v. (s. 145); utenfor Östfold 
ps (Hedmark o. fl.). 

I noen tilfelle opptrer jå, jo: 3-år m. og n., AÖS gårdnavn, 
jått adj. o. fl. — Det er tydelig at saerutviklingen til jå har sam-
menheng med konsonanten foran vokalen. Det er også doktoran-
den oppmerksom på. Hun uttrykker det slik: »I visse ord opptrer 
etter 3' og etter j < li en overgang o > å» (s. 145). Hun refererer 
også Skuleruds oppfatning j6 > jå som fölge av »ein samverknad av 
j i framljoden og r i etterljoden» (Tinnsmålet s. 590). Ja dokto-
randen går videre og er etter min mening like ved å ha funnet det 
riktige når hun Bier (s. 145): »Det ser ut som det i I. Östfold har 
vaert en tendens til ikke å gjennomföre overgangen io > jö når j 
ble tidlig konsonantisk o: når den stod eller kom i framlyd og når 
i6 fulgte etter ustemt okklusiv som i > j smeltet sammen med, 
mens det var mere av omlyd lenger sör.» 1 en note legger doktoran- 
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den til »Jamför de helt parallelle forhold ved it». Amund B. Lar-
sen har vxrt inne på samme tanke og sikkert uttrykt den rikti-
gere i en publikasjon hvor vi kanskje ikke venter å finne den slags 
opplysninger. 1 »Utredning av spörsmaalet om et mulig samar-
beide mellem landsmaal og riksmaal i retskrivningen» (1909; 
s. 30 note 2) skriver han: »De ord som sjelden antar y, er ismr slike 
hvor j sammentrfflkkes med forlyden til 63. konsonant.» 

Det er nettopp i lys av den progressive omlyd og bortfall av 
j vi må se hele fenomenet. Når j'å ble omlydt, skulle resultatet 
bli yp der ingen forkorting hadde inntrådt, og jo (med forskjellige 
varianter av o-lyden) der vokalen har vxrt forkortet. Isfflr foran 
y ville j falle bort, det viser utviklingen i Sör-Östf old med former 
som syk, dyp, myk (s. 147); i dansk er denne utvikling kommet 
lengst med former som tyr m., tyv m., tojre v. o. fl. I Sör-Östfold 
finner vi former som Apr m. og n. (Ross), yr' 9 v., noen steder 
også v (Ross). I Båhuslen fins mange slike former; også i 
Värmland ov (Kallstenius Värmlands dial. s. 95). 

Skulle j bevares, måtte vokalen etter differensieres. Det ser 
ut som at det skjer dels til en ö-lyd, dels til o dels til å, kanskje 
for en del betinget av fölgende konsonant. 

En sterk stötte får dette resonnement av det forhold at vi 
finner samme utvikling i andre tilfelle. Doktoranden nevner (s. 
128) fra Skjetve svom'P »bli skimlet, flekket», svomlata adj. »flek-
ket» og henviser til Roas skjumle. Hun kaller det »brytning», men 
det er bare et navn; her er utviklingen skim > skym> s'ym > 
svom. Det var fare for at j skulle f alle her, derf or blir vokalen dif-
f erensiert. — Fra Spydeberg og Trögstad har Ross sjåmre v. 
(ikke  nevnt av doktoranden); Ross og Torp förer det til skimle. 

Et eksempel på differensiasjon tilø har vi pres. sv& i opp-
landske dialekter, österdalsk og nordafjells (sml. Kolsrud, Falk-
festskr. s. 449f., Glåmdals-målet s. 24; Larsen i Utredning s. 30); 
sml. også skiot ek i sörön. lovhs. ca. 1300 (Stud. nsph. s. 42). 

Det blir först og fremst etter b-, og oppr. /j vi finner eksempler 
på slik differensiasjon. Til dels også etter spj, fl.  Jeg nevner en 
del dialektformer som viser hvor sterk blandingen er. 

Etter A: piörr el. pidcrr m.: Or (Y. Östfold, Ross); Or (Y. 
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Östfold); Aår (I. Östf., Folio, Oslo); Or (Folio; Ross); sml. Aiira 
elvenavn i Solör (Larsen Solördial. s. 163). 

tj6år n., t56öra el. tiitör(a) v.: or(a) S. Östf., teer(a) S. Östfold, 
Båhuslen; Aftr(a) Solör, Odalen, Vinger o. fl.; 3-år(a) I. Östf., 
Romerike, Oslo, Ringerike, Söröst-Tel. o. fl. 

Det er ikke rimelig at alle disse formene har forskjellig opphav. 
En swrlig grun.n til differensiasjon forelå ved begge ord. De 
kunne falle sammen med Agr f. (sg. el. pl.). 

Aös fins som gårdnavn i Östfold, men med j på Romerike, 
med jo på Hedmark o. fl. (sml. NTS X s. 259). Doktoranden viser 
nå (s. 145) at formen Aås fins i värmlandsk, som neppe noen gang 
har oppr. j6. 

Svarende til gn. pj6 n. har östfoldsk jö (på ljå). I no. og sv. 
dialekter fins det former med jå, jö, ju, of test med <14 (s. 144 f.). 

Aån n.: å oppgitt fra Oslo, Romerike (Ross; Kolsrud); om for-
men Aön se foran s. 82. I Östfold er brukt Airna v. (s. 145), og i 
Båhuslen også AU n. 

b•vr7ca f. skal etter doktoranden (s. 106, 127) helst komme av et 
kiorka, som er brukt i gn. kiorkio i Rakkestad 1410. Doktoranden 
kaller dette som f. eks. Noreen Altisl. Gr. § 104 for »brytning», 
enda hun uttaler at »brytning er betinget av fölgende kakuminal 
konsonant» (s. 127). Jeg tror vi rettere kan kalle det differensiasjon. 

Etter s (sml. svontla foran s. 86): svit er vanlig form i ön., se 
NTS X s. 263. Nå opplyser doktoranden (s. 145) at svoZ blir brukt 
i I. Östfold, og hun kjenner formen fra Hadelandl; Y. Östfold har 
svu! som flatbygdene på Östlandet ellers og som Båhuslen, Dals-
land, Värmland. I noen stedsnavn i Östf old fins n-vokal, Skjöle-
rud o. fl. Vokalen y fins på Nordmöre (A. B. Larsen) og dessuten 
i vestsv. mål (Envall, Dala-Bergslagsmålet Sv. Lm. B 47 s. 254). 
Det er urimelig å regne med at formene med o i Östfold (neppe 
på Hadeland) har annet opphav enn de andre ön. formene. 
Sml. også ju/ f. i Östfold. 

Etter /j > j: Ordet ljore er ikke oppfört med å fra Östfold, 
men  Ljaare og Ljaar er ofte brukt av II. Wergeland og må ha vxrt 

1) Rektor Torgeir Krogsrud, födt (1884) og oppvokset på Hadeland kjenner 
bare formen sv f4 fra Hadeland; denne formen er også i bruk i Vestfold (Hegg-
stad og Skard, Leseverk s. 122), i öyer i Gudbrandsdal (Björset, öiermaalet 
s. 4), o. fl. 
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en romeriksk form (se Seip, Norskhet i sproget hos Henrik Werge-
land og hans samtid). Formen er ellers kjent fra Telemark (Sku-
lerud, Tinnsmålet s. 590). I ordbökene er oppfört former som må 
gå tilbake på f. eks. jura fra Nedre Romerike; sml. lyre i 
Sunnfjord (se NTS X s. 264). 

jcitt adj. Östf old, Vestfold; jo t Östfold (Båstad), om vi tenker 
oss en utvikling fra *ligtr, kunne vi få *jyt(t) eller jet (t). Foran y 
ville j lett falk; sml. ystur for justur i ön. lovhåndskrifter fra 14. 
hå. (Nsph. s. 244). — Om tilsvarende bortfall av j foran i se 
Skjetvemålet s. 217 note 2; sml. s. 240. 

Også i andre stillinger har vi denne differensiasjon; rimeligvis 
er gårdnavnet spjetör (se ovenfor s. 85 )et slikt eksempel. 

I ordet !jos er også vokalen differensiert til o i Östfold og andre 
ön. dialekter. Her er grunnlaget fOtgs, som må ha vffirt dradd 
sammen til fjus, en form som forekommer i sv. dial. (f. eks. Värm-
land og Dalarne); dessuten forekommer med progressiv omlyd fys 
i Värmland og V. Götland sml. Hesselman Nord. språkhistoria s. 
60); med differensiasjon fjeis i Dalarne; i Norge fins tios, en form 
som også er i bruk i gn. (sml. Noreen Altisl gr. § 133 a). Uten 
j fes i Selbu, Gauldalen. I dette ordet vet vi at vi har å gjöre 
med oppr. d; i moderne no. og sv. dialekter möter vi jg, g, jö, e, 
jö, jet; stundom finner vi geografisk nar hverandre: lids, fjös, 
fjus, fös o. fl. (Dalarne) eller fjös, ljus, fys o. fl. (Värmland); 
om utbredelsen av formen i sv. se D. 0. Zetterholm, Dialekt-
geogr. unders. 1940 s. 34. Blandingen av ulike former i ner-
stående svenske dialekter gjör det helt urimelig å gå ut fra 
ulike opphavsformer. 

Når nyss i Bhl, heter nosn (s. 144), men nyss i Östfold og offers, 
kan vi ikke  derav slutte at njösn har gitt grunnlaget i Bhl. — 
Ordet Mia f. har jet i flere no. dialekter, men former med of og 
ju er også utbredt i no. bygdemål. 

Med sekundfflr brytning finner vi i diplomene, sxrlig söröst-
norske Giorder for Gyrör (se Lind); i V. Telemark heter det rcen-
jdlsbein < *renniuls- til rennill m.; i Åseral fins et gårdnavn 
Aidjdjåsta, hvor förste ledd er Ketiuls- til Ketill.1  Navnet Porgils 
er ofte skrevet Porgiols i ön. diplomer (se Lind). 

1 Min alternative forklaring i Åsdölmillet (s. 55) er sikkert ikke riktig. 
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Det er i virkeligheten samme fenomen vi kjenner i ord som 
skjorte av skyrta, kjortel av kyrtill. Også i »like ord er resultatet 
av brytningen plikt; der opptrer jet, jo, ju, jo eller y (»ml. Torp 
og Falk, Dansknorskens lydhistorie; Bröndum-Nielsen, Gd. Gram. 
I s. 338f.). 

En parallell tu l denne utvikling har vii noen no. dialekter ved 
i etter k og sk. Her finner vi dels vokalforkorting, gn. skita heter 
i ön. s'ivu som om det.  hadde hatt kort rotstavelse (doktoranden 
nevner dette eksempel s. 67 uten å gå inn på forholdet), vn. 
sgva; navnet Skiöan heter sve'on; flere eksempler se MM 1947 
s. 132 f. 

En annen parallell fins rimeligvis i noen skrivemåter i den le-
gendariske Olavssaga fra ca. 1250 i kcenlega for kynlega (Johnsens 
utg. s. 3333); per kcese6 531» pret. konj. 2 p. pl. for kysict 

Endelig nevner jeg en parallell fra slavisk. Meillet har påvist at 
j '‘ i slaviske språk gir ja. (Mmoires de la Societ de Linguistique 
II s. 27 ff.). »Den sidste vokal er blit differentiert til en baktunge-
vokal for at undgaa at gruppen blev trukket sammen» (Alf Som-
merfelt i MM 1923 s. 238 f.). 

8. Tilbaketrenging av palatal velar. 

I et interessant avsnitt (s. 217 f.) er tilbaketrenging av palatal 
velar i relativt trykksvak stilling dröftet. I virkeligheten er det 
samme krefter som gjör seg gjeldende her som i trykksterk stil-
ling. Ved jit i forbindelse med foregående k, sk o. fl., ved j foran 
e (eller i) er palataliseringen i ferd med å »ödelegge» ordene. Kla-
rest viser det seg når gefa blir ji eller i; getit blir iti, gekk blir jikk 
eller ikk (s. 135); systemet ble ödelagt. Ved utviklingen j > 
y viser reaksjonen seg og resultatet kunne isted.enfor y (og bort-
fall av foregående j) bli fri, jö, Yl (se foran s. 85). 

I trykksvak stilling viser reaksjonen seg i regelen ved tilbake-
trenging av palataliteten. Et par eksempler som doktoranden.  
dröfter, er sxrlig opplysende. 

I Skjetvemålet fins et adj. m,ä5kan, som doktoranden sikkert 
med rette (s. 107, s. 218, s. 236) hevder kommer av raorken (kunne 
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også va3re murken) uttalt med palatalisert k. Huu viser at r + 
palatalisert k kunne assimileres i ord som möna av mQrken f. og 
vöna av vyrke n. (s. 203, s. 236). Det fins paralleller i andre mål: 
Ay,:sh-a for kyrkje i Valdres. Her er s et differensiasjonsinnskott 
tu l vem mot assimilasjonen. Östfold-formen viser altså sikkert 
tilbake tu l en tid da k var palatalisert i denne stilling. Nå viser 
skriftformer s-innskott i slike ord i 14. hå.: hwarske »hverken» Skien 
1395 (10: 89); slik skrivemåte forekomnier ikke sjelden i sör-
östnorske diplomer, f. eks. Skien 1396 (1: 552; 10: 90), 1413 
(7: 360), Gudbrandsdal 1432 (1: 736; også huaske). I Östfold er 
skrevet huaske 1440 (12: 204). Etter Ross har Östf old også hatt 
mörsen med bortfall av palatalkons. Det er slikt bortfall som blir 
hindret ved depalataliseringen. Grunnen tu l dette fenomen lig-
ger altså i selve systemet i dialekten. Det må vurderes »synkro-
nisk» eller »strukturelt» for å bruke nye »slagord». Den ligger ikke 
i »påvirkning sörfra» som doktoranden hevder (s. 219). 

Doktoranden er oppmerksom på at det fins gamle skrift-
eksempler på »bortfall av j etter k i endelser i östno.», og hun viser 
(s. 219) til de eksempler jeg har nevnt i Nsph. s. 278 fra 14. hå. Jeg 
kan opplyse at det fins eksempler på bortfall også foran oppr. a 
som i svensk, f. eks. ligga Oslo 1359 (2: 349); i isl. håndskrifter fra 
13. hå. med norsk forelegg fins stadig eksempler som hof bingar, 
erfingar osv., f. eks. i BEerings saga (Cederschiöld, FornsQgur 
su6rlanda), i Veraldar-saga i AM 625 qv. (sml. s. 98); se om slikt 
bortfall i AM 677 Gregors dialoger i ANF 56 s. 148. Depalatali-
seringen må altså vare eldgammel i deler av söröstnorsk. 

Sikkert med rette hevder doktoranden (s. 214 f.) at iiku o. 1. 
former i Östfold kommer av skytja f. og ikke (som Torp tenkte seg) 
av et *skyka. Men det er neppe riktig med doktoranden å 
mene (s. 219) åt skytju er revet med da b. ble trengt tilbake. Dette 
ordet har sikkert fått *A tidlig; foran j sto t i utsatt stilling 
og kunne forsvinne, dersom ikke j forsvant. Ordet fitjar er opp-
lysende. Det har bortfall av t i gårdsnavn som Fiane i Aust-
Agder (NG 8: 45); det har bortfall av j i Östf old i navnet feta-
ögcelen (NG I s. 163); over store deler av Östlandet forekommer for-
mer som Fekjcen, Fekjer. At skytju har kunnet få t > d viser 
iygsga i Y. Östfold. Det forutsetter *skydju. Jeg mener altså 
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at skytju tidlig har gitt *skykju, som så har fått kj deplatalisert 
sammen med andre ord. 

Etter min mening henger »tilbaketrengningen av palataler» i 
trykksterk og trykksvak stilling sammen. Strukturen i dialekten 
gjör tilbaketrengingen nödvendig. 

9. Diftongforenkling. 

En god og innholdsrik oversikt over utviklingen av de gamle 
diftonger ei, au, oy har doktoranden gitt (s. 154-64). Vi får gren-
sen mellom full diftongforenkling og diftongforenkling foran visse 
konsonanter, foran lang konsonant og i trykksvak stilling klar-
lagt. I de dialekter som har »full» diftongforenkling, er likevel 
diftongen ofte bevart i prinacer eller sekundfflr utlyd; et unntak 
gir o < ey f. i noen bygder (om det nedenfor). 

Det er klart at diftongforenklingen i Östfold (og andre öst-
norske mål) har sammenheng med diftongforenkling i svenske 
grannemål. Vi kan også fölge den tilbake tu l 12. hundreår (se 
ANF 56 s. 148 f.; MM 1943 s. 123 f.). 

I en del forhold mener jeg doktoranden tar feil i sin vurdering. 
Således er det helt uriktig å forklare lägg (på läggen) ut fra leiga. 
Ordet hörer til verbet »legge» og betyr egentlig avgift og forekom-
mer i to former legg og teg; full opplysning fins i vanlige ordböker. 
Hennes retting (s. 164 note) av Torp virker naiv. At ordet fore-
kommer med sekunder diftong i noen bygder i Valdres og Sogn, 
har naturligvis ikke noe å si. 

Derimot har vi sikkert diftongforenkling i ordet langrett f.; 
siste ledd regner doktoranden med rette for å komme av gn. 
reit f. (s. 245; jfr. s. 34). Ordet fins med diftongforenkling i gamle 
östnorske lovhåndskrifter (Nsph. s. 252) og dessuten i Romaldus 
saga i AM 655 qv. II fra begynnelsen av 13. hå., et isl. hs. med 
norsk forelegg). Alt för 1200 har söröstnorsk hatt diftongforenk-
ling i dette ordet (MM 1945 s. 27 f.). Hit hörer også stedsnavn i 
Östfold Sjöretten (NG- I s. 219), det forsvunne gårdnavn i Lang-
rettone 1369 (NG 1 s. 233); sml. gardreta Östfold 1447 (5: 745). 
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Det kan vxre riktig med doktoranden å si at forenklingen i 
&oms adv. (s. 157) er merkelig. Men her burde vffirt nevnt at for-
men höver godt med skrivemåten i gamle sö. lovavskrifter; i 
Nsph. (s. 253) er nevnt /cevi og lcefislaust tidlig i 14. hå. T. Knud-
sen har dröftet ordet (Falk-festskrift s. 132 ff.) i tilknytning til at 
vlofuis er funnet i brev fra lagmann Brand i Tönsberg 1393 (4: 
618); han mener formen har hört hjemme i Sör-Östfold og Båhus-
len. Men nå viser forholdet i Skjetvemålet at formen har hatt 
större utbredelse i norsk. For det taler også yngre diplomformer: 
olofwis og delabialisert olefwis Hedra. 1457 (2: 819); te/offwis 
Bratsberg 1515 (3: 1065). — I adverbiet kunne det vfflre svakt 
trykk som er skyld i forenklingen, men formen leevi hos Torgeir 
Håkonsson omkr. 1300 viser at ordet kunne ha diftongforenk-
ling usammensatt også. 

Ordet brod uten diftong er ofte mistenkt som lån; doktoranden 
uttaler seg her varsomt (s. 163), men henviser til Skulerud Tinns-
målet s. 270 og 274, hvor det er regnet med lån. I og for seg er 
det lite rimelig at et ord som forekom hver dag i språket hos alle 
mennesker, er lånt. I virkeligheten lar forenklingen seg forklare 
ut fra den stilling ordet hadde i annet sammensetningsledd, til 
dels også i förste ledd foran kons. I gn. finner vi sammensetninger 
som byggbrauö, hveitibrauö, fliirbrauö, rugbrauö, senere også 
fladbrodt (1519; Grön, Om kostholdet i Norge indtil aar 1500, 
s. 55). I förste ledd fins gn. braufficass, brauölaupr, braudm,eiss, 
brauMoli, brauöleifr, brauödiskr, brauöbakstr o. fl. I slike sam-
mensetninger ville diftongen lett forenkles. I diplomene fore-
kommer ordet ikke ofte; jeg nevner brodi Enebakk 1373 (3: 
382). Med forenklet diftong: brodicern Telemark 1427  718), 
Solum ved Skien 1443 (8: 318), Öymark i Östfold 1445 
brodhiel Vestfold 1456 (9: 325); brcedhjarn Lier 1464 

(16: 
 
148), 
853), 

brodhjern Telemark 1469 (1: 887); brödiern, brodpanne Oslo 1510 
(12: 275). Diftongforenklingen er så gammel at Skuleruds opp-
fatning av lån fra »norsk-dansk» må falle bort. Ross har i Ordbog 
(s. 57) en mengde sammensetninger med braud i förste ledd. 

Rimeligvis på samme måte er det med lönn f. < laun n. pl. 
Ordet forekom i annet sammensetningsledd i verölaun, verklaun, 
jämnt, drekkulaun, frj6laun, barnf68tr81aun, f6strlaun, starflaun, 
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erfidislaun. Det siste er skrevet erweszloon Land 1394 (3: 518). 
Sammensetningen verölaun forekonamer i gen. vcerlonar, dat. 
vcerdlon i brev fra bisköp Öystein 1395 gjengitt i Röde bok 1425 
(RB s. 516). I eldre norske dialektordböker fins gudske (Ralla-
ger, Christie); det er gudslon med bortf alt n.; dette ordet fins i vi-
sen Rammabryllaup i Kråkelund, se Liestöl og Moe, Norske folke-
visor I s. 169. 

Det mnt. lånord resskap m. (s. 164) er rimeligvis innlånt uten 
diftong; vanlig mnt. form re(de)schap (Låneordstudier II. s 85); 
det fins i et diplom fra Sigastad i Östf old 1428-9 i formen 
resskap (8: 283), redskap Vågan 1390-1 (6: 336). I brev fra Töris-
berg 1382 het det rceidskap (1: 470); mylnu med allom rceidskap 
(Öysteins R. B. 349); diftongen da fra reai m., som ble brukt för 
(se Fritzner). — I nt. fins også diftong; reit- (Laseh § 123). 

Også rekna v. (s. 164) er innlånt uten diftong fra mnt. rekenen. 
Når ordet forekommer med diftong i sen gn. og i en del no. dia-
lekter, er det diftongen som må forklares. 

Sierlig skal jeg behandle spörsmålet om diftongforenkling 
foran palatale konsonanter. 

a. Forenkling av oy foran j. 

I stor utstrekning har norsk enkeltvokal i verbet do og i ord 
som henger sammen med det. Den eldre oppfatning var at enkelt-
vokalen skyldtes innflytelse fra skriftspråket i relativt sen tid. 
Også doktoranden gir uttrykk for denne oppfatning, idet hun 
(s. 157) sier at »verbet do brukes bare om mennesker og er vel inn-
kommet fra kirkespråk». Når vi nå vet at diftongforenkling fins 
alt i middelalderen, må vi spörre hvordan »kirkespråket» hadde 
fått diftongforenkling. 

Forholdet er sikkert et annet: i verbet doyja er siste del av dif-
tongen smeltet sammen med j, så formen ble doja. Av denne for-
men må tidlig ha utviklet seg et do, liksom fly av Nja (8m1. S. 
Bugge ANF  IV s. 128; Hxgstad, Indre sudvestl. I s. 116; Seip, 
Stud. nsph. s. 98; Hesselman, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria 
s. 60 f.). 

Diftongforenkling i cloyja v. og moyjar f. pl. har jeg för påvist 
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i no. för 1350 (Nsph. s. 253). Denne forenkling kan jeg nå vise er 
enda eldre. 

I flere islandske håndskrifter fra 13.. hundreår med tekster 
som må ha hatt norsk forelegg, finner vi en del skrivemåter som 
viser at siste del av diftongen og j var gått sammen tu l 63. lyd. Jeg 
nevner fölgende: 

AM 677 qv., Gregors homilier med sikkert söröstnorsk fore-
legg (sml. ANF 58 s. 147 f.; Munksgaard, Corpus cod. Is!. XVIII, 
innledning): doia v. inf. Leifar 22" 2312,  4628; doianda pres. pts. 
753; goia v. inf. 3823.26; moio f. dat. sg. 7818. 1 Gregors dialoger i 
samme håndskrift er skrevet ~liar gen. sg. 144", meio dat. 14028. 
— I AM 645 qv. eldre del finner vi husfreia (Larssons utg. s. 37; 
sml. husfreyia 3819; gor pres. av goyja (sst. s. 679; eksemplene er 
fra Clemens saga, som har flere merker etter norsk forelegg. — 
I AM 655 qv., Erasmus saga med merker etter norsk forelegg: 
meio dat. (Morgenstern, Arnamagn. fragm. s. 16, Unger Heil. 
m. s. I s. 364). — I AM 652 qv., Matheus saga postola: ~tiar, 
mwia f. gen. sg. pl. (Unger, Postolas. s. 808, 810; flere ganger også 
skrevet med yi). — I AM 625 qv., Andreas saga postola, med 
merker etter norsk forelegg: eiar for eyjar f. pl. (Postolas. s. 404). 

nisse uvanlige islandske skrivemåtene må alle skriva seg fra 
norsk forelegg, og de viser at noen norske dialekter alt för 1200 
har hatt den diftongforenkling som kommer klart til syne i sör-
östlandske håndskrifter etter 1300, og som også er kjent fra flere 
nynorske dialekter. Jeg skal nå nevne de norske skriftformene 
og sammenholde dem med de norske dialektformene. 

moy f.: moar gen sing. Sth. 30 qv. (sml. Nsph. s. 253); mawr 
nom. pl. AM 74 qv., hs. fra Tönsberg ca. 1350 (NgL II s. 77 n. 
18); moo akk. sg. Trh. 1127 till. a, sö. hs. fra omkr. 1400; i 
samme hs. også mceyct gen. pl. (NgL IV s. 174 og 172). Merk 
sammensetningen mom« Spangereid 1488 (15: 111). I norske 
dialekter er ordet lite brukt. 

oy f., forekommer mest i sammensetninger: Vikoar gen. Bergen 
1315 (Nsph. s. 252); Soolyar lovhs. Trh. 1127 a, fra förste del 
av 15. hå (NgL II s. 480); j Soicsom Solör 1453 (12: 221); Soloor 
Solör 1460 (5: 826); Hofwdo Selvik 1396 (4: 660); Lafo Bå- 
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husl. 1422 (3: 659); Oden» Östf. 1423 (2: 673), Odinsoo og = 
oy 1425 (3: 682). Doktoranden viser (s. 154; sml. s. 280) at 
diftongforenkling i oy f. er videre utbredt enn i hoy n. i öst-
norske diftongforenklende dialekter. Det har sikkert sin grunn 
i at ordet forekom ofte i pl., hvor diftongen ble forenklet fo-
ran j. 

husfroyja f.: huspre gen. sg. Tönsberg 1352 (2: 311); huspre 
dat. sg. Sandeherrad 1398 (1: 561; vidisse av 1411 av dette 
brev husproy; sml. S. Bugge ANF 4 s. 128); Ramnes 1413 
(11: 125); huspro nom. sg. Grenland 1474 (3: 905). — At 
Fröyju i sammensatte stedsnavn tidlig blir skrevet Fm-, 
er kjent nok. Magnus Olsen har i »Hedenske kultminder i 
norske stedsnavne» (s. 26 ff.) samlet disse navnene og har skri-
vemåter som Frceberg 1360, Froland 1395 og med mange nyere 
skriftformer og uttaleformer som viser at Froyju- er blitt Fro. 
Når en tar hensyn tu l denne utvikling, blir det visstnok let-
tere å skjelne mellom navn sammensatt med Froyja og navn 
sammensatt med Froyr. 

döyja v.: Parallell til de skrivemåter som ble brukt i isl. hånd-
skrifter med norsk forelegg, er dceya i den ön. Barlaams saga 
3026; dyjce ca. 1325 (Nsph. s. 253); senere er skrevet dogia i 
brev fra Svarstad i Vestfold 1398 (6: 354). 

Til döyja ble nydannet en svak preteritumsform; i et brev 
fra Sigdal 1350 (8: 156; sml. Nsph. s. 253) forekommer tre ganger 
dwdi. Siden finner vi denne svake pret. form av verbet stadig 
i diplomene: dcede Tönsberg 1376 (8: 198); dope Oslo 1378 (1: 450); 
dcedhe Oslo 1387 (4: 540), 1388 (3: 477); dode Tönsberg 1388 
(11: 74); dodhe Vestfold 1397 (11: 89 a); Tönsberg 1397 (11: 89 b); 
dodo Oslo 1403 (3: 565), Skien 1407 (2: 593); dodhe Vestfold 1419 
(3: 649); 1456 (9: 325). ciodhce Orkedal 1413 (5: 490) 

I et isl. hs. av Stjörn (AM 229 fol.) fra 14. hå. fins preteritums-
formen deyöi (Unger, Stjörn s. 493 n. 16; sml. Fritzner). Dette 
er sikkert ingen isl. nylaging, men viser at den isl. skrtver har hatt 
et norsk forelegg fra 14. hå., rimeligvis med et dcedi (fr. har 
doyöi). 

Partisipp av dette svake verbum heter doder. Det blir i perf. 
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og pluskvamperf. ofte konstruert med vera tu l hjelpeverbum som 
andast og andre verber som betegner å dö, sml. Ture Johanisson, 
Hava och vara, s. 84). I et brev fra Vestfold 1397 (11: 89 a) 
står det at 2Eiuinder Helleixzsson atte noe i en gård siden pen fyrre 
Gunnild Helleixzs dotter var dod dvs. etterat Gunnild var avgått 
ved döden; samme form er brukt i en vidisse utstedt samme år i 
Tönsberg (11: 89 b). På samme måte blir dette pts. brukt med dif-
tongforenkling i flere brev, f. eks. Båhuslen 1395 (3: 523), Oslo 
1403 (3: 565), Skien 1407 (2: 593), Hedmark 1433 (3: 718), Gud-
brandsdal 1463 (2: 848), Rakkestad 1487 (10: 265), Lista 1488 
(15: 111). Også med ha til hjelpeverbum: ha/de doth Hedmark 
1436 (2: 724). — I alle disse eksemplene er betydningen »gestor-
ben», ikke »tot». Men det er klart at pts og adj. lett kunne bli 
blandet sammen, sml. uttrykk som bleif doedher Brum 1426 
(5: 576), lagh dodh Hedmark 1436 (2: 724) o. fl. 

Doktoranden nevner (s. 157) at i östfold skulle presens ha 
diftongforenkling (oy > o foran r; Nsph. s. 253); og det er riktig 
nok. Også presens forekommer med diftongforenkling i diplo-
mene: dor Odal 1413 (5: 391); door Romerike 1454 (1: 830). 

Men også i pret. og pts. har verbet »lydrett» fått diftongfor-
enkling i mange norske dialekter, og det er ikke rimelig å tale om 
kirkelig innflytelse ved dette ordet, som har hatt diftongforenk-
ling i noen ön. dialekter alt för 1200. Men på grunn av sin opp-
rinnelse blir dod (pts.) vesentlig brukt om mennesker. 

Ellers forekommer naturligvis adj. dauår, isxr når det ikke 
er tenkt på selve dödsöyeblikket: pers daudhce gen. Skien 1396 
(1: 552); eftir han daupan Vest-Agder 1435 (7: 395); han er daudh 
stungin. Er han dauder, veri pa daudher j fendans ban Vest-Agder 
1436 (9: 267); hins doudhe og then dodhe Lista 1488 (15: 111). 

I flere kasus ville diftongen i adj. datt& komme foran to kon-
sonanter, og da ville mange norske dialekter tidlig få forenkling 
av diftongen (»ml. Nsph. s. 62, 106, 160, 249 ff.). Et slikt eksempel 
finner vi i clet isl. hs. AM 645 qv. yngre del i Påls saga postola: 
upriso dopra ved siden av dauda m. akk. (Unger, Postola sögur 
s. 222). Sammensetningen dauclra dagr forekommer i middelalde-
ren med forenklet diftong: &dra dagx gen. Sandsvxr 1471 (11: 
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230); dodredagx gen. Östfold 1487 (10: 265); tu dodher daghs Öst-
f old 1486 (8: 414) o. fl. 

I dialekter med »full» diftongforenkling ville de to ordene falle 
sammen. I östnorske og sörnorske dialekter er formen då, pret. 
dia vidt utbredt, se f. eks. Boss, NB 1906 s. 38; Skulerud; Tele-
målet s. 514; Vidsteen, Ordbog over Bygdemaalene i Söndhord-
land (her også doande Dag). Til dette verbum hörer adj.-parti-
sippet do »gestorben». I betydningen »tot» lever adj. dau i de fleste 
norske dialekter. Av det er laget et nytt verbum datia, som EWer-
lig blir brukt om dyr, altså med annen betydning enn do, som be-
tyr »avgå ved döden». 

Hvorfor fikk ikke  verbet do pret. på -dde i norsk som nå og 
flyl? Det har sin grunn i at språket hadde et annet verbum som 
i disse formene hette doydde — doyddr som med lydrett diftong-
forenkling ga dodde — dodd. Det var kausativet cloyckc »drepe», 
f. eks. doyddr i annen trosartikkel, se NgL I 262, II 22, 193 16 
o. fl. Et sted heter det dceydr og dauddr Sth. 29 qv. (beg. av 14. 
hå.; NgL II 306). I et lagmannsbrev fra Oslo 1349 (4: 346) heter 
det chyddi ek pcen dom (i vidisse fra 1408 av samme brev doyde). 

Når det eksisterte et slikt verbum med nfflrstående, men an-
nen betydning, var det en hindring for at daii, ble dodde, slik som 
naN, ble nådde. Nå til dags fins også formene dodde, dodd. 

Også i substantivet dalt& finner vi eksempler på diftongfor-
enkling i middelalderen (se f. eks. T. Knudsen, Falk-tidsskr. s. 
132 med eks. fra 1393). Det må vxre verbet som virker det. 

Som doyja, goja måtte også et stroyja utvikle seg. Fra gn. 
er kjent bare inf. strå, som dels kan "nere nylaging tu l pret. strå& 
(Torp; Hellquist). Men et *stroyja må ha levd i norsk som i da. 
og sv.; det viser nyn. former som stroye, streie, som i flere dia-
lekter forekommer i formen stro, også i betydningen »drive feet» 

1) Til tross for Valter Janssons innvendinger (offentliggjort i Nysv. Stu- 
dier 1948 s. 113 etterat ovenstående var skrevet), mener jeg at nåd' utvilsomt 
er oppstått av naae ved differensiasjon og har sammenheng med 6-bortfa11et, 
se Studier i no. språkhistorie s. 96 ff. med litt flere eksempler enn i NTS 4. 
Men når dd ble resultatet, kan det skyldes innflytelse fra typen klcedde. I Sör-
östfold og Båhuslen er resultatet blitt nedta. Men i disse dialekter heter det 
også f. eks. greieta o. 1. 

7 - 48747 Sv. landsmål 1949 
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(Boss, Ordbog). Etter opplysning av Einar Lundeby er »tre 
brukt i Östfold (Hoböl); ordet mangler hos doktoranden. 

Om nyn. »tre n. »underlag» og tilhörencle verbum »trea har 
Torp antatt en grunnf orm *ströwia — i avlyd tu l *straw; men 
om svensk strö er også regnet som mulig et *strauja med samme 
avlydssteg som strå, (Hellquist). For norsk »tre blir det etter 
dette også unödvendig å anta et annet avlydssteg enn i strå. 
Diftongen er forenklet foran j på et tidlig tidspunkt. 

Også nno. toya v. (sml. nisl. peyja) fins med diftongforenkling 
(sml. Aasen, Ordb.); i mange ön. dialekter heter ordet nå to (det 
mangler hos doktoranden). • 

b. Foren,kling foran palatalisert k. 

Også foran palatalisert k har en del norske dialekter tidlig 
diftongforenkling; også her må det ha foregått en tidlig »asimila-
sjon» mellom siste del av diftongen og den fölgende palatale lyd. 
Doktoranden nevner forholdet i »Skjetvemålet» og taler om »ten-
dens tu l enkel vokal foran k» (s. 161). Men regelen er ikke helt 
riktig formulert; det er foran ki vi kan konstatere denne utvikling. 
Alt i eldste gn. fins eksempler: fokia v., kuikiandi, v. pts., kvcekr 
(ki i flere kasus), se Nsph. s. 162. Jeg nevner andre eksempler: 
Rcekensvik (NG VI: 2: 166), 2Ekisherred AM 327 qv., omkr. 1300 
(Indrebös utg., inni. s. XX); a ./Ekom 1437, a Ekiom 1468, yppa 
Ekier 1469; nyn. uttale ner (NG 5: 251; sml. ekra sst. s. 322). 
Navnet Eikjaberg heter ofte i ön. dialekter elabcer (NG 2: 130; 
Skjetvemålet s. 161). Fra Skjetve er også nevnt (s. 161) slek'ka av 
sleikja; da k ofte blir kk foran i (Nsph. s. 143), har vi her den form 
vi skulle vente, mens verbet stcerka må ha bevart diftongen ved 
innvirkning fra subst. Mange bygdemål har diftongforenkling 
også foran j < g, f. eks. öjan adj. (Telemark). 

e. Forenkling etter foregd ende palatalkonsonant. 

Ovenfor (s. 81) er nevnt den virkning j har hatt i ord som ja 
m. »ljå». Rimeligvis er sju < sjau et vitnemål om tidlig forkorting. 
Formen sju er gammel, »ml. siunda i 13. hå. (Nsph. s. 250). For-
men siv fins i isl. håndskrift AM 625 qv. (Jakob Benediktssons 
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utg. s. 1113), Veraldarsaga, med norsk grunnlag eldre enn 1200. 
Det er ikke grunn tu l å regne sju som lån fra svensk, noe ikke 
bare doktoranden gjör (s. 163). 

Også foregående palatal k kan volde diftongforenkling. Det 
fins mange stedsnavn sammensatt med skeiå i ön. med tidlig dif-
tongforenkling. Skedaugha Tönsb. 1363 (NG 6: 190); Skcedhes 
sokn Vestfold 1400 (11: 98); Skedis sokn (Röde bok 21), Skidh 
(Röde bok s. 19. flere eksempler NG 7: 48); Skadats sokn Oslo 
1412 (5: 481). Sml. og s'E'a av Skeiåihof Romerike (NG 2: 248); 
Skidsmo flere eksempler fra 1383 av (NG 2: 264). I denne sam-
menheng må vi se si; < skeiö f. — Doktoranden regner med at 
dativformen i skeiå n. (skeiåi) har vzert avgjörende, og at det har 
foregått vokalutjamning der, og hun regner med at Ski i Kråkstad 
kommer av gn. skeiåi (Skjetvemålet s. 162). Tostavelsesformen i 
dette ordet er sekundxr og utviklet i gen. (sml. Studier nsph. s. 
116). Det er helt overflödig å regne med vokalutjamning her; det 
viser utviklingen av skeiå f. Det er mulig at lange vokaler tidlig 
ble forkortet etter sk (sml. MIM 1947 s. 132 f.); iallfall virker denne 
lyd ofte forenkling av fölgende ei. Östfoldsk har s'e'n a av skeina v.; 
ordet fins med forenklet diftong i flere dialekter (Ross, Ordb.), 
og det er unödvendig å anta en grunnform *skcena, som Boss 
foreslo. Hit hörer også kvcellsyne »flaggermus», som Boss (ordb. 
s. 962) nevner fra Östfold, men som Ingeborg Hoff ikke omtaler. 

Om ordet b•g, blett adj. er  å si at det vanlig blir regnet for 
lånt fra da. (Aasen, Torp o. fl.); ordet er temmelig utbredt i 
norsk; betydning og bruk avviker fra da.; men er ordet lånt, 
skal diftongformen i norsk forklares. Jeg har fått oppgitt ordet 
fra flere bygder i Östfold, til dels med diftong (etter leit8); men 
forenkling kunne inntre etter b. og i n.-formen. Vendingen »kje 
av noe» er visst »lånt» i nyere tid. 

Palatal g (>j) synes å ha hatt samme virkning; i östfoldsk 
fins jett, jet'tar (av geit f.); jiltveit av Geilupveit, skrevet Gelupuceit 
1395 (Skjetvemålet s. 59, s. 162); ordet geil m. har ofte diftongfor-
enkling i ön. (sml. Grötvedt, Lovhåndskrifter s. 99). Gårds-
navnet Gjettum i Brum er skrevet a Getceimi 1394 (NG 2: 142). 
Ordet gein f. har ön. former som jcenn eller Yn (Ross, Ordb.). 

Vi möter altså to tendenser. Etter k og g er ei på vei tu l å bli 
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forenklet til i, og det blir gjennomfört i noen monn. Men fordi j 
da kom i en utsatt st-Ming, blir isar i ord som begynner med 
i differensiert tu l e. I stedsnavnene Ski og Skedsmo finner vi ek-
sempler på begge utviklinger. Forholdet er av samme slag som 
det vi konstaterer ved i etter sk (se foran s. 89) og minner om ut-
viklingen av jul som dels ble y dels jå, jo, jö etter sk (se s. 85). 

Diftongforenklingen er ikke alltid gjennomfört. Doktoranden 
opplyser at skeiö n. ennå blir brukt i Östf old med diftong (s. 162); 
likeså fins diftong i keip f. (s. 29) og keise v. (s. 155), visst også i 
keivhendt adj. 

10. Nye diftonger. 
SEerlig interessant er avsnittet om nye diftonger utviklet ved 

eldre gh (s. 224 ff.). Doktoranden hevder at »forestillingen(e) om 
diftongeringens utbredelse i indre vikvarske mål har vart over-
drevne» (s. 224). Men på den andre siden mener hun å kunne slutte 
at >andre Östf old kan ha hatt en del mere av diftongering i eldre 
tider enn nå (s. 230 f.). Denne oppfatning stötter doktoranden ved 
de opplysninger Wilse ga i 1780. Her sakner jeg den opplysning 
Wilse gir om Skjetvemålet i »Forerindring». Der sier han at 
Spydeberg mangler »Skibtvingernes at heide noget». I sin ordliste 
oversetter han det med »vedgiöre». Det må vare gn. hegda »inn-
rette, ordne», sv. hejda. Dersom dette ordet ikke blir brukt nå, 
stötter Wilses opplysning den mening doktoranden gir uttrykk for. 

At ag må ha vart diftongert, viser lånordet Måka av mnt. 
klagen (s. 236). Da dette ordet ble lånt, må ag ha vart diltongert, 
derfor blir denne forbindelse i lånordet substituert med ak, som 
lå nffirmest den fremmede form. Ellerst fins diftong også i dette 
ordet i eldre tider: wklavesloss Gudbrandsdal 1490 (10: 272), 
paaklauge Båhuslen 1515 (10: 310). 

Diftongeringen er sikkert middelalderlig (Nsph. s. 255). I 
slut-ten av middelalderen kan og ofte bli brukt for au, f. eks. 
odals logns; Askim 1490 (3: 974) for lawns < lausn (sml. s. 106); 
likeså ograbool for aura- Rakkestad 1487 (10: 265). 

I Y. Ostfold synes det å vare enda mer diftongering enn dok-
toranden gir opplysning om, se det en »spydebergsokning» opp- 
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lyser i bladet »Den 17 maj» 21. februar 1918. Også diftonge-
ringen i Värmland bör bli sett i sammenheng med den i Öst-
fold, jfr. f. eks. värml. stej og steg (NoB 28 s. 28). 

11. Konsonantassimilasjoner. 

Om assimilasjonene nk, nt, mp > hk, tt, pp hevder doktoranden 
(s. 184) at de har vant gjennomfört i östnorsk. Hun tar likevel et 
forbehold, og sier »at mange ting taler for at assimilasjonen mp > 
pp alt fra eldre tid har vfflrt mangelfullt gjennomfört» (s. 187). 
I og for seg er det betenkelig å stille opp andre regler for mp > 
pp enn for nk > hk og nt > tt; dertil kommer at likså »mange ting» 
taler for at de to andre assimilasjoner har vxrt »mangelfullt 
gjennomfört», sxrskilt i »deler av östnorsk» (sml. ovenfor s. 58). 
Om bevart mp kunne doktoranden fått opplysning hos Hfflgstad 
i »Gamalt tröndermaal» (s. 68; ordet klimp i tröndsk). 

Når vcenta ble vcetta i isl. kilder, mens vcenta holder seg i norsk, 
er det vel fordi assimilasjonstendensen ikke var så sterk i norsk. 
Og doktoranden har ikke gitt skygge av forklaring på at det heter 
skjenke, bunke og hank; hun nöyer seg bare med å si at ordene »har 
nk i gno. og nio.» (s. 186). Hvorfor heter det benk? 

Det har ikke lykkes doktoranden å bevise at assimilasjonen 
har vxrt fullt gjennomfört overalt i östnorsk. Hun mener når det 
gjelder vestsvenske mål, at en del ord har bredt seg vestfra som 
ferdigassimilerte ord, mens omvendt i östnorske mål er uassi-
milerte ord »innkommet fra öst og sör etter at assinnilasjonstenden-
sen var död» (s. 184). På den måten kan en jo »forklare» alle avvik 
i en dialekt. 

Forholdet er vel snarere at assimilasjonen ikke er gjennomfört 
når det har vxrt sierlige grunner til det. Ved ordet enke f. kan sam-
bandet med einn i bet. »alene» ha vxrt levende, sml. det nxrstå-
ende enkom adv., som doktoranden nevner et annet sted (s. 162), 
men ikke her. — Ved ordet benk m. kan sammenf all med et annet 
ord »bekk» i noen dialekter ha vffirt tu l hinder for assimilasjonen. 
Det er naturligvis ikke lett å se grunnene nå i de enkelte tilfelle, 
men resultatet: mangelfull gjennomföring av assimilasjonen ser 
vi, og det er ikke rimelig å ty tu l »låneforklaringer» i disse tilfelle. 
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Ved ordet vinter ligger det nxr å tenke på lån. Doktoranden 
gjör oppmerksom på (s. 185) de gamle vestgötiske former vcotter, 
vitter. Også i norsk finner vi en assimilert form med i: eigi langt 
ta vitrar AM 645, isl. hs, med norsk forelegg av Påls saga (se Postola 
sögur s. 233). Men ved dette ordet sto t i en utsatt stilling; foran 
r kunne t gå over til d og falle (sml. Nsph. s. 284). I et hs. av Bar-
laams saga (AM 232 fol.; beg. av 13. hå.) fins siautugr vera for 
vetra (Keyser og Unger, Barlaams saga s. 79 note 5). 

Den ön. dialekt som ligger til grunn i Barlaams saga, har altså 
rimeligvis hatt assimilasjon nt > tt i vetr; men ordet haddde ut-
viklet seg videre og hadde fått samme form som var n. Her lig-
ger etter min mening en grunn til at vinter trenger gjennom. Det 
er rimelig at vinter hadde holdt seg uassimilert i ön. sjömål, og 
at det utbredte seg derfra. Enda fins former som vedr utenfor 
den blöte kyststripe, f. eks. i Grindeim i V. Agder; sml. Vetrhus, 
uttalt ~drus i Selje i Nordfjord (NG- 12 s. 396). 

Når det gjelder tr > ör > r, antar doktoranden at utviklingen 
av navneformene Per og Kan i »har gått for seg utafor målföret» 
(s. 193). En slik »antagelse» er det vanskelig å före bevis for, og 
jeg »antar» at den er uriktig. Ved fornavn har en slik utvikling 
lettere kunnet gå for seg (svakere trykk; barnespråk), og den al-
mene utbredelse disse navneformene har i norsk, taler for at de 
er utviklet i Norge; de har jo ellers rettet seg etter norske lyd-
lover: n falt i Kan i (når siste stavelse ikke ble nasalert, skyldes det 
sikkert trykkforholdene, sml. mi). Petr blir skrevet med d alt i 
1383 (Larsen MM 1926 s. 116; Seip, NTS IX 8.385). I diplomer fra 
Östfold fins eksempler fra 1419 av; vi har den ekte östfoldske skri-
vemåten Pedarsmesso Öymark 1442 (1: 781). Jeg har også pekt 
på andre gamle skrivemåter som viser denne overgang; foruten 
bera komp. tidlig i 14. hå. (Nsph. s. 284), hvor sup. kan ha spik 
en rolle er nevnt ydermeer fra Tönsberg 1412 (5: 486) o. fl., steds-
navnet Heddal av *Heitrardalr (NG- 7: 236). Boss nevner i 
Ordb. ord som gnidra v., gnidr n. og legger til at »t endog i ÖAgder 
og VTel (og Vestfold?) kan gaa over til d foran r og 1, ogsaa i Egne 
hvor t holder sig imellem Vokaler». Doktoranden burde gitt opp-
lysning om hvorvidt de ord Boss nevner, er kjent i Östfold. For-
uten gnidr, gnidra (anfört fra Vestfold) gjelder det glidra, kvitra, 
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kladra, Klidder-Kladder, klådra. Det ser ut etter Boss som det 
fins flest eksempler på denne lydovergang i Agder, Telemark og 
Vestfold; men hvor trykkforholdene har virket med, fins det også 
eksempler i andre dialekter, deriblant i Östf old. Jeg nevner at 
gn. Skyset i Nittedal (NG 2: 285), går tilbake på en form Sky-
truscetre (Röde bok) og regnes for sammensatt med et elvenavn 
Skytra. Om tr > dr> r se Larsen MIM 1926 s. 115 f. 

Også de andre klusiler blir svekket foran r. Den rimeligste for-
klaring på en form som noen pron. er  at k er blitt gh, som senere 
falt, i synkoperte former foran r. Det er vel også grunn til å regne 
med svakt trykk som doktoranden gjör (s. 234; sml. s. 233). 

Som foran r blir de ustemte klusiler svekket foran 1. Hit 
hörer temmelig sikkert mye adj. og Nils propr. (se Larsen Solörd. 
s. 122), Aylling m. I Östfold fins det stundom metatese som hind-
rer konsonantsvekkelsen. Boss har fra Östfold kulke for kukla; 
»H.est'n staalpär igjönnom», hvor verbet må vmre et stopla (sml. 
stolpesjö); adj. suglen »urenslig», som loss har fra Östfold, synes å 
höre til sukla. Doktoranden gir ikke  opplysning om noen av disse 
ordene, kanskje fordi de ikke fins i Skjetvemålet. Men ordene 
forteller en del om utviklingen i Östfold-målet. Alt i et hs. av 
Barlaamssaga fra beg. av 14 hå fins stilkum for stiklum (Bar-
laams. S. s. 46 note 16). 

Doktoranden avviser (s. 191) Larsens forklaring av utvik-
Ungen t/ > 1 i ordet kjele. Larsens ord er ikke så poetisk formet 
som doktoranden gjengir dem. Men det er riktig at han regner 
med en »Barnesprogsform» fra middelalderen, utviklet »i familiens 
liv».1  Så også JanMn, Studier s. 207. I motsetning til Larsen an-
ser doktoranden »ordet kjel i norsk for et utvilsomt lån fra dansk». 
Det må i så fall vfflre et gammelt lån. Vi har sammensetningen 
kallasmiöir i et no. lovhs. fra förste fjerdedel av 14. hå. (Lund 12 
fol., se Nsph. s. 300; sml. Sörlie, Ffflröysk tradisjon s. 92 f.). I 
et brev fra Både i Östfold 1428 (2: 697) blir ordet brukt i pl. med 
endelsen -or som om det var et svakt fem., det tales om kellor ok 
grytor ok sengia klcedir ok skoren klwdir; i et brev fra Botne i Vest- 

1) Larsen brukar ikke uttrykket »kjoeleform» og talar heller ikke om en 
»heimlig og kjaar ting*, som en får inntrykk av hos doktoranden. Det ville også 
vnrt ulikt ham. 
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fold 1440 (11: 172 i yngre avskrift) kop per kelle pl. — Fra Öst-
f old finner jeg også i middelalderen form med d: kopar kcedel 
Trögstad 1470 (11: 225). 

Som Janzen gjör oppmerksom på (Studier s. 207), har ordet 
uregelrett utvikling i flere sörsv. dialekter — foruten i danske og 
norske. 

Utifra den velkjente utvikling av navn som pörketill > 
porkell alt i 11. hå. (Nsph. s. 117, 119) burde doktoranden overveid 
om det forelå swrlige grunner til overgangen ti > il i dette ordet. 
Hun har ikke tatt standpunkt til den forklaring jeg har gitt at 
utviklingen har foregått i sammensetninger som jarnketill, matke-
till, soåketill (NTS 9 s. 384); jeg kan legge til heituketill, hituketill, 
brugguketill (se Fritzner). Videre koparketill (ofte), messingakcetil 
Lardal 1415 (8: 255), sal(t)kcetil Berg 1474 (7: 477). Ofte med vekt 
eller mål til förste ledd: VI marka kicetiil, pundzkicetiil Telemark 
1520 (10: 320), spans ketil Romerike 1499 (10: 285). 

När kjel i norsk blir oppfattet som et utvilsomt lån fra dansk, 
burde også danske former veert tatt inn til sammenligning. Den 
vanlige form i nyda. er  kedel (se Dahlerups ordb.); i eldre dansk 
er også vanlig d bevart, men former som kcelle, kel fins (Bröndum-
Nielsen GG I s. 240 f., II s. 133). Det virker ikke meget sann-
synlig at vi har å gjöre med lån fra dansk i så gammel tid det her 
må vxre tale om; bhl. har t cela, töla, tödel, cel, tl (Janzen, 
Studier s. 203). Om ordet er dansk lån, må det vame lånt mens 
Båhuslen enda var norsk. 

Hertil kan nevnes no. dialektformer som i i  e il Snm. (Aasen 
Ordb.), som direkte forutsetter en form med t> d foran 1; sml. 
Myrekälen i Dalsland (NoB 28 s. 145; sml. OGB 18 s. 158 f.). 

Doktoranden synes heller ikke å ha tenkt på det norske navn 
Kjell eller Kjel, som etter Aasen (Navnebog s. 26) forekommer 
»mest paa Östlandet» og etter hans mening er »en Forkortning av 
Kjetel». Etter Vagslid (Navnebok s. 147) er denne navneformen i 
bruk også i Östfold. Lind nevner en mengde norske navnefor-
mer med d, eldste i diplom fra Gjerpen 1413 (1: 638). Formen 
Kiel eller Kel fins i slutten av 15. hå. på Hedmark 1480 (8: 407), 
1490 (7: 505) og Östfold 1489 (9: 400); Kediill Tjölling 1499 (3: 
1013; 2 ganger). 
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I virkeligheten har söröstnorsk og östfoldsk flere eksempler 
på overgangen t/ > 11. Dessuten kan yl også noen steder ha ut-
viklet seg slik *ketelen > *ketlen > *ketln > *keln (se Hessel-
man,, Huvudlinjer s. 202). 

Doktoranden regner med at ordet lille står i en sffirstilling og 
kan vsere utviklet i norsk (s. 191). 1 söröstlandsk finner vi ikke 
sjelden 1(1) i dette ord i diplomer; doktoranden nevner Lilceby 
fra 1472 (s. 191). Jeg nevner fra Oslo like 1390 (6: 330), og fra 
Östfold (sml. Vfm. II s. 209): lilhlce Lceykynce Spydeberg 1389 
(13: 43); lilla bollene (o: bolene) Onsöy 1425 (3: 682); Lille ficer-
dongh Rakkestad 1471 (9: 360). Söröstl. stedsnavn utenom dem 
doktoranden nevner (s. 191): Lillaker, Lilleströmmen, Lillcenga 
(Nesodden; NG 2 s. 191); Lillehaug (Brum; sst. s. 143), Lille-
bakk (Skedsmo; sst. s. 275); Lillebekk (Höland; sst. s. 186). 

Formen lille er utbredt i söröstl. og sörlandske mål; i •Vest-
Agder strandmål er brukt lille; i Bjelland i Manndalen skifter 
ordet mellom lisle og lille (sml. P. Kydland, Gylandsmålet s. 38). 

I gn. er ordet titicegr i sö. skrifter stundom skrevet ulcegr så-
ledes av Torgeir Håkonsson omkr. 1300 (Nsph. s. 300). I Norsk 
homiliebok (Indrebös utg. s. 40) fins ulennda for gtlenda i en pre-
ken som utvilsomt har söröstl. grunnlag. Det förer begynnelsen 
av denne lydovergang tilbake til 12. hå. 

For skutla lid n. »gjerdeled som kan åpnes ved skutler» (se 
Fritzner) er skrevet i Östf old: skylla lid Onsöy 1434 (12: 194), 
sml. skytzlo lidh Skjeberg 1448 (5: 752). For sykdomsnavnet 
krilla (hos doktoranden krillene s. 102) regner Reiehborn-Kjenne-
rud (Vår gamle trolldomsmedisin II s. 14, III s. 139) med krisle, 
diminutiv til krita (sml. Falk og Torp; også en annen forklaring 
hos Torp. et. ordb.). Dette burde doktoranden tatt standpunkt 
til. — Til kritla hörer visstnok også kril m. (fiskeyngel), kril n. 
(krusning), krile v., se Torp. — Verbet kitta heter på Östlandet 
etter ordbökene Pla; hit også APlan adj. Om disse ordene får vi 
ingen opplysning hos doktoranden. 

På dette grunnlag finner jeg doktorandens påstand om 
som »utvilsomt lån fra dansk» som en lettsindig og forhastet ut-
talelse. 

Doktoranden nevner at det ikke har foreligget noen tendens 
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til assimilasjon av sn (s. 257); mot dette taler formen nyss m.; 
dette ordet fins i dialektene både som nysn f. (Hall., Valdres), 
nios m. Tel. og nyss m., mulig også i formen njosn Shl. (Ross). 
Aasen förer alle ordene til gn. njösn f. For formene med y må det 
ha eksistert en grunnform med jit (sml. s. 88). — Hxgstad har an-
tatt at her har ywrt »klanglaus» n (Nvl. s. 138), altså foreligger i 
så fall en assimilasjon med hensyn til ustemthet. At dette er rik-
tig, får stötte av at vi har flere eksempler på at denne n faller i 
utlyd; det er klart at ustemt n lett ville falle bort etter s slik som 
den også falt foran s. Av eksempler på bortfalt n nevner jeg nios 
for niosn Eirspennill s. 277, 254 (sml. Olson-festskrift s. 176); 
odals lausz Borge 1440 (vid, av brev fra Skjeberg 1459; 15: 65). 

At her har yxrt assimilasjon, kan vi også slutte av det forhold 
at i gn. fins det eksempler på differensierende metatese som ved 
s/. I Nsph. (s. 303) har jeg nevnt eksempler som launs og -reins 
for lausn og -reisn i beg. av 14. hå., i Eirspennill fins to ganger 
nions s. 355, 364 (sml. Olson-festskr. s. 176). I Lund 12 fol. fins 
nions, lavns og også i innlyd launsnara for lausnara; launsnar 
gen. (Sörlie, Fxröysk tradisjon d. 119). Senere i middelalderen 
fins stadig tilsvarende eksempler: j brefualauns Rom. 1377 (3: 414); 
launss Ostf. 1442 (11: 173); odalslöyns Sandsvxr 1454 (5: 789); 
odals lens Sandsvffir 1458 (5: 810). 

Slik omstilling var ikke effektiv, for n kunne også falle foran s. 
Mer effektiv ville en segmentasjon av en ustemt dental klusil 
yfere. Det er den vi har i gisten adj. (s. 257). Slikt innskott er 
gammelt, se Leffler i Antiquarisk tidskrift V (s. 291, 293), Hag-
stad Ryg. s. 76, Indre sudy. I s. 169; Seip, Nsph. s. 191; i disse 
skriftene fins mange eksempler. 

Doktoranden hevder (s. 193) at assimilasjonen av ld > ii 
er »noe seinere» enn nd > nn. Huu henviser til min »Norsk språk-
historie», hvor det ikke skal finnes eksempler på ld > il foran vo-
kal för 1370. Det er nå ikke riktig; jeg nevner (s. 296) hello pret. 
fra 1367. I NTS IX (s. 164) er nevnt kalla fra Didr. III (etter 
Hffigstad) og (s. 163) kuell fra Eirspennill. Det er ikke noen grunn 
til å mene at nd ble nn för id ble ll. Når det gjelder mb > mm, har 
jeg (Nsph. s. 294) sett grunnen til manglende eksempler at »der er 
få ord av dette slaget, og de forekommer sjelden i skriftlige 
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Det tror jeg er riktig. For nd > nn kan assimilasjonen påvises alt 
i Norsk horn. (NTS IX s. 163) og det fins flere eksempler fra 13. hå. 

Ved overgangen ndl > nnl sakner jeg opplysning om ordet 
bendel. Etter Ross Ordb. har Östfold bcelne og Romerike balle 
for dette ordet (sml, NTS IX s. 150, s. 176 L). 

I ömm m. < ofn er fn assimilert til mm; denne assimilasjon 
er ikke omtalt der overgangen fn > mn er behandlet (s. 198). 
Denne assimilasjonen må ha hatt större område för; den merkelige 
omvendte skrivemåte stefne, stelna for stemme, stemma v. Kråk-
stad 1376 (6: 291) viser det, sml. stemmestafva V. Agder 1492 
(6: 614). I stedsnavn fins samme overgang: Remmen (i Berg) 
er skrevet så alt ca. 1420 (NG I s. 222), Klommestein (i Ås; 
NG II s. 51). 

12. Lån eller ikke lån. 

Svxrt ofte regner doktoranden med lån fra bymål, bokmål, 
skriftspråk eller dansk uten at det er fört bevis for at ordet eller 
formen er lånt. Det er en arv fra en av de svakeste sider ved jung-
grammatismen. Lydlovene ble stift opp på snevert grunnlag; det 
som stred mot de lydlover en hadde funnet, ble regnet for lån; 
bare en ukritisk bruk av »analogi» kunne redde en form. Nå vet 
vi at »lydlovene» ofte blir krysset av andre faktorer av mer psy-
kisk natur, eller at »lydlovene» ikke var nöyaktig nok formulert. 

I det foregående har jeg ofte nevnt dike ting; her skal jeg samle 
en del enkeltord, hvor doktoranden etter min mening ikke har godt 
nok grunnlag for å regne med »lån». 

Som lån regner doktoranden sam'man (s. 32). Hun tar da ikke 
hensyn til at former som sii'man, sam'man, söm er vidt utbredt i 
norsk, og at sam(m)en forekommer tidlig i middelalderen. Heller 
ikke har hun tatt standpunkt til eldre forklaringer; om dette or-
det viser jeg til det jeg har skrevet i MM 1947 s. 128 f., s. 134-6. 
Som tillegg til opplysningene der om formene i no. dialekter, nev-
ner jeg at også Nordhordland har sä'man (Troland i utrykt avhand-
ling om Austevoll-målet). — Formen sammen o. 1. i norsk kan 
ikke were lånt; det ville også vaTe wimelig om så var tilfelle. 
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I § 33 (s. 32) heter det: »å'var er et sikkert lån, jfr. ivilJ n. over-
lxr på sko; i gl. östfoldsk het det således *ivi < yfir». Det samme 
gjentas s. 82, hvor det heter at ifir er »vanlig i Östfoldbrev fra 
tida 1300-1400»; sml. også s. 85. Her foreligger dobbelformer i 
da. og sv. også. Det har vffirt gitt forskjellige forklaringer på f or-
holdet mellom de tre formene over — över og yver (ivi). Det kan 
vfflre grunnformer med ulikt suffiks; i gn. fins adv. ofar (i 0/arla, 
og ofarliga) med annet suffiks; det kan vxre ulik  utvikling i trykk-
sterk og trykksvak stilling, og over kan vfflre analogisk omlaget 
etter ovan o. fl. Bröndum-Nielsen refererer disse forskjellige opp-
fatningene (GG I s. 123). Der er et merkelig sammentreff med 
Skjetvemålet i »Södra Hallands folkmål». Der heter prep. «var, 
som antas oppkommet av over (sml. Kock Ljh. II s. 128), men det 
heter likevel yv'arlcer (Wigforss SHF s. 58); men en kan ikke der-
for slutte at over er innlånt i dialekten.' 

Hertil kommer at offwer forekommer tidlig i norsk, også i Öst-
fold. Jeg nevner noen eksempler sxrlig fra Östfold: ofuir Oslo 
1390 (5: 342; i samme brev ifuir), ofwer Onsöy Östfold 1404 (7: 
340; også ifwer), Borgesyssel 1420-30 (9: 252), Onsöy 1440 (12: 
204). I söröstnorsk lovhåndskrift kort etter 1400 er brukt både 
ofwer og yfuir Trh. 1127 till. a. (NgL 4: 176). 

Etter Ivar Aasen er over utbredt i »de nordlige Egne». I ord-
bökene fins mange sammensetninger med over, se hos Boss; jeg 
nevner bare Rose Ordb. s. 925 »Aavrgangsukse» m. fra Valdres om 
»Okse som er mer end fire Aar». — Doktoranden har ikke tatt 
hensyn til det som er skrevet om dette forhold; en nöyere under-
sökelse er nödvenclig för låneteorien blir fastslått. 

Om konjunksjonen båte sier doktoranden (s. 223; sml. s. 236) 
at den »er kanskje helst en nyere form, med skrift- eller bymålstale 

1) Hvordan skal vi forstå en opplysning (s. 132) at i itri er en rundet lyd 
blitt e eller Q? — OM yver: over gir Manne Eriksson meg under korrektur-
lesningen fölgende opplysning: Mots. över : yver- anträffas även på andra håll 
i sv. dial., näml. inom ett sammanhängande område i Dala-Bergslagen (Envall 

260), n. och v. Uppland (saml. i ULMA, Isaacsson, S. Fjärdh. s. 92) och 
Gästrikland (P. Lindkvists saml. i ULMA) med y-former i ord som yvlär, yvdel, 
yvtäcke, men över, då det ej är fråga om sammansättn. Jfr även Levander, 
Dalm. I, not 17 s. 304. I Uppland påträffas även former med y- av övre i ortn., 

ex. Yvre, by i Tierp ( < ä. Yvrebyn, jfr grannbyn Yttre G ä. Yttrebyn). 
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som grunnlag». Mot det taler den store utbredelse som t eller tt 
har i dette ordet. Storm nevner (Norvegia I s. 82) fra »flere Bygde-
maal» båta, bQtta. Den fins ikke bare i vikvxrsk som doktoranden 
opplyser etter Boss. I de vanlige ordbökene er form med t opp-
gitt fra Solör, Telemark, Sogn, Sunnhordland og Ryfylke. Den 
er brukt i »Et skuespill på Hordaland-mål fra 1811» (se MM 1934 
s. 40; Studier i no. sph. s. 98). Rimeligvis fins den alt i middel-
alderen: boddhce j lausso ok fassto Östfold 1399 (2: 555); sml. bod-
der nom. m. Sunnhordl. 1376 (5: 290). Også differensiasjon til r 
fins etter Ross Ordb. (Sogn). 

Når ordet hcelvata (s. 213) er kalt lånord, synes jeg uttrykksmå-
ten er lite adekvat. Vi må gå ut fra at folk i Skiptvet har kjent 
tu l helvete likså lenge som andre nordmenn. Ordet er norsk og 
ikke  lånt; derimot viser mangelen på kakuminal l i ordet at en 
slik kakuminalisering ikke har kunnet holde seg i ord som tilhörte 
det området det her gjelder. Det styrker den oppfatning dokto-
randen gjör gjeldende (s. 215 f.) om t som en novasjon. I ord som 
tilhörte det lag det her gjelder, ord som tilhörte »lesespråket», 
trengte ikke inn. — Hertil kommer at ordet lever som stedsnavn 
i Östf old og andre östlandske bygder. I Borge fins et plassnavn 
Helvete -uttalt Hcellete (NG I s. 269), like ens i As i Follo (NG II 
s. 62) med samme uttale. Slike navn fins flere steder ved middel-
alderlige pilgrimsveier (Espeland, MM 1947 s. 16). Som steds-
navn har det fått assimilasjon /v > il; denne assimilasjon fins 
også i andre ord tolv, sölv, halv (s. 197). I disse ordene regner dok-
toranden så med lån fra bokmål eller bymål fordi de ikke har fått 
samme utvikling som kalv o. 1. Det er altf or lettvint å tale om 
lån slik. Ved alle ordene kan det foreligge szerskilte grunner: ved 
tolf falt f i ordenstall og i sammensetninger, sml. tolmonoör omkr. 
1200 (Nsph. s. 113), halfftolte Halså 1564 (7: 800), tollmannadom 
Vestfold 1371 (1: 413); dessuten kan elleve ha spillt en rolle; i silfr 
kunne f lett falle mellom to konsonanter. I halfr kunne også f f alle 
i mange kasus. — Ordet sjalfr er heller ikke utviklet etter reglene. 
Her er v-bortf all vanlig i norsk. Det er ingen forklaring »at denne 
forbindelsen sto ustödt» (s. 197) eller var »ustabil» (s. 246). Under 
böyningen kom f i dette ord ofte mellom to konsonanter, f. eks. 
sjalfs, sjalft og måtte naturlig f alle bort. Den ulike utvikling 
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som tv har fått, viser klart at det er farlig å bruke lydlovene 
slik som doktoranden gjör det. 

Lånt skal natt va3re (s. 58) fordi nått fins i Båstad og Eidsberg; 
men natt er vidt utbredt og får full forklaring ut fra gammel gen. 
nattar forkortet av nåttar, og fra pl. netter; sml. uttrykket nedtas ti'ar 
(som ikke godt kan vwre lånt), natter tiidh Holla 1482 (12: 250). 

At vei er et »kulturord» som lett »kunne vfflre kommet inn i en 
lånt (bok- eller bymåls-) form» (s. 226), er en påstand som det 
ikke blir gitt noe bevis på. Derimot er det helt riktig at den be-
stemte form eller pl. med palatalisert g har avgjort utviklingen av 
ordet. Etter doktoranden (s. 226 f.) er vceia »lydrett» i Rakkestad, 
men analogisk i Skiptvet. Det lyder mildest talt litt kunstig. Or-
det er skrevet wyceskcell Skien 1510 (11: 289). Jeg nevner også vcej 
i flere bygder i Värmland (Kallstenius, Värmlands dialekter s. 50); 
her kan det ikke vaare en »bok- eller bymålsform». 

Hvorfor nökka? (med snarere er lånt fra »bok- og bymål» enn 
fra Y. Östf. (s. 84), er ikke lett å forstå; i »bokmål» var formen 
»nögle» like til vårt hundreår. I bymål har ordet lite hatt ?. 

Nyere lån er smitte kalt (s. 120); i et brev fra Ås i Folio 1379 
heter det »mer . . . skodadom heill oskad ok °smittad bref ibeira 
godra manne sem her nxmpnaz sidarmeir» (2: 455); ordet er altså 
tatt opp i norsk iallf all i 14. hå. 

Ved vceika m. (s. 155) burde veert nevnt at ordet er lånt fra 
en mnt. form med diftong, ikke over dansk (sml. Seip, Låneord-
studier II s. 81 og 89). 

Ordet ekta er regnet som »nyere lån fra svensk» (s. 170). Men 
ordet er opptatt i mno. fra mnt. i formen ektar. Fritzner har ektar-
kon° fra Fxröyene 1403 (1: 591, vidisse fra 1407), eghtar konu Fxr-
öyene 1404 (1: 592; vid. fra 1407); sml. ekta kono Oslo 1404 (4: 738); 
cekter bonde Onsöy 1447 (5: 748); egtherbarnwm Hedin. 1450 (9: 310). 
I sammensetninger holdt a seg, sml. ruskavör o. 1. (s. 177). 

Ordet /'kan er sikkert ikke lånt fra »bokm. kjök'kan» (s. 45), 
men som i mange andre norske dialekter direkte fra mnt. 
kake(ne), se Seip, Låneordstudier II s. 128. 

I mange flere tilfelle er jeg uenig med doktoranden når det 
gjelder spörsmålet lån eller ikke; men det ville före for langt å dra 
fram alle eksempler. Til slutt skal jeg bare nevne ett som viser hvor 
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bundet doktoranden er til en viss idealform. Ordet me4a (legge 
farge på) er behandlet som et hjemlig ord (s. 139), mens ordene 
såpe f. og påle m. like etter er nevnt som lånord; verbet måle 
(sv. og no.) er naturligvis også lånt fra mnt. liksom male (da.); 
det samme gjelder skåp n. og tråv n. — Sammenligning med »bok-
mål» er her verdilös. 

13. Slutning. 
Det er et verdifullt verk norsk dialektforskning har fått ved 

Ingeborg Hoffs avhandling om Skjetvemålet. Jeg er ofte uenig 
i de historiske forklaringer, og jeg mener at eldre literatur, seerlig 
Amund B. Larsens arbeider ikke har vffirt utnyttet godt nok. 

Doktoranden har vffirt sterkt bundet av en foreldet oppf at-
ning av »gammelnorsk» skriftspråk. Det gir seg sterkest uttrykk 
i det at hun ofte ikke går dypere i undersökelsen når hun har kon-
statert at en form er »gammelnorsk». Hun dröf ter da ikke hvordan 
denne formen er oppstått; det blir sxrlig uheldig når slike »gam-
melnorske» skriftformer nettopp er uttrykk for den utvikling hun 
kan konstatere i sin dialekt. På den måten blir hun »urettferdig» 
mot Östfolddialekten på samme måte, men ikke  i samme grad, 
som vitenskapen var for et par mannsaldrer siden. I de historiske 
utgreiinger er doktoranden enda for mye »skriftfilolog». 

Men boken er skrevet med kjfflrlighet til emnet; til dels merker 
vi en undertone av glede når doktoranden mener å kunne vise at 
gamle forhold er bevart godt. Hun gir av og til nesten en moralsk 
viirdering av dialekten, som når hun uttrykker seg slik: »Stort 
sett har således Ytre Östfold bevart de gamle flertallsendelser 
ganske trutt» (s. 167). Hennes innstilling har ofte lokket henne 
til å tale om »lån» når de moderne forhold ikke stemmer med det 
hun regner for gn. idealspråk. Men materialet er naturligvis lagt 
fram til vardering samvittighetsfullt og godt. Jeg önsker dokto-
randen til lykke med arbeidet. Som arkivar i »Norsk målförear-
kiv» vil hun få godt höve til å fortsette sitt arbeide med norske 
dialekter til nytte for språkvitenskapen; jeg er ikke i tvil om at 
hun ved arbeidet der vii öke kunnskapen om norsk språk og norsk 
språkutvikling. Og det trengs. 



Ramsor vid liebryning. 
AV OSKAR LUNDBERG. 

Handlaget vid bryning eller strykning av liar beror mycket 
på den takt, med vilken denna utföres. Från handens rörelser 
meddelar sig takten till hela kroppen. Det är under sådana för-
hållanden naturligt, att denna tagit sig uttryck i sjungna eller 
talade ord, som markerat densamma. Härav ramsor, rim, verser 
och sånger vid liebryning. 

Mitt intresse för dylika väcktes under tydningsförsök av 
runorna på liebrynet från Ström i Tröndelag.1  Vid diskussionen 
av dylika har man hittills måst gå ända till Georgien för att upp-
visa en parallell, en sång, där nyttjad vid skärpning av eggen 
på skåror. Men dylika finnas på mycket närmare håll. 

Som svar på sin frågelista (25, Slåtter, 1929) har Landsmåls-
arkivet i Uppsala (ULMA) insamlat en myckenhet hithörande 
materia1.2  Från Landsmålsarkivet i Lund (LIMA) är jag i till-
fälle att tillägga 4 ramsor. Näst Uppsalaarkivet har Västsvenska 
folkminnesarkivet i Göteborg (VFA) i nu ifrågavarande avseende 
haft det rikaste materialet att ställa till förfogande. — En del 

Se Magnus Olsen i Norges Indskrifter med de wldre Runer 2, Chra 1904-
17, s. 677-710; med tillägg a. a. 3, 1914-24, s. 266 f.; Wolfgang Krause, 
Runeninschriften im älteren Futhark hrsg. u. erklärt, Halle (Saale) 1937, 
s. 197 ff.; Oskar Lundberg, Holmgång och holmgångsblot, i Arv 2, 1946 (tr. 
1947); Magnus Olsen, Runebrynet fra Holm på Helgeland, i Avhandl. utg. av 
Det no. Vid.-akad. i Oslo, 2 (Hist.-filos. KL) 1947. 

För vänligt bistånd vid mitt tillgodogörande av arkivets material 
stannar jag i största tacksamhet till arkivarien, fil. dr Folke Hedblom. Den 
första ramsan meddelades mig av leg. sjukgymnasten Thure Björklund, Upp-
sala. 
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ord och fraser, som funnits nedtecknade med landsmålstyper, 
ha i det följande återgivits med vanliga bokstäver. 

Bortåt ett 50-tal uppgifter om verser eller sånger vid lie-
brytning äro f. n. av mig kända från svensk-språkigt område. 
De härröra från Uppland (8 st.), Västmanland (1), Söderman-
land (1), Östergötland (2), Småland (7), Västergötland (6), Bohus-
län (3), Dalsland (6), Värmland (5), Dalarna (4), Västerbotten 
(1) och Lappland (1) samt dessutom från det svensktalande 
Finland (1) och det svenska området i Estland (1). 

Ett försök att uppdela dessa på grupper har gjorts i det föl-
jande. Indelningen är helt och hållet att betrakta som provi-
sorisk. 

Om sång i samband med slåtter och skörd finnas enstaka 
uppgifter, bl. a. från Lappland. »Man sjöng eller visslade under 
arbetet. När lien skulle strykas, brukade man dock mest säga.. 
varpå ett par härmande uttryck meddelas, varom nedan. (Lyck-
sele sn, Margit Neuman 1934.) — Från Södermanland uppgiver 
en meddelare, att det var vanligare, att man sjöng, medan man 
slog, än när man brynade liarna (Stenkvista sn, Gun Gustafs-
son 1941). Detta om sång vid skördearbete i allmänhet. — 
En annan uppgift gäller sång vid själva bryningen. Från Dalarna 
meddelas: Det förekom, att man sjöng i takt, under det man 
brynade, men vilka visor har ej kunnat utrönas. Jag har dock 
själv varit i tillfälle att åse och höra en dylik kombination och 
då sjöng brynaren: »Ung Erik mötte Karin sin på skogens mörka 
stig etc.» (Boda sn, E. II. Nord 1930). 

Liksom för all folklitteratur, har även för sådana korta folk-
liga dikter som bryningsramsor enskilda individers mer eller 
mindre flödande improvisationsgåva varit betydelsefull. Dylika 
tillfälliga påhitt ha ofta nog förgätits lika lätt som de tillkom-
mit, men andra ha befunnits tillräckligt lyckade eller upprepats 
tillräckligt ofta för att fastna i minnet. De ha varit enkla nog; 
huvudsaken var att orden kunde uttalas eller sjungas i takt. 
Dessbättre har även denna efemära folklitteratur av tillf al-
liga improvisationer blivit föremål för uppteckning. 

Utbredningen av en ramsa som följande måste väl alltid 
8-48747 Sv. Landsmål 1949 
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förbli topografiskt mycket begränsad: Stora jällebärj, lella jälle-
bärj, sejfels. Det sade de förr, att liestickan sade, när de brynte 
lien med densamma. Stora Gälleberg och Lilla Gälleberg äro 
namn på gårdar i Daretorp och Seifels var en familj, som bodde 
å en av dessa. (Velinge sn, Västergötl. Th. Larsson 1932. ULMA 
4619.) Daretorp och Velinge socknar äro belägna i samma härad, 
Vartofta. — Liestickan säger: Farbror Skrabbelink å Pettersson 
(Håbols sn, Dalsl. Johan Eriksson 1945. VFA). — Någon gång 
sjöngs en strof till takten, dock mest på skoj, t. ex. Grannas 
Fia, grannas Fia, grann, grann, grann (V. Skedvi sn, Carl Lars-
son 1939). — En meddelare kom ihåg, att man i Södermanland 
vid sådana tillfällen, då man brynade eller strök lien, ibland 
sjöng en visa, som började: Fia lilla, Fia. lilla, kom, kom, kom! 
(Stenkvista sn, Gun Gustafsson 1941.) — Några sånger före-
kommo inte, då man brynade, men man brukade ibland vissla 
i takt med brynet, och så hände det också, att man härmade 
brynets läte genom orden: Skina-Tomas, Skina-Tomas; Korn-
Lars, Korn-Lars. Denna ramsa säges riktigt fort, annars låter 
det inte som när man brynar. (Ormsö sn, Est!. T. Gärdström 
1932.) Det förefaller mest sannolikt, att verkliga personer här 
givit ämne till dylika improvisationer, men även andra möj-
ligheter kunna tänkas (fragment ur större visor; appellativisk 
användning av namnen; härmande?). 

Härmed äro vi inne på egentliga härmningsr.  ams or. Dessa 
äro tydliga och klara, när de hänföras till bestämda personer. 
Från Västerbotten meddelas följande ramsa om vad lien säger. 
Olov Olsson i Årnsele var ute och slog med drängen och pigan. 
Då husbonden själv strök, vässade lien, sade den: Kömm frest 
bult opnea [opp och ned-a] me, kom försök bulta, riva omkull 
mig! Lien sade det långsamt och säkert. Drängens lie sade: 
Ja[g] få[r] gå etter lukt. [Tydligen en antydan om husbondens 
magbesvär.] Och hans lie pratade mycket fortare än husbon-
dens lie gjorde. Pigans lie sade så kringt och fort: Ja kömm fell 
ja å, jag kommer väl jag också. (Degerfors sn. Västerbotten. 
Ingrid Pettersson 1932). 

Från Sollerön i Dalarna är upptecknat (av Håll Nils Mattsson 
1930): Några visor, som man sjöng i takt, när man strök lien, 
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äro ej kända, men folkhumorn tydde stundom det därvid upp-
kommande ljudet på sitt sätt. När t. ex. Ryss-Lars (som kal-
lades Linken, därför att han var ofärdig och som levde tills han 
blev över 100 år) brynade lien, lät det så trögt och sakta: Gå[k] 
o[ch] lägg di[g], gå[k] o[ch] lägg di[g]! Men då de unga pojkarna 
brynade, lät det så lätt och muntert: Vänta litä, vänta litä! 

Denna härmning av skördefolkets beteende får anses i rea-
liteten inskränka sig till den mer eller mindre snabba takten vid 
vederbörandes liebryning. Men man har även försökt att med 
språkljud härma hur det verkligen låter, när lien brynes. Så 
i Lycksele, där man som nämnt gärna sjöng eller visslade vid 
skördearbetet. När lien skulle strykas, brukade man dock mest 
endast säga: witte, wätte (w uttalat som i engelskan) el. något dyl. 
ljudhärmande. Detta upprepades då i takt till strykstickans gång 
(Margit Neuman 1934). Någon annan mening än ljudhärmande 
ligger väl icke i detta lätt varierade uttryck. Likheten med 
Strömbrynets wate, konj. av verbet 'väta', är frapperande, men 
säkerligen endast tillfällig. Att Lycksele-ramsan skulle vara 
en sentida återstod av Strömbrynets uråldriga formel, vore, 
med det material, som står till buds, ett alltför djärvt antagande. 
Den hör snarare samman med verbet (h)vättja. Detta uttalas 
visserligen i Lycksele numera vätt (med vanligt v, enligt Margit 
Neumans ordsaml. i ULMA), men Burträskmålet har wätt 'vässa 
med brynsten'.1) 

En viss ljudlikhet har ett ord, som ej mindre än 13 gånger 
bildar upptakt till ramsor. Dessa kallar jag — sit venia verbo 
— skitramsor. 

Deras enklaste form är: Skit te lie, skit te kar! Med lätt varia-
tion uppgives denna form av vad liestickan säger 2 gånger från 
Bohuslän (Harestads sn, F. Hj. Palmqvist 1925; Svarteborgs 
sn, Karl Haglund 1945), 2 gånger från Dalsland (Råggärds sn, 

1) J. V. Lindgren, Ordbok över Burträskmålet, Upps. 1940 (Skrifter, 
utg. gm  Landsm.-ark. i Upps., Ser. A: 3), s. 160. Jfr om redskapet, varmed 
man vättjade. I äldre tid, då man endast hade en sten att göra lien vass med, 
wättun, förde man med sig den i byxfickan; wättuna letade man själv eller köpte 
dem ifrån Lycksele. I Rusksele var det rätt gott om sådan mjuk stenart, som 
lämpade sig härför (bl. 58). 
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Maria Aronson 1945; Öra sn, Gustaf Rundström 1945), 1 gång 
från Värmland (Södra Råda sn, Anonym 1945, alla i VFA) och 
1 gång från Dalarna (där återgives den som Stjit te kar å stjit 
te liä! Mora sn, Rombo F. Eriksson 1935). I Lyrestads sn, Väs-
tergötl. (Märta Gustavsson 1945, VFA) är man finare i mun: 
Skräp till kar och skräp till lie. I Sundals-Ryr, Dalsland, kon-
centrerar sig de yngres spe på de äldre: Liestickan säger: Skilt 
till gubbe, skitt till käring! I Torsö sn, Västergötl. (Aina 
Meijel 1930) utvecklas denna ramsa till en utskällning av 
mer än så: Man brukade sjunga i takt, när man brynade lien 
t. ex. Skit te läjje [lie], skit te kar; skit te pija [piga], skit te 
riva [räfsa]. Drängen, som här tycks ha sluppit undan, ihåg-
kommes i följande: När di bryna lien, sa dä: Skit te lie, skit te 
dräng! (Värings sn, Västergötl. C. M. Bergstrand 1931. ULMA 
3264: 10). I själva verket torde just drängen vara den, som 
ursprungligen figurerat i denna typ av ramsa. Det var nog ett 
mindre finkänsligt sätt att »liva» honom; jfr följande: När en 
yngre slog med lie och med liestickan brynte lien, påstod de 
äldre, att liestickan sade: Skit till lie, skit till kar, vilket betydde, 
att det var en dålig lie och en dålig karl som slog (Högsäters 
sn, Dalsl. Harry Andersson 1945. VFA). Om han förtjänade, 
kunde han uppmuntras på sätt som följer: Liestickan sade: 
Skitt te kär, skitt te kär! Eller också: Doktig kär, doktig kär! 
(Töftedals sn, Dals'. Beda Pettersson 1945. VFA). 

En återblick på det föregående ger vid handen, att av dessa 
på det fula ordet uppbyggda ramsor härstamma två eller flera 
från vartdera av landskapen Västergötland, Bohuslän och Dals-
land samt enstaka från Värmland (och Dalarna). Denna grupp 
kan alltså karakteriseras som västsvensk. — Härtill är att lägga, 
att en sådan ramsa funnit sin väg till Mälardalen och där utbro-
derats så, att den duglige skördearbetaren förblir okränkt. Föl-
jande är av mig upptecknat från Långtora sn, Uppland. 

Mora li[e] å Veckholms san[d], 
Skit te kar som int[e] går fram. 

Mora liar voro utmärkt vassa. En finkornig sand, för på- 
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strykning av brynet i form av smet, erhölls från den närbelägna 
Veckholms sn.1) 

Härmed lämna vi denna västsvenska grupp av spefulla, 
någon enstaka gång rosande ramsor och övergå till en annan, 
som har en lika klar lokal utbredning, men denna gång östsvensk. 

Även denna grupp utgår från ett bestämt ord, därtill ett, 
som betecknar ett slåtterkarlen så närliggande föremål som den 
liesticka han håller i handen. Att stryka en lie kallas i Östergöt-
land och Småland att 'vispa, vespa' den. Denna östsvenska 
grupp vill jag därför kalla vispestickerams or. Med ordet 
sticka följer ett kärt ord, som nästan ger sig självt genom rim-
met: flicka. Från Östergötland meddelas: Man brukade inte 
sjunga, när man brynade eller strök lien. Men man hade en 
ramsa, som man kallade vispestickevisan. Hon var ju: Vispe-
sticka, vacker flicka, vispesticka, vacker flicka. (Torpa sn, 
Per Aggemark 1944). När smålandsbonden vispade lien, lät 
det: Vespestecka, vacker flecka (Gränna sn, Viktor Fong 1936. 
ULMA 9277, s. 7). Från Småland uppgives också: När man 
strök lien, brukade man ibland läsa i takt: Vespestecka, vacker 
flecka (Björkö sn, Gunnel Weidel 1933), och: Då man vespade 
lien, brukade man i takt därmed säga: Vespestecka, vacke flecka 
(Almesåkra sn, Karl Bäckstrand 1932 och Korsberga sn, I. 
Klackenberg 1933, alla tre i LLMA). Men även i denna oskyl-
diga miljö sticker lusten att driva gäck och spe upp huvudet. 
En ramsa, när man brynte, var: Vispestecka, vacker flecka, fuler 
pöjk (Bankeryds sn, Smål. Folke Neij 1936. LLMA). När man 
strök med strykstickan, påstodo drängarna, att den sade: Vackra 
pi[g]er, lea kärringer. Det sista syftade då ofta på matmödrarna. 
(Alseda sn, Smål. A.-L. Andersson 1934. ULMA 7911.) Här 
har således det uppslagsgivande ordet sticka kommit bort. — 
I periferien av detta område, Upplands Roslagsdel, närmare 

1) Om gräm 'krossad sandsten' för liknande användning se M. Klintberg, 
Spridda drag ur den gotländska allmogens kf, Sthlm 1914, s. 8. Om ett pri-
mitivt sätt att tillverka ett bryningsredskap genom att köra ned en trästicka 
i jorden, så att lite grus fastnar på den se Lars Levander, övre Dalarnes bonde-
kultur 1, Sthlm 1943 (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akad. f. folklivsforskn. 
11: 1), s. 227 f. 
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bestämt i Möja sn, träffas vispestickeramsan under samma ofull-
ständiga form: Någon visa att sjunga under det man strök liarna 
har ej någon hört omtalas, men man sade, att lien under stryk-
ningen sjöng: Vacker flicka, vacker flicka. Detta om det endast 
gällde att stryka lien lätt, då strykningen skedde i takt. (J. 
Westin 1931.) Själv har jag upptecknat från Hökhuvuds sn: 
Vi vej var en vacker flicka, och från Hargs sn: Vackra flickor, 
vita lår. Att vita lår omtalas kan möjligen bero därpå, att flic-
korna på vattensjuka ängar, måste kavla upp kjolarna. Som 
motsats till 'vit' förekommer i de uppländska ramsorna 'svart', 
som säges om en annan kvinnlig kroppsdel. Det må här anses 
onödigt att anföra dessa alster av frispråkig, att icke säga, rå 
folkhumor. Denna litteraturart togs i Uppland om hand av 
den osnutna manliga ungdomen, och resultatet blev drängstuge-
aktigt. Dessa senare, oftast på ordet flicka byggda ramsor, 
vilka närmast kunna betraktas som förvildade varianter av 
vispestickeramsorna, kunna rubriceras som anständiga och 
oanständiga flickramsor.1) 

Möter så en grupp, vars ramsor äro specialiserade på arbets-
resultatet, den fina eggen, och höra samman med en granskning 
och sista översyn av densamma. I brist på bättre har jag kallat 
dem skarp eggsrams or. De äro av konstaterande innebörd. 

Från Småland är i så måtto att anföra: Man läste vissa stro-
fer i takt med benen, henens låt eller henens sång. [Hen är ett 
slags bryne.] En strof lyder: Dä blir så vasst, Dä blir så vasst. 
En annan strof lyder så här, när henen går i raskare takt: Så 
vasst, dä vet ja visst, ja-ha! o. s. v. ekerns sn, C. G. Nilsson 
1941.) Från Dalarna stammar följande, som tyvärr är fragmen-
tarisk: Stundom sjöng man i takt under brynandet. Bl. a. en 
visa, som började: Jag lär nu på dig stryka (Vass är du nu, men 
värre vill jag ha dig?) Resten glömd av medd. (Äppelbo sn, 

1) Tillika som en variant till vispestickeramsorna kan följande från 
Västergötland betraktas: Å när di 'vespa', skärpa lien med liesticka, då sa 
di: Liarätta, liarätta, lång, lång, lång. Å så vespa di i takt mä dä. (Vartofta-
Åsaka sn, Maja Bergstrand 1933-34, s. 9.) Från Småland uppger Rietz: 
Liarätta f. 'ett verktyg, varmed liar riktas eller böjas, sedan de äro satta på 
skaftet'. Denna ramsa utgår alltså från beteckningen på ett annat verktyg 
än liestickan, nämligen lierättan. 
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Niss Hj. Matsson 1934. ULMA 8929, s. 25; jfr även samme 
upptecknare i Slåtter-materialet.) 

Hit för jag också följande ramsor: Liestickan sade: Kling, 
klang, skarp bett, kort stubb, jäntan svett. (Morlanda an, Bohusl. 
Olof J. Larsson 1945. VFA). Liestickan säger: Då hjälper litt, 
dä hjälper litt (Köla sn, Värml. Sam. Wahlund 1945. VFA). 

Hit också den enda ramsa jag har från det svensktalande 
Finland. Dr Olav Ahlbäck har haft vänligheten att på min an-
hållan genomgå samlingarna i Svenska litteratursällskapets i 
Finland arkiv och har därvid funnit följande, upptecknad i Borgå 
sn 1937 av Hugo Renlund (Folkm.-komm. ark. Nr 122 b, s. 48): 
Latär kvettär, latär kvettär, allte bier e leta bettär. Den late 
hvättjer, alltid blir det lite bättre. Detta säges av den, som ofta 
måste stryka lien; säges även av andra till den, som måste stryka 
ofta. 

Äro ramsorna av manande innebörd och innehålla anvis-
ningar för arbetets utförande, kunna de karakteriseras som 
rådgivningsramsor. Vi få anta att bytta med vatten med-
fördes att ha brynena i. 

Vispa å brun [bryn] 
ha inga försun [försyn] 
sett ständit ve bötta; 
annars gör' le inga nötta, 

heter det i Västergötland (S. Vånga sn, Evert BoAn 1930). — 
Höll högt på gräse, dä ä långt te la-a, sa lien, när de strök 'en ve 
ängsslåtter. Då blev dä inte så mycket hö. (Rudskoga sn, Värml. 
Maja Ericsson 1932. ULMA 3927). (Denna syn på saken är 
drängens, som vill slippa så lindrigt undan som möjligt, ej hus-
bondens, Vilken givetvis vill ha så mycket hö som möjligt bärgat.) 

Till detta slag av ramsor hör också Ström-brynets A-inskrift, 
om denna, som sannolikt är, riktigt tolkats som följer: Väte hor-
net denna (bryn-)sten! (B-inskriften är ännu ej säkert tolkad.) 

Till sist ett uttryck, som då det är oförståeligt, ej kunnat 
inordnas ovan: när de brynade lien med brynstenen (sänna), 
då sade hon trö6 — — [Övers. okänd]. (Vinköls sn, Väster-
götl. T. Brandström 1929.) 
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Från Finska folkminnesarkivet, Helsingfors, har jag genom 
förmedling av fil. doktor Jouko Hautala, mottagit ett antal 
ramsor på finska, vilka översatts åt mig av bibliotekarien Emerik 
Olsoni och genomsetts av dr Hautala. De finska orden ha i det 
följande upprepats utan försök till återgivande på svenska, när 
de äro s. k. lall-ord utan regelrätt språkform. 

Till sådana lallor d sr ams or är följande att räkna: 
Viikatteen teroittaja (Liens slipare): Tihu, tahu, lihum, 

lahum, lekottaapaas, lekottaapaas (Lall-ord, lekottaa- med 
anslutning till bet. 'slänga, fladdra, flänga'; -pa(a)s bet. 'javisst'). 
Karstula. J. Leppänen 70. 1937. 

Här överhoppas några, som genom sin oanständighet erinra 
om de tidigare omnämnda uppländska ramsorna. Oklar till 
sin innebörd är följande. 

Viikatteen hiominen (Liens vässande): Lippa tuppi, musta 
Maija (Brynstensslida, svarta Maja). Haapavesi. KRK 211. 
I. Laitala 28. 1935. 

De bägge följande utgöra hänsyftningar på arbetet, den 
första i största allmänhet med antydan om dess möda, den andra 
på insamlandet av hö- eller sädesstrån. 

Heinämiehen viikate sanoo liipatessa (Slåtterkarlens lie 
säger då den strykes): Tätä työtä, tämä kesä, tätä työtä, tämä 
kesä (Detta arbete hela denna sommar). Tohmajärvi. E. Vata-
nen 126. 1937. 

Niittäjä (Slåtterkarl): Viuh, vauh, viuh, vauh, korsia kokkoo, 
korsia kokkoo (Viuh, vauh, viuh, vauh, samlar strån, samlar 
strån). Karstula. J. Leppänen 71. 1937. 

Så kan härtill fogas trenne ramsor, vilka å ena sidan äro att 
jämföra med de svenska skarpeggsramsorna, å den andra kunna 
betraktas som lallordsramsor. 

Då lien »klappas» med en liten brynsten, sjunges så här för 
ernående av god takt: 

el 
JI-77 fri  J J 7-1 • 
Tule terä, tule terä, make, terä, make, terä, fal-luta. 

Tule terä kan översättas med 'Kom egg' eller 'bliv vass'; 
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maker terä betyder detsamma. Uskela. V. Kallio 521. Sjungen 
av Ida Heinonen, hörd i Halikko på 1880-talet. 

Kovasin (Brynsten): Viksin, väksin, teräväksi (Viksin, väksin, 
vässas el. bliva vass). Vampula. P. Hongisto 390. 1936. 

Kovasin sanoo hioessa (Brynet säger vid vässandet): Tero, 
tero, tero, tero (av ordstam med bet. 'egg', 'vass' 1. dyl.; övers. 
blir sålunda: Bliv vass!) Ilomantsi. Martta Purmonen 28. 1936. 

Ensamstående i det finska materialet' och utan känd mot-
svarighet i det svenska är den särdeles märkliga, som nu följer: 

Tule terä, tule terä, Bli egg, bli egg, 
seittämä sepän terä, sju smeders egg, 
tuulls ja pilviss, i vindar och moln 
helvetin kattelois. i helvetets kittlar. 

Kun klapattiin kovasimella, sanottiin näin. Sitte tull hyvä 
leikkaamaan. (När man strök en lie med brynsten, sades så. 
Då blev (lien) bra till att skära.) Muurla. V. Saariluoma 1218. 
1914. 

Genom innehållet visar sig denna ramsa utgöra en besvär-
jelse.1  Härmed konstitueras en ny grupp, besvärj els er ams or, 
hittills i mitt material endast representerad på finska. 

Tack vare meddelande från fil. dr Oskar Looritz kan jag 
tillägga en estnisk ramsa; se H. Tampere, Vana Kannel 3: 1, 
Tallinn 1938, s. 302. Den tyska översättningen lyder: Man sagt 
immer: »Du kommst nicht vorwärts!» Lasse mich die Sense 
schleifen, / so versuche ich, / ob ich vorwärts komme / oder 
komme ich nicht vorwärts. Das Lied beim Schleifen der Sense. 
Här möter en hel liten sång av viss annan karaktär än de knappa 
finska och svenska ramsorna. 

Enligt vad jag erfarit från Köbenhavn genom kontorchef en 
Gunnar Knudsen äro lieramsor från Danmark ej kända. Det-
samma synes vara fallet i Norge, vilket meddelats mig av pro-
fessor Nils Lid, Oslo. 

Genom sin genomförda metriska form stå ramsor som dessa 
i motsättning till de regler på prosa, dock med ett betydelse- 

1) I samma arkiv finnas andra besvärjelser vilka användes vid slipning 
och hantering av stålredskap. 
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fullt rim, vilka höra samman med liebryning; dessa ha av mig 
samlats i uppsatsen Lien och flickan i tidskr. Arv, Arg. 2, 1946 
(tr. 1947). 

Om en paradartad strykning av liarna under sång, varmed 
skördearbetets slut markerades, se Albert Eskeröd, Årets äring, 
Sthlm 1947 (Nord. Mus. Handl. 26), s. 179 not. Var och en 
ville vara först. När man på en gård var klar för året, fira-
des och kungjordes detta för grannarna med uppställning av 
skördefolket, med lyftande av liarna högt i luften, skrik och 
hurrande, skott etc., och så naturligtvis med välfägnad hemma 
på gården. 

Si, när di slutade, ställde [di] öpp sä å vispade sia ha så 
disprat, å sen höjde di döm å hörrade. (Trehörna sn, Öster-
götland. Sten Edström 1934, ULMA. 7314 c, s. 6.) 

»Nu har ja hynda' på haget», »Nu hänger hynda' på hageb, 
sa' di, när di va' änna ve slutet på stöcket (under slåttern). 
Å sen ställde di opp säk i ena långer ra' å brynte bryne-
marschen; di vispa lien mä hena' (= brynestickan). Dä va allt 
en strof di sjongde då, men dä minns ja inte nu. När ho' va' 
utbrynt, slog di tre gånger mä stecka på udden på lien, å 
sen hurra' di. Vi va' 38 liar i Hornängsgäert en gång. (Tå-
dene sn, Västergötland. C. M. Bergstrand. ULMA 1783: 4, s. 2.) 



Skjetvemålet. 
Et tilsvar til professor D. A. Seip. 

Av INGEBORG FIOFF. 

1. 
Professor D. A. Seips opposisjon ved min doktordisputas 

gir meg grunn tu l å komme med en forklaring av de prinsip-
per jeg fulgte under arbeidet med min avhandling. Jeg for-
soker å forklare dialekten ut fra dens eget materiale, og set-
ter dette i språkhistorisk lys. Som folge av dette har jeg 
måttet voare varsom med å bygge på ord som etter vanlig 
kritisk metode kan mistenkes for å vTre innkomne i mål-
foret i nyere tid. Jeg har heller ikke forsokt på noen alminne-
hg eller historisk detaljert vurdering, som ligger utenfor min 
oppgave. De gammelnorske formene tjener i alminnelighet 
hare som identifiseringsmerke for leseren, og det er ikke me-
ningen at de skal gjengi en rekonstruksjon av de gammelost-
foldske former. Jeg har allikevel ikke kunnet la va•re å peke 
på, at den vikvxrske dialekt jeg har undersokt ikke stemmer 
overens med det bilde som er trukket opp på forhånd. ikke 
minst ved professor Seips kjeldeforskninger, av et gammel-
norsk skriftspråk fra disse kanter av landet. Avvikene viser 
seg på flere punkter, f. eks. ved a-, i- og u-omlyden, forhol-
det mellom ig og i6 , o. s. v. Jeg kan ikke se at professor Seips 
vidloftige argumentasjon svekker mitt standpunkt her. Dess-
uten mener jeg, at drofting av de middelalderske skriftformer, 
f. eks. fra Ostfold, krever meget strenge kritiske undersokelser, 
og at professor Seips ord om en »foreldet oppfatning av 'gam-
melnorsk' skriftspråk»' ikke rammer mig. 

Seip s. 111 
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Jeg skal deretter gå over tu l å behandle enkelte punk-
ter i professor Seips kritikk, men kan bare ta med noen få 
ting her. 

Siden dette mitt forste storre arbeide er omtalt i et uten-
landsk tidsskrift, kan det vwre nodvendig å si litt om den 
»innstilling» tu l de sorostnorske mål det språkhistoriske stu-
dium ved Universitetet gav meg. Gjennem professor Seips 
forelesninger og skrifter ble vi fort hin tu l en oppfatning av 
det eldre sorostlandske mål, som gikk ut på at det i flere 
måter, ved manglende i-omlyd i presens av sterke verb, dår-
ligere gjennomfort a- og u-omlyd, mindre av iö og mere av 
enn i vanlig gammelnorsk, visse konsonantassimilasjoner (In> 
nn, kn > nn) skilte seg ut fra den alminnelige oppfatning av 
gammelnorsk mål. 

Da jeg begynte å undersoke de indre ostfoldske målfore, 
fant jeg at det på mange punkter ikke viste de trekk en etter 
dette skulle vente. Det hadde godt gjennomfort a-omlyd (jeg 
ser her bort fra partisipp av sterke verb, der den opphavlige 
vokalen ikke gir seg umiddelbart tu l kjenne), u-omlyd i en 
monn som bekreftet og forsterket Ross' materiale, ikke over-
gang tn > nn i innlyd (vatna, båtna v), i stadnavn heller ikke 
i utlyd i trykksterk stavelse (V att e n, Bott e n). Se Skjm. 
§§ 223, 295-96. Etter dette bestemte jeg meg for bare å 
bygge på den muntlige overlevering, og bruke den middelalderske 
diplomlitteratur med den storste varsomhet. En kan etter min 
mening ikke bygge noen slutninger på denne litteraturen, uten 
at den er v ur der t. En slik vurdering må omfatte en noyaktig 
synkronisk lyd- og formbeskrivelse av hvert enkelt dokument, 
en undersokelse av skriverens skole, stand og heimstad, så 
langt det er råd å finne det ut, brevets formål o. s. v. Det er 
ofte ikke mulig å skille ostlandske brev ut fra hverandre etter 
det sted de er skrevet på. Brevets skrivetradisjon spiller meget 
storre rolle. Jeg har derfor spart behandlingen av ostfoldske 
brev fra middelalderen til et senere arbeide. 
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»Skjetvemålet» er en historisk undersokelse av et bygde-
mål i jamforing med gammelnorsk og grannemål. Det har 
ikke vart min hensikt å fore sammenligningen 
lenger tilbake enn til gno., og det ligger utenf or min 
plan å drofte opphavet tu og forholdet mellom gno. sidefor-
mer. Professor Seip hevder (s. 64) at det ikke er uvesentlig å 
undersoke, hvordan en gno. skriftform som stemmer overens 
med målforet er oppstått; men det horer ikke heime i et ar-
beide med den ramme min bok har. Jeg skal likevel nevne 
to •av de tilfelle prof. Seip kommer inn på. Opphavet til shkn 
f. er ikke klarlagt. A. Noreen, .Altisl. Gr. § 127, sier at é er 
overfort fra shkja v. Opponenten holder på en tidlig forkor- 
telse og senkning av denne tu alt i gno. tid. Men vi vet 
ikke om det er mulig at p kan vare forkortet så tidlig som 
fore 1325, og om så er, kan vi vanskelig tenke oss en senk-
ning med resultat: fullstendig sammenfall med målforets gamle 
korte )9 på et så tidlig tidspunkt. Dessuten kan den nåvarende 
form sökrn like godt atte fra den ene som den andre av de to gno. 
former, og det er tryggest bare å gjore oppmerksom på dette, uten 
å felle noen dom om hvilken av dem det er som ligger bak. 

Forholdet mellom stitipmoclir og stPfmoöir er heller ikke klar-
lagt. A. Kock, Sv. Ljudhist. 1 1, s. 340, mener at forste ledd er et 
adjektiv, som kan ha hatt i-stammenes boining. E. Bellquist, 
Et. Ordb. 3. utg., noyer seg med at »anledningen till växlingen 
är okänd». Professor Seip stiller opp en ny teori om tidlig 
progressiv omlyd. Ordet er det eneste med lydfolgen stiu-. 
En vokster stig- > s0- med bortfalt j ville vare enestående i 
norsk og svensk', der j smelter ihop med t, fi og k til en pala-
tal spirant. Dette er tilfelle selv i de mål som har maksimum 
av progressiv omlyd, jfr. Y. Of. !yr a v. tjore. Bare på gl. dansk 
grunn fins vokster som *Piurr > tur. 

Det er altfor mange trykkfeil i min bok, sarlig i paragraf-
henvisninger;  for å få boka trykt måtte jeg slå sammen og 

Unntatt sorsvensk. 
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flytte paragraffer, så den ble kortere. Lydskriften er det like-
vel ~it lite trykkfeil i. Jeg er takknemlig fordi opponenten 
ser så forståelsesfullt på dette, og også for de rettelser han 
kommer med. Et par av dem må jeg dog få komme med noen 
bemerkninger tu. Det er ikke så, at det »av og tu» er virvar 
i paragraffene»; det innskrenker seg tu l det ene beklagelige 
tilfelle opponenten nevner. Henvisningen tu l N. G. I, s. 139 
for s. 138 kan neppe »skaffe leseren bry», da halvdelen av 
det siterte navn står på s. 138, resten og alle opplysninger 
på s. 139. Ved de pron. skal ikke vises tu l § 305, da den ob-
like form dår som der er behandlet har eget oppslagsord, med 
tilvisning fra den nyno. normalform dykk. gt minn skal 
ikke stå i registeret. I siterte sammenhengende perioder er 
bare de sperrede ord registerfort. 

I professor Seips opposisjon er det i sitat etter Skjm. flere, 
trykkfeil, som jeg ikke har rom tu l å nevne her. 

Etter sin plan kan mitt arbeide bare gi den del av ordtil-
fanget som rommes i eks, på lydoverganger og i unntak fra 
de oppstilte regler. Av disse eksempler har jeg til og med måt-
tet stryke flere, se forordet i Skjm. Ord som ,§.Tiv adj., Aanva f., 
tett adj. n. (Axt brukes ikke), som opponenten etterlyser, er 
eks, på vanlige lydforhold, som der er nevnt andre eksempler 
på. 3ulci:iy m. skulle vxrt med som eksempel på mang.:lende 
progressiv omlyd ved iti; bylliy som prof. Seip antagelig har 
hort i Ostf., blir nå brukt av de fleste, og bare gamle folk 
kjenner Auktiy. Trass i opponentens mistanke mot alle påvis-
finger av lån, er tylliv for eldre 3-uk4in utvilsomt lånt i nyere 
tid. Andre ord opponenten etterlyser, har jeg spurt etter, men 
ikke funnet. Det gjelder heie v., b oelne m. Det forste er 
ukjent, for det andre brukes bennil eller 4119191. Andre av de 
ord prof. Seip spor etter er ikke brukelige, som k ile v., ki-
len adj. (i stedet: pta, ytö/); kr il m. er ikke oppskrevet fra 
Ostf. av noen. Jeg skulle vel ha tatt med jögg m., en karpe-
flsk, men kan ikke fortelle noe nytt om vokster eller etymologi 
tu l dette ord. Også kviiMna f., flaggermus, kvika v., rable, kladre, 
styYpa-jönn9m v. burde vwrt nevnt, de to siste som eks. på 
metathese. Derimot kan det ikke kreves at jeg skal gi opplys- 
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ninger om boyningsformer som pret. trö, pts. shiti (typen er be-
handlet), herde (av hiva; hevj a-h o v brukes ikke i Skj.) Dette ville 
bedre hove i en behandling av formlwren, som ville kreve en ny bok. 

Leseren av prof. Seips opposisjon vii få det inntrykk, at 
det ordtilfang som er behandlet, er utilstrekkelig for et arbeide 
av den karakter og med det formål min bok har. Jeg har 
dog behandlet ca. 3000 ord, derav er mange skrevet opp i en 
hel del bygder, og flere hundre stadnavn. 

V. 
Jeg skal vacre den forste til å innrornme at gal eller 

unoyaktig og ufullstendig sitering av andres meninger er en 
alvorlig feil, og er enig med prof. Seip i hans kritikk mot 
dette. At slikt kan forekomme, selv hos meget ovede og er-
farne forskere, gir opponenten bevis for i sitt sitat etter Ivar 
Aasen s. 54. Her mener han at Aasen i »Det norske folke-
sprogs Gramatik» skal ha uttrykt at dialektene »i det Son-
denfjeldske», deriblant Ostfoldmålet, »kan betragtes som et 
Mellemled imellem det egentlige Folkesprog og Skriftsproget». 
Aasens syn på de vikvmrske mål går fram av det fullstendige 
sitat, som lyder: »De ovrige Dialekter i det Sondenfjeldske 
synes i det bele at nwrme sig langt mere til det moderne 
Talesprog der bruges i Byerne og kan betragtes som et Mel-
lemled imellem det egentlige Folkesprog og Skriftsproget.» 
Aasens ord om et »Mellemled» gjelder således by m ålen e, 
ikke de vikvcerske mål i sin alminnelighet. 

Professor Seip kritiserer noen tilfelle av unoyaktig og 
ufullkommen sitering hos meg. Jeg kan her hare gå inn på 
det tilfelle han legger storst vekt på (s. 57 og 66), mitt sitat 
etter 0. Skulerud om opphavet til formen fera v., fare i 
Norderhov på Ringerike. Her mener prof. Seip at det jeg har 
utelatt er vesentlig, og hevder: »Skulerud mener at e er kom-
met inn i inf. i slike verber ved innflytelse fra verber som 
vefa vega» . Men dette er ikke Skuleruds mening. Han hevder at 
fPra skyldes »jamlaging med dej ljodbrigde presensformer», og 
det er dette, jeg har sitert. Skuleruds mening går enda klarere 
fram av s. 50 i det siterte verk, der han sier: »Ej inf. form 
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som fera — — — med e for a vitnar etter all von um at 
det eingong har rådt i-lj o d bri gdel  i Norderhovsmålet». 
Også s. 79, under det jeg siterte, kommer denne mening fram: 
»Gfris. — — — syner same jamlaginga etter presens».' 

Professor Seips sitater etter min bok er også noen ganger 
mindre noyaktige. Jeg forsoker ikke, som professor Seip s. 101 
synes å mene, å bevise at nasalassimilasjonene har vwrt »fullt 
gjennomfort overalt i ostnorsk», men påpeker s. 184 at Ost-
f old har hatt mange eksempler, iallfall på tt og kk, også i 
i utlyd, og at det her »neppe er grunn tu l å tvile på at assi-
milasjonene engang var godt gjennomfort». Professor Seips 
sitat om at b åte konj. bare fins i vikv., s. 109 bor også jamfores 
med s. 223 i Skjm. S. 105 er ordene elia v., nalla f., f,si1a v., 
feiltrykt og brukt slik at de ser ut som eksempler på over-
gangen t/ > il, mens målet har y som veksler med ..51, se Skjm. 
§ 11. S. 67 er det sagt: »at det er Wera — böra, som har gitt 
monster tu l föra mener også doktoranden (s. 85)». I Skjm. s. 
85 står det ikke noe slikt. Det blir der diskutert om å-lyden 
i partisippet bäri kan komme fra u, men denne tanken 
blir oppgitt på grunn av det godt eksemplifiserte tiljamnings-
resultat u-i. Videre Bier jeg: »En må likevel veere oppmerk-
som på at u foran r muligens kunne gitt ö; — —men da måtte 
vi se bort fra jamning i partisippet. Dessuten er 
vel analogien fra den lille gruppe med -or- (boret o.1.) 
for svak tu l å gripe hele systemet»'. Av Skjm. s. 86 
framgår min videre oppfatning av forholdet mellom de ytre-
ostfoldske partisipper böra og gröva. »Den omstendighet at bare 
6. klasse har o i de svenske mål på grensen og i Aremark 
(etter preteritum) kan kanskje kaste et lys over tilhovet i Nedre 
Ostfold. Det er mulig at ö kan vwre fort videre herfra til 
den lille gruppen böra, sköra, stöta». 

Det går fram av § 107 at jeg mener en vokster u-i > e-i 
er umulig i Indre Ostfold. Jeg har lagt fram det som kunne 
tale for en mulig utvikling u > ø og vist hvor lite det veier. 

Forholdene i de svenske grannemål lar meg s. 86-87 gi 
målg,eografisk begrunnelse for dette. 

Sperret av meg. 
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S. 71 sier opponenten at jeg »ikke helt vii nekte» over-
gangen u > ø i bäri, og s. 73 at jeg viser »tvil» om oppha-
vet ti.1 partisippvokalen i Y. Of. f?o,i'a lo,fa, som jeg i forste 
hånd leder tilbake tu l en »o-aktig» vokal. Men s. 229 foreslå'r 
jeg to forklaringer av diftongen, ved opphav av eldre ei-aktig 
vokal oppstått ved tiljamning, eller ved palatalisering av gh 
> j foran fremre vokal i ending. Etter min framstilling s. 85 
fr. må den eldre vokal gå tilbake på a-omlydte former. Jeg 
kan nå også nevne at 1dd har b7i6r9 o. s. v. med cP, det nor-
male produkt av o, mens y der gir e, og u> ö. Målet i 1dd 
har ikke tiljamning, men de mellomostfoldske mål har sterke 
spor av den. 

Jeg har for Indre Ostfold ikke funnet det nedvendig å 
gjengi eller kommentere A. B. Larsens teori om en partisipp-
vokal *y. Det må vwre dette som gjor at opponenten kriti-
serer at jeg ikke har utnyttet A. B. Larsens arbeider. Teorien 
om y i 3. klasses partisipp nytter Larsen hare om de mål som 
har oy i preteritum,' se sitat hos Seip s. 72. Larsen mener 
inf. med -g gir grunnlaget for denne utvikling: »perf. og pts. 
har fulgt med i denne utvikling». Videre mener han y i pts. 
blev tu l ä »samtidig med forlengelsen» a: ved en alm, over-
gang y > å i kortstavelse. Dette hover bra for Agder og Sta-
vanger by mål, som L. lar teorien gjelde for, men lite for 
I. Of., mellomostl. og oppl. som har tiljamning y-i > y y (i) 
og dessuten au i preteritum. Uttrykket »i-omlyd» må ikke 
tas i vanlig historisk mening, men er av L. brukt om en ana-
logisk innfering av palataliserte lyd i hele avlydsserien. At ä 
i de kortstavede partisipper i Indre Ostfold ikke kan skyldes y 
eller u, er det lovene om tiljamning som forbyr. Jeg vii ikke 
legge så stor vekt på vokalharmonien, men mener at ulikhe-
ten i endingsvokal mellom rivi og bre i eldre mål ogsa peker 
på at den eldre vokal var o. Opponentens eksempler s. 75 på 
e etter ä i målet i dag har ingen gyldighet. Det ene eksem-
pel er vin-navnet måse. Disse navn mangler ofte tiljamning, 
og vokalen vokser ofte som tilsvarende vokal i langstavede 
ord; fåra prep. og adv. er  en sideform tu l fåri, som jeg også 

Jfr. Seip e. 77 
9 — 48747 Sv. Landsmål 1949 
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nevner. Dette ord har ikke tiljamning, trulig fordi det ved 
sin bruk som preposisjon ofte hadde lite trykk, og kan ikke 
gjelde som fullgyldig eksempel for lydvoksteren i trykksterke 
ord. Det siste eksempel tåra n. er fra Ar e m ark i Ytre Ost-
fold, fra et mål som ikke har tiljamning. I Indre Ostfold heter 
det samme ordet tyry, tyri, se Skjm. s. 84. 

Det er overraskende, at det ikke etter min utgreiing s. 226 
—227 er klart at det er en dyp skilnad i utbredelse av den 
sekundxre diftongering av egh i de to grannebygder Skjetve 
og Rakkestad. Det er ikke noe »kunstig»1  i at via v. lage 
veg i Skjetve er analogisk etter vi m., når det samtidig he-
ter våga v. veie og kan hete vega4ell n. vegskille. At dette verb 
er lydrett i Rakkestad, står ikke hos meg. Det retter seg vel 
oftest etter den form v e g m. fått i målforet, og det er sikkert 
analogisk også i Rakkestad. Den i mot heter å veie (med vekt) 
våga i Skjetve, men mia Rakkestad, og en liknende forskjell 
fins ved gno. i mellom stega m. Skj. og stesi'a m. Rst., steg n. 
Skj. og st" n. Est. 

VI. 
Min behandling av språkhistoriske forhold i målforet har 

mott sterk kritikk hos opponenten. Mine hovedresultater, som 
bygger på dialektens nåvfflrende form, er: 

Det eldre mål i Indre Ostfold har hatt i-omlyd i presens 
av sterke verber av tredje klasse. 

Det har hatt a-omlyd i partisipp av 1., 3. og 4. klasse. 
Det har hatt ig og iö i en fordeling som ikke viser 

noen sterkere tilnwrming til ostnordisk. 
Det har ikke utviklet preterita med diftongen oy i tredje 

sterke verbalklasse. 
Det har hatt u-omlyd i atskillig utstrekning. 
Det har hatt k(k)j (kanskje også g(g)j) i en viss utstrek-

ning også utenfor hovedstavelse, og det har utviklet palatale 
spiranter av de velare okklusiver også utenfor hovedstavelse. 

Det har ikke hatt overgangen tn > nn under hovedtrykk, 
og det viser ikke overgangen kn > yn. 

Seip s. 110. 
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J eg skal behandle professor Seips kritikk av punkt 1, 3, 
4, og begynner med punkt 4. Professor Seip mener, at der-
som jeg hadde kjent tu l at noen diftongbevarende bygder i 
Vermland har noen preterita med oy ville jeg ikke kunne 
hevde at disse former i vårt mål var tilfeldige forekomster 
hos den som var påvirket av bymål. Men de aller fleste av 
mine heimelsmenn bruker ikke noen av disse formene. For å, 
dokumentere, at formene med au er de gamle og ekte i Indre 
Ostfold, vii jeg derfor ikke her bruke mitt eget samstemmige 
materiale, men sitere andre, etter opptegninger i N. M. A. 

Eidsberg: H. Ward Tromborg, f. 1890, fodt og oppvokset 
i Eidsberg: bau, flau, smau, skauv, kraup, saup (skryte 
svakt). 

Trogstad: G. Natrud, lwrer, ca. 50 år, fodt og oppvokset 
i Trogstad, har virket der som lwrer i mange år: (by svakt), 
smau g, f 1 a u g, s a u g, kr aup (Uttalen har ikke g.) 

Spydeberg: Lydskriftopptegning av cand. philol. Einar Lun-
deby, fra Holm': bxu, fku, lau, skwut, smxu, reeuk, krwup o. s. v. 

Hobol: Lydskriftopptegning ved lektor H. Hallesby: bau 
og böt, fl:au, lau„S" rauk, kraup. 

Jeg mener således å kunne hevde at formene med oy ikke 
er oppstått i disse målfore. Det kan derfor ikke kreves noen 
utforlig behandling av deres opprinnelse i en avhandling med 
den ramme min har. I Ytre Ostf. er Uri, f?o,i vanlige former. 
I en annen sammenheng, Skjm. s. 229, har jeg forsokt å vise 
hvordan de kan vfflre oppstått. 

Her er påvist den regel at de ytre-ostfoldske mål krever 
likskap mellom preteritum og partisipp, når det gjelder vokalen. 
Att dette krav ikke gjelder for de indre mål, viser folgende 
eksempler oss best: Y. Of.: böt- böta, rwi- ria, brål- bröta, 
gröv-gröva. I. Of.: bxit- biti, brwut- broti, gröv- grövi. 
Jfr. tu l dette Seip s. 73 og s. 76. Rakkestad har etter J. Olsen 
Smedal, f. 1882, N.M. A., san- saue, smau- smaue, men 
b ö y- böyé, flö y- flöyé, og viser begge muligheter for ana-
logier. Jfr. Skjm. s. 229, der det siteres et eksempel på be-
varing av det eldre tilhove (etter M. Glosli, Borge): fi:au, men 
Rona. 
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Det målgeografiske samband med Vermland, som prof. Seip 
hevder har eksistert, kan jeg ikke finne. I Vermland fins det i 
Eda og dels i Köla sogn tre preterita med oy. Disse bygdene 
er skilt fra dem jeg behandler ved strekninger som har pre-
teritum med au, i Ostfold (Romskog, Rodenes) og på Rome-
rike. De vermlandske formene er derfor heller et bevis for at 
A. B. Larsens teori om slike preterita i Oslo bymål er rett. 
Larsen mener oy er oppstått ved reaksjon mot diftongsammen-
dragning tu l å. Denne å gjetter han må ha eksistert i et mid-
delalderlig »hovedstadssprog». De samme bygder i Vermland 
som har broyt, loy g, floy g, har også skaut, kraup, bau. 
I samme bygd fins flo y og fl åj (g >j her). I vest for disse 
bygder er det au i disse preterita, i Skillingmark og Järnskog.1  I 
nord grenser de tu l au-bygder i Norge. Men i sor og ost grenser 
de tu l bygder som har monftongering tu l o. De omtalte oy- former 
er derfor trulig reaksjonsformer i et mål, der monoftongering 
engang har hersket eller gjort et forsok på. å vinne. De har 
ikke noe med Indre Ostfolds få og nye oy- former å gjore. 

Jeg går over tu l sporsmålet om ii& og ib i eldre ostfoldsk 
mål. Dette problem må en se i samband med i-omlyden i 
presens av sterke verber. Professor Seip erklwrer: »Ved disse 
verbene foreligger det flere muligheter, så de kan umulig vise 
noen ting i så måte». Men disse muligheter er jo nettopp de 
samme som jeg har droftet og funnet å måtte forkaste. Der-
som g i verber som f r y se er oppkommet ved en fonetisk 
vokster, må to betingelser ha va.rt oppfylt: 1) iit må ha vwrt 
dominerende innenfor verbalklassen 2) ift må ha utviklet seg 
til Jeg skal her gjenta mine argumenter for å forkaste 
siste betingelse. For Skjm. viser jeg s. 147 f. at sik k er gno. 

bare meget sjelden er gjengitt med g i det nåvwrende mål-
fore: nk» f., dertil kommer et par eksempler med gno. iö: 
igs n., lyska m., lystra v. Eksemplene med jfk eller il er talrike 
og fordelt over alle konsonanter: mifik, gåk adj., jtip adj., jir 
n., m., .jfkt n. og f., hes m., :sussa v., bfkm., rftic st. n., 
rfi adj. < hriitfr (dette eks, står ikke i Skjm.), v. < 

Oplysningene fra Kallstenius, Värmlands svenska dialekter. 
2  Skjm. s. 148. 
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adj., fcbrit adj., strå n., kn,åka f.; trusk m., 4å, .§uss,-§ussa, 
trusk, jit svarer tu l former med iö i norrnalisert gno. 

Det er vanskelig å forklare inf. pres. rika ri'kar ut fra 
progressiv omlyd. Det strider mot det ovenfor gjengitte ma-
teriale, når opponenten hevder s. 69: »når j ble stående, ville y bli 
resultatet av progressive omlyd.» Det er jo lagt fram eksem-
pler som viser at omlyden nettopp ikke opptrer, der hvor 
j blir stående. 

Ettersom det er verbene med (kons. +) r eller / som er de 
vanligite, og da de er en ganske stor prosent av alle i klassen, 
skulle vi vente at utviklingen i dem ville bestemme vokalen 
i hele klassen. Etter konsonant + r eller I og etter r faller j 
konsekvent: iibta, drå, strå, rik, ri, og det er ett sikkert ek-
sempel på det etter I: lita v., det eneste verb av denne klasse 
som begynner med I. Det kan derfor ikke vuere mulig at ver- 
balklassens er oppstått av ia ved lydvokster i de målfore 
jeg behandler. De få tillop tu l overgangen målforet viser kan 
ikke ha vunnet hele verbalklassen. Det er da to muligheter 
tilbake: 1) Som i mange vestnorske mål er g overfort fra det 
tilsvarende i-onalydte presens. 2) Verbene med er i denne 
form innkommet fra Ostfolds sorligste og ostligste bygder og 
fra Båhuslen, som alle har almen nyere overgang i» > g. Den 
siste teori er ikke meget tiltalende, da g i tilfelle måtte ha 
spredt seg herfra og tu l store deler av Ostlandet. Mål som har 
i-ornlyd av a og å i presens av sterke verber fins ikke langt 
unna. Alle disse mål har ved siden av vokalskilnaden mellom 
presens og infinitiv i andre sterke verber g i begge former i 
verbene av tredje klasse. I manns minne har i-omlydte pre-
sens-former av a, o, å vmrt brukt på Romerike fra Ullens-
aker av og nordetter. Sigurd Kolsrud sier i Festskr. Falk 
s. 488 om de nålevende mål på Romerike: »Romerike har fra 
gamalt i-ljodbrigde. Dei nyare analogiske tek tu l å bli kjende 
i alle bygder og er tolleg vanlege i sud». Nedre Romerike har 
en vokal som svarer tu l den i-omlydte presensvokal både i pre-
sens og infinitiv i noen verber, som gröta, vcksa, fira, lx-. Det 
er ikke sEerlig dristig å regne denne gruppen som spor etter 
eldre i-omlydt presens, og heller ikke å regne de indre-ost- 



134 INGEBORG BOET 

foldske fira, veksa, lj som slike vitnemål, når en ser på dem 
samlet og i motsetning tu l Mellom-Ostfold fara, vaksa. Det 
må ellers sokes swrforklaringer for hvert enkelt av disse ver-
bene, og det målgeografiske tilhovet blir uforklart. 

Professor Seip mener (s. 69) at motsetningen — krgpa 
taler mot muligheten av overforing av fra presens. Men 
infinitivens vokal kan utmerket godt ha seiret i det ene verbum 
kria, selv om grunnen tu l dette ikke nå kan påvises. Et faktum 
er det iallfall at infinitivsvokalen i opplandsk blir stående i 
jftga v. og S'åfta < skiöta, skjont opplandsken ennå har i-omlyd 
i presens av andre klasser. Det samme unntak fins ved skiöta 
i ikke-ostlandske mål i Romsdal og Verdalen. 

Videre jamforer professor Seip at § rår i målene i Dalsland, 
Båhuslen og det vestlige Västergötland, og i sorsvenske mål. 
Men disse mål har generell overgang av iz til g, slik som de 
sorligste og ostligste bygder i Ostfold. I de indre bygder er 
y for iit eller ä almen bare i sterke verb, ellers meget sjelden. 
Jeg vii heller jamfore med mål som har samme vokster 
av som Indre Ostfoldi. Vi finner på Romerike ju eller 
å i bljug, drjug, sjuk, mjuk, djup adj., tjuv m., jul 
n. og f.; med finner vi n yp e og r y p e f. Nannestad, Haka- 
dal (og Regnskog i Ostfold) har dessuten også i ov m. 
Vestfold har jå eller å i alle ord uten ny p e, ry p e. (Andebu, 
Hem, Tjolling, Lardal, Kvelde) og Sandsvar har samme for-
hold. Sem og Hof i Vestfold har dessuten b?-§ adj., men for 
Nykirke oppgir Olaf Broeh at sår brukes i stedet. Dette ord 
brukes forresten ikke i Ostfold, men formen fins igjen i Cib,14 
adj. Flesberg, Ovre Numedal, Sigdal, Eggedal har samme for-
hold som Vestfold, men å i Kåpa, niipa. På Ringerike har Nor-
d.erhov samme forhold som Vestfold og Indre Ostfold, mens 
Ådal også har rupe, nu p e, og det samme forhold med ute-
lukkende å eller j å fins på Vestre Toten, i Etnedal og på 
Ringsaker. På Hedmark ellers er det visstnok g etter r og 1, 
iallfall i Vallset og Stange. Et område med g etter r og 1, 
ellers å, ju, begynner i Nedre Telemark i Siljan, Gjerpen, 
Eidanger (men ikke i Solum som folger Vestfold) og fortsetter 

1  Alle oppl. fra N. M. A., for Ringerike fra 0. Skuleruds skrifter. 
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vestover. Vi har således et sentralostlandsk område som om-
fatter bygdene fra og med Vestfold, Sandsvoer, Numedal, Sig-
dal-Eggedal, Ringerike, Toten, Ringsaker tu l og med Vestre 
Romerike og Indre Ostfold, der den progressive omlyd er me-
get sparsomt representert i de nedre bygder, og ikke synes å 
finnes i de ovre, idet omlyd bare er belagt i de nedre bygder 
i ordene n y p e, ryp e og på det samme område som har disse 
former også i /93 n. o. fl., som svarer tu l gno. /iös. Vi kan ikke 
med sikkerhet betrakte /gs som en heimlig form. De tillop 
tu l progressiv omlyd som her er vist, er ikke sterke nok tu l å 
vinne verbalklassen. I de ovre bygder av dette område, fra 
Ovre Romerike og Ådal av, lever enda i-omlyd av andre vo-
kaler enn iftliö i presens (grgv('ar)), men g rår i infinitiv og 
presens av 3. klasse. Den indre ostlandske sammenheng er her 
lett å folge. 

Altså: Selv om alle ord som i urnord. hadde euhadde fått over-
gang tu l ifk i alle disse mål, ville utviklingen av g i infinitiv 
allikevel ikke kunne forklares som fonetisk vokster. 
I min avhandling er det vist at de indre Ostfoldbygder må 
ha hatt dels ift, dels il, i omtren.t samme fordeling som vest-
nordisk, men dog med endel flere tilfelle av i , swrlig hvis 
en av forsiktighetshensyn regner alle former for heimlige. For 
å forklare alle nåvwrende former ut fra ifk stiller prof. Seip 
opp en ny teori om differensiasjon av diftongens 2. ledd tul 
o, å, eller 0; ved siden av opptrer bevart u og progr. omlyd 
til y. Han mener nemlig (antaglig på grunn av spredte skrive-
former fra middelalderen, se s. 79) å kunne slutte at ostlandsk i 
eldre tid bare hadde (s. 81). Videre sier han s. 82: »Det er farlig 
å bygge sikkert på skriftformer, men det er det doktoranden dor 
når hun binder seg så sterkt tu l de former som ble brukt i gn. 
skrifttradisjon» — Jeg mener, at det av min framstilling går 
klart fram, at det er det n åleven de målf or e s former jeg 
bygger mine slutninger på. Også jeg mener det er nodvendig 
å se disse former i langt videre målgeografisk sammenheng, 
og har en mening om at de samme eldre former som jeg har 
antatt for Indre Ostfold, også fans i Vestfold, på Ringerike 
og i opplandsk. Her kan jeg bare peke på at overvekt for 
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former på Ostlandet bare er sikre for Solor-Odal og de 
narmeste bygder, og selv her går Amund B. Larsen ut fra 
sikker eldre i6 i somme ord. Romerike har derimot ikke noe 
»ju-mål», men vel mere av jft eller g enn i de omliggende 
bygdemål; fordelingen synes å vare ulik i de forskjellige byg-
dene på Romerike. Sorum har et maksimum: .§/Å? n., h•ftr m., 
bjet v., spjåt n., justra v.; men ved siden av dette Or n. tjor, 
4ettt adj. ljot, grån n. grjon. Fett, Hakadal og Hurdal har år m., 
Fett har dessuten jøt adj. ljot, jä n. ljod, jomme m. lysning, 
så og bland, kj on n. hån, skj 01 og skj ul ved siden av 
hverandre.1  

Etter prof. Seips mening kan alle former, også de med 
jo, jo, jå, fores tilbake på eldre ut , og denne kan også bli tul 
y, ju og u. Således skal altså iii, vare blitt tu l g i ryka v., men 

i rik g. n., y-  i stryka v., men ii i strii n., j/7c i Aft m., men 
jå i Åk m., iö i .§ö-t n., men jft i JUt f., g i spytevffill g. n. Var-
teig, men j i spi,ötär g. n. Svinndal, idet samme eldre forhold 
blir forutsatt for de indre og ytre ostfoldske bygder (se prof. 
Seip s. 83, der dette blir hevdet); det skulle blitt i i rfc adj., 
gno. hriitfr, men i riict v., gno. ri64a, r v., gno. hri6M; jö 
i jö n., ljåtjo, men ju t i jur n., jå i jått adj., men y i lyt, lyetar 
pres. < */iiitr. En må da sporre hvilken årsak en så mang-
foldig vokster av samme lydforbindelse kan ha, og om den 
ulike vokster i identiske ord overhodet er mulig. Er det ikke 
rimeligere å forklare formene med jo, p, (ä, ö) og jå ut fra vest-
nordisk i6, dels med, dels uten progressiv omlyd? Disse forbindel-
ser opptrer nemlig alltid, der de fins i Indre Ostfolds mål, i ord 
som i gno. hadde i6. Derimot er det endel andre ord med gno. 
iö, som i vårt målfore idag har ju eller ii eller p, og som så-
ledes tydelig går tilbake til former med eldre i/i. Det er i re-
gelen ord som har et stort område med jet, som b9i m., eller 
det ju- formen rår i hele landet, som jft n., eller i mestepar-
ten, som ju? f., .§uss m. Men dessuten er det endel andre ord 
som må ha hatt eldre ju, swrlig endel tilfelle foran s, som 
trusk m. Jeg mener altså at man i den nålevende dialekt ennå 
ser en forskjell i lydenes kvalitet, som går tilbake på en 

1  Fra opptegnelser i N. M. A. 
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eldre forskjell mellom iö og i. Tu gno. svarer jö bare i 
bjönär st. n., men dette er normalt, da å også blir ö foran n: 
brön adj. Det har derimot ikke lykkes opponenten å finne 
absolutt bindende eksempler på overgangen iz > uten ved 
progressiv omtyd og seinere forkorting av p og åpning eller 
senkning til o. Slik må voksteren ha gått for sig i trösk m., 
Tune, da progressiv omlyd etter kons. + r er regelen i dette 
mål, mens den tilsvarende indre ostfoldske form trusk viser 
voksteren i de indre bygder med deres helt forskjellige utvik-
ling uten progr. omlyd. Et lignende forhold kan det vare mel-
lom st. n. dribak i Åas herred Folio, og drå adj. I. Of., begge 
svarende til gno. driitgr. Jeg kan for oyeblikket ikke si, om 
den progressive omlyd etter kons + r er mulig i Follo, men 
men er at navnet dribak også må kunne vare oppstått ved 
tiljamning, som det er så meget av i stadnavn, slik at dette 
eksempel heller ikke har noen beviskraft. 

Jeg skal her gjenta mitt materiale fra Indre Ostfold. Her 
fins jec i disse ord: hår  ii. tjor, håra  v., jår m. okse, jettt adj., 
ljot, (Båst. jiit, så og Wilse Spbg., nå jått), Jfr. og Follo 
j åt t e f., gjote, og fra Romerike On n., Aånetta adj., samt eldre 
Lj a ar e som prof. Seip nevner. 

I g. n. hös, i S.Ö? n. jotfa v., jö n. < 15i6 er det jo, jfr. og björ 
g. d. Tune. 

Det er jo i Ona v., håne, Aön n., spjOtär g. n. Svinnd., 
å'spjött g. n. sammest., jöt adj. Bäst., fjfig, åö m., lö'r g. n. Ebg. 
< i litla Stiore, men ju i fjuifitta f., firfisle. Det er i rfi(a) v., 
(h)riMa, grt3n n., grjon, grAitaru g. ii. og flere navn sammensatt 
med griöt, grötla st. n. Skj.,,f/Var g. n. Svindal, o. fl., se Skjm. 
s. 143 if.; det er ö i lösitvffl g. n. < Liözpueit, .§önnktu g. n., römma 
m. rjome, bröst n. I lömma 
vet dog ikke sikkert, men 
s. 143-44. 

I nypa f., lystra v., lyska m 
Eks. på jf4 og ii, se foran s. 

Den differensiasjon prof. 
mening virker overgang til 
som materialet viser foran 

m. varme, Rom. jömma er oppha-
u kan det ikke vare, se Skjm. 

/ijs n., er det g, jfr. justra v. Bäst. 
132-133. 
Seip omtaler s. 86, som etter hans 
jo, jet (kanskje også til jo, o) fins 
ö, t, s, r, 1 og, om formene med 
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of, jo også regnes som differensierte, også foran ni, det vii si, 
overgangen fins i slike stillinger der urno. eu  opptrer som iö 
i vestnordisk. Striden om denne overgang i Ostfoldsk blir der-
for redusert tu l å gjelde sporsmålet om tid en for overgangen. 
Det er rimelig å anta at de nåv=ende former med jo, jå, jo 
er en direkte fortsettelse av de normale vestnordiske former 
med iö, som også hersker i brevene fra Ostfold i middelalde-
ren, og i skrivetradisjonen for stadnavn. Derimot er formene 
med ju, u, somme ganger y, en fortsettelse av de eldre former 
med iii. I verbene må forklares ved i-omlyd. 

Om betingelsene for den påståtte differensiasjon hevder 
prof. Seip, s. 86: »skulle 2 bevares, måtte vokalen etter diffe-
rensieres». Dialektens materiale taler mot dette, idet u alltid 
er bevart ved stående j: mjåk, ji-Ap adj., jfir n., jii? f., som ved 
j som er assimilert til en spirant: tå m., Hik adj. guss m., o. fl. 

Min teori om kort vokal i 2. ledd av diftongen bygger på 
at dette 2. ledd opptrer med samme kvalitet som den tilsvarende 
korte, senkede vokal, nemlig å, og stotter seg på at kort vokal 
fins i noen tilfelle enda: jått adj., j åtte f. Follo, järåhett 
Telem. Denne teori kan ikke uten videre overfores på tilfelle 
der vi ikke har noen forhold som peker på en slik kvantitets-
vokster. 

VII. 

Professor Seip utvikler i det folgende en rekke teorier, 
som jeg ofte ikke kan folge. Jeg skal bare her nevne at han 
i kap. 8 synes å mene at forekomsten av kk, sk, gg for eldre 
kkj, skj, ggj eller k(k), sk, g(g) foran fremre vokal i etterlyd skyl-
des fonetisk vokster. Men målforematerialet viser ved sin veks-
ling mellom okklusiver og spiranter i denne stilling, f. eks. 
hal.ta n., men mwrka n., Avrka f., men smörä§,§a f., styAb.y ved siden 
av stökka n., blekka f. men lyea f., o. s. v., se Skjm. §. 218-219, 
at målet her bare har bevart rester av et eldre fullstendig sy-
stem, og oplosningen av dette kan bare forklares målgeografisk. 
Opponentens krav om en strukturell eller synkronisk vurdering 
her er overraskende, da det i mitt arbeid ikke er anlagt struk- 
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turelle synsmåter, og da en slik undersokelse bare ville kunne 
vise hvilke stillinger spiranter og okklusiver fins i, og hvilken 
funksjon de har. Noe om år saken tu l at begge slags konso-
nanter, spiranter og okklusiver, fins i etterlyd ved samme 
historiske opphav kan en slik undersokelse ikke si oss, og vii 
heller ikke ha det tu l formål. 

VIII. 
Professor Seips oppfatning av målforenes forhold til andre 

dialekter og tu l bymålene (lån) avviker sterkt fra mitt. Det 
ordgeografiske studium, som i Norden sxrlig drives med flid 
i Sverige, har vist oss hvordan ordene vandrer etter de van-
lige ferdselsveier. Professor Seips ord (s. 107) om »arv fra en 
av de svakeste sider ved junggrammatismen» kan derfor ikke 
passe på min behandling av vandreord og vandreformer. 

Det er ikke mulig å forklare alle ord i et målfore ved heim-
lig vokster. Lån fra landets skriftspråk og fra nwrliggende byer 
fins i store mengder i alle målfore. Det er lettest påvise lån, 
når dialektens egne former fins side om side med de lånte 
(Skjm. himma — Amma, hynna — ja, nyeyl — nökkg, men det 
er også ellers omstendigheter som peker mot lån, f. eks. meget 
avvikende lydvokster i parallelle eller samme ord. En må selv-
folgelig vise varsomhet her, men ofte kan en med en viss 
sannsynlighet regne ut at den utvikling en meder i de mis-
-tenkte ord, som i regelen har skriftspråkets form, ikke er mu-
lig i målforet. Det er denne slags overveielser som har gitt 
meg grunn tu l å mene at häll adj. halv (jfr. hwtta v., hwtt 
f. helvt), sö// n. solv, (har prep. (jfr. rivale n.) o. fl. er  lån. De 
opplysninger fra svenske mål som prof. Seip anforer s. 108 
om det siste ord, synes snarere å styrke min oppfatning enn 

motsi den. Prof. Seip nevner i regelen ikke de former i 
samme målfore jeg bygger mine slutninger på. Ved kj el e 
m. sier han således (s. 103 if.) ikke noe om mitt eks. 3-4'labwr 
kleberstein Ebg. < *ketlaberg, en form som gjor en vokster fl. 
.ketlar > ylär umulig i vårt mål. Den andre vokster prof. Seip 
nevner, *ketelen > *ketlen > *ketln > keln er ikke mulig, da 
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ord av denne type etter reglene for vokalharmoni og vokal-
balanse har hatt endelsen -ill og tiljamning, jfr. mannan. Ki t-
t i 1 som Vågslid også har fra Ostfold, mens prof. Seip bare 
nevner Kjell, og g. n. Yikagu, Aiku."su < Sicetiulsrud med bryt-
ning i > ju foran is. Mulig blir da lån eller som prof. Seip 
også nevner, utvikling i trykklett staving. Det spors da, hvor 
ofte dette ord var nyttet i sammensetning, og om mulighetene 
for swrvokster i trykklett staving også gjelder '2. del av sam-
mensatte ord. 

I mange tilfelle er jeg dog professor Seip takk skyldig 
for interessante opplysninger om mange av disse ord, og me-
ner heller ikke at alle mine teorier om lån kan holdes oppe. 
Etter opponentens opplysuinger er jeg tilboielig tu l å mene at 
teorien om nyere lån fra bokmålet må oppgis for sammen adj., 
kjoken n., kanskje også smitte v. 

Indre Ostfold ligger den dag idag utenfor de store sam-
ferdselsveger. Det har i målvegen opptatt mange impulser som 
kom sorfra, men det er også mange sorlige drag som rår i 
den ytre del av fylket, men ikke har fått råderom i de indre 
og ovre bygder. Dette gjelder av og til også, selv om disse 
drag har greidd å trenge lenger nordover etter Oslofjorden. 
Professor Seip har påvist et middelalderlig skriftspråk fra 
disse kanter av landet, som barer merker etter et talemål som 
hadde flere drag felles med ostnordisk enn dialektene i I. 
Of. viser. Vi kan med sikkerhet si at Indre Ostfolds mål ikke 
horte tu l de dialekter dette skriftspråk umiddelbart bygde på. 
Målene her har gjort seg lite gjeldende i skrift i nyere tid, 
og det er lite rimelig at de har spilt en rolle for skriftspråket 
i middelalderen. Det er mulig, at det i det vikske område med 
Båhuslen i middelalderen fans dialekter, som hadde alle de 
målmerker professor Seip har påvist fra middelalderskrifter, og 
som således stemmer overens med det syn han har på de sorost-
landske målfore. Men tu disse dialekter horte ikke bondemå-
lene i Indre Ostfold. 



Replikk til dr. Ingeborg Hoff. 
AV DIDRIK ARUP SEIP. 

I sitt »tilsvar» har dr. Ingeborg Hoff nevnt ett forhold hvor 
hun har ubetinget rett. Jeg har sitert Ivar Aasen uriktig; jeg 
har lest feil simpelthen. Men stor er misforståelsen allikevel 
ikke.  Aasen regner Ostfoldmålet med til »nyere og mindre fflgte 
Dialekter» både i 1845 (Det kgl. norske Vidensk. Selskabs Skrif,  
ter IV s. 96) og i 1948 i »Det norske Folkesprogs Grammatik» 
(sml S. Kolsrud i »Helsing til Olav Midttun» s. 193, 196). Men 
min siteringsfeil er uheldig; det har dr. Hoff rett i. 

De andre innvendinger dr. Hoff kommer med, har liten eller 
ingen vekt. Det er forbloffende at dr. Hoff hevder at det ikke 
»horer heime» i hennes avhandling å drofte forholdet mellom mål-
foreformer og ulike gn. skriftformer. En slik oppfatning må 
fore til skjevhet i den historiske utgreiing, fullt ut bevist ved de 
misvisende og uriktige gn. normalformer dr. Hoff flere ganger 
arbeider med. 

Med sitatet fra Skulerud forholder det seg slik. Det er riktig 
at Skulerud i »Utsyn over målet i Norderhov» (s. 50) regner med 
»jamlaging med dei ljodbrigde presensformer». Men Skulerud 
har gitt det han koller »Tillegg og rettingar», og han skriver ord-
rett (s. 100) med uthevelse av meg folgende: »dei infinitiviske 
e-formene i 6te ljodsprangrekkja er å takke ei jamlaging med 
dej ljodbrigde presens-formene etter forebileete av dej sterke e 
verb av 4. og 5. ljodsprangrekkja, som i pret.' fl. fekk 6 i 
stomnen ved innverknad av u'en (o'en) i endinga (b6rum-
ut -u el. -om, -ot, -o); i somme var o'en sikra ved samfelt 
ljodbrigde og vann tidleg sess jamvel i pret., sg.: 
vela, 61 (for vaf; nno. vöv), 6fum, vega, vet (nno. vög) vögum; 
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likskapen blei med dette dess storre. Etter foredomme 
av bera, ber, b6rum og vega, veg, vögum osb. laga dej til 
ler, förarn, og dreg, dr6gum osb, nye infinitivar lera, drega.» 
Og Skulerud henviser direkte til Hultmans Hälsingelagen. For 
alvor kan dr. Hoff da ikke hevde at hun har sitert Skulerud rik-
tig. Og hadde han tatt hensyn til Amund B. Larsens forklaring 
i 1885 (se min opposisjon s. 66) og til Hultmans avhandling, 
kunne hun ikke ha uttalt seg som hun gjor. Hun bor lese Hult-
mans avhandling. Hans grunner er ikke motbevist; dr. Hoff har 
ikke  gjort noe fors& på det, eller på i det hele å vise hvorfor pre-
sens skulle virke mer i noen sterke verbalklasser enn i andre. 
Hun opererer med analogi helt kritikklost som junggrammatiker-
nes epigoner så ofte Mr. Det er uendelig tragisk noe som ofte 
hender i språkvidenskapen, at resultater som (Sn generasjon 
har nådd til (her Larsen og Hultman), blir helt neglisjert av 
vitenskapsdyrkere av en yngre generasjon. Dr. Hoff har ikke 
(å. gang nevnt den eldre oppfatning, enn si motbevist den. Hun 
har ikke bevist det hun hevder å ha bevist at »Indre Ostfold 
har hatt i-omlyd i presens av sterke verber av tredje klasse.» 

Sporsmålet om differensiasjon av Pi, jy må jeg be dr. Hoff 
tenke igjennom på nytt. Hennes bemerkning om mjuk, jup, jur 
osv. (s. 138) viser at hun ikke har forstått min oppfatning, og 
det får vol jeg ta min del av skylden for. »Skulle j bevares, måtte 
vokalen etter differensieres», sier jeg (s. 86). Det gjelder selv-
sagt bare der j virket progressiv omlyd. Differensiasjon skulle 
naturligvis ikke inntre der j ikke virket omlydende (mjuk osv.). 
Ut fra dette synet må sporsmålet diskuteres. Dr. Hoff gir ingen 
forklaring på at et postulert j6 har utviklet seg så forskjellig: 
jo, jo (å, ö) og jet (s. 136); min differensiasjonshypotese forklarer 
det (også göta i opplandsk; jfr dr. Hoff s. 134). Det er mulig at 
hele sporsmålet jti—j6 i norsk må vurderes som jeg har foreslått. 
Da har tendens til progressiv omlyd av jit vart utbredt enda mer 
(og der er ting i vestnorsk som tyder på det), men differensiasjon 
har hindret gjennomforing av omlyd. Sporsmålet må droftes 
på et annet grannlag enn dr. Hoff Or i sitt »tilsvar». Dr. Hoff 
har ikke vist at målet i Indre Ostfold »har hatt jg  og i6 i en for-
delin g som ikke viser noen sterkere tilnwming til ostnordisk». 
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Hun har heller ikke vist at »det har hatt a-omlyd i partisipp av 
1. 3. og 4. klasse». 

Det er klart at dr. Hoff har rett i at preteritumsformer som 
broyt er relativt lite i bruk i Indre Ostfold. Også andre steder 
(som i Oslo bymål) fins former med au og oy ved siden av hver-
andre; au måtte jo bli stående i verber som tidlig mistet j, og 
her kan det så ha skjedd utjamning på forskjellig vis. Men dr. 
Hoff ser bort fra den språkgeografiske sammenheng. Hun kan 
ikke ha lest Kallstenius' avhandling om dialektene i Värmland 
ordentlig. Huu reduserer (s. 132) preteritumsformene der til 
tre. Jeg hadde nevnt fire (s. 62), og Kallstenius nevnte flere (Sv. 
Lm. Bd. 21 s. 72 og s. 172). Dr. Hoff utelukker kröip, fröis, flöit, 
röik. Her må det vxre språkgeografisk sammenheng mellom 
Värmland og sorostnorsk. Dr. Hoff tar opp igjen en oppfat-
ning som A. B. Larsen har forlatt. Han taler ikke  om »middel-
alderlig hovedstadssprog» i sin siste behandling (hvor bruker 
han i det hele det uttrykket i denne forbindelse). Da Larsen 
trodde formene var yngre enn ca. 1700, forklarte han den ut fra 
sammenstot mellom dansk og norsk i Oslo, altså ut fra et be-
stemt sosialt miljo, ikke meget likt miljoet i Värmland. Som 
jeg har nevnt, er formene eldre enn Larsen tenkte seg. Den for-
klaring dr. Hoff gir, kan ikke lenger hove. Han bor tenke igjen-
nom dette sporsmålet en gang til. Min forklaring om oy oppstått 
ved progressiv omlyd er ikke bevist, men den er mulig, og jeg 
tor si sannsynlig. Den er oppstått i dialekter som hadde ikke-
omlydt presens biiiör, skjiitr; og j hadde derfor her en skerlig grunn 
til å bre seg i paradigmet som i svensk. Nettopp derfor burde 
dr. Hoff ha opplyst hva skyte heter i partisipp; at det har sk og 
icke 1 i Indre Ostfold, viser at j ikke har bredd seg så sterkt der 
som i Ytre Ostfold og i andre mål. Dr. Hoff har altså vist at pret. 
med oy ikke er sterkt utbredt i Indre Ostfold, men der er eksempler 
også der, og de står i geografisk sammenheng med tilsvarende for-
mer i Värmland og i norske sorostlandske og sorlandske dialekter. 

At målet i Indre Ostfold »har hatt u-omlyd i atskillig utstrek-
ning» er sikkert alle enige om. At u-omlyd er utbredt i östnorsk, 
er vist av A. B. Larsen, Skulerud, Hesselman, Janz61 (sml. NTS 
VII s. 389), Grötvedt o. fl. 



144 DIDRIK ARITT' SEIP 

Det er sikkert også riktig at målet i Indre Ostfold »har hatt 
k(k)j (kanskje også g(g)j i en viss utstrekning også utenfor hoved-
stavelse». Men palataliteten er trengt tilbake, for en del alt i 
middelalderen. 

At overgangen tn > nn og kn > yn har vwrt mindre utbredt 
i Indre Ostfold enn i ytre, er hevdet av andre også, se f. eks. 
mine »Studier i norsk språkhistorie» (s. 54), hvor uttrykkelig er 
talt om »de ytre bygdene langs Oslofjorden». Men i doktorav-
handlingen (s. 199) har dr. Hoff ment å finne »et uangripelig 
bevis» på at Ostfold har hatt 'tendens' til overgangen kn > yn. 
Her må jeg nevne ordet sykn. Vi må nok kunne si at det er klar-
lagt at ordet opprinnelig hadde kort vokal (se etymologiske ord-
boker av Falk-Torp, Torp, Hellquist). Og da må vi se gamle 
8krivemåter med ö i lys av utviklingen y> ö. 

Andre ting i dr. Hoffs »tilsvar» må jeg la ligge. Jeg vil legge 
til at jeg nå som for mener at dr. Roffa avhandling er en verdifull 
beskrivelse av målet i Indre Ostfold; det gir også innsikt i detal-
jer der vi for bare hadde hovedpunkter. Det er synd at arbeidet 
er skjemt av en doktrinaer historisk oppfatning og av vesentlige 
feil i den historiske tilrettelegning. Jeg gjentar at dr. Hoff burde 
utnyttet Amund B. Larsens opplysninger og tanker bedre. Ganske 
srlig vil en fordypelse i hans metode sikkert vxre nyttig ikke 
bare for dr. Hoff, men for alle som vii undersoke norske dialekter. 

liten sammenheng med min replikk til dr. Hoffs tilsvar vii 
jeg gjerne gi et par tilleggsopplysninger om overgangen tr > dr 
> r. I Nidarosdomen fins en nid-innskrift, hvor vi leser pepri 
for petri; innskriften kan sikkert dateres til omkr. 1300, sml. 
Macody Lund i (norsk) Historisk tidsskr. 30 (s. 361). — Til lyd-
forholdene i ordet vetr er folgende opplysninger av interesse: 
Etter Aasens ordbok heter vetterbraut (om »melkeveien») i Nord-
hordland vörbra,ut. Tilsvarende form med r av tr er også kjent 
fra Hedalen i Valdres (opplyst av rektor M. Sorlie) og fra Hade-
land (opplyst av rektor T. Krogsrud). Nå kan det tenkes at förste 
ledd er ve& n.; slik synes det, som Dag Strömbäck gjör meg 
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oppmerksom på, å -mrs i sönderjysk vejrvei (etter Outzen, se 
Feilberg, Ordbog over det jyske almnesmål). Men språkgeografisk 
sammenheng taler for at det er vetr som har gitt vör i norske 
dialekter. Om vinter nevner jeg ellers formen nentrinn for vet-
rinn i isl. hs. AM 122 a fol., Sturlunga (Kålunds utg. 3121). 
I dette håndskrift fins, som alt Kålund nevner, mange norva-
gismer. Jeg har undersökt dem og nevner preliminfflrt som min 
oppfatning at det de to förste hender i dette håndskrift må ha 
hatt et norsk forelegg, som ligger mellom den islandske original 
ca. 1300 og avskriften i AM 122 a fol. fra omkr. 1350. 

10— 48747 Sv. Landsmål 1949 



Richard Steffen. 
Några minnesord. 

Den 18 juni 1948 avled f. rektorn, professor h. c. Richard 
Steffen i den höga åldern av 85 år. Eftersom Steffen har betytt 
så mycket för svensk traditionsforskning och i denna tidskrift 
publicerat såväl sin doktorsavhandling som även sin stora sam-
ling norska stev jämte ett flertal uppsatser, är det rimligt, att 
han här ägnas en minnesruna. 

Steffen var född den 30 november 1862 å Ulvsby gård i Sunne, 
Värmland, den gård som i Gösta Berlings saga kallas Länsmans- 

Porträttet ovan är hämtat ur R. STEFFEN, Sidor av en samtida. 
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gården. Föräldrarna voro arrendatorn Nils Fredrik Eriksson 
och hans hustru Charlotta, f. Eriksson. De flyttade senare till 
Karlstad, vars läroverk sonen Richard genomgick och där han 
avlade mogenhetsexamen år 1882. Hösten 1883 inskrevs han 
vid Uppsala universitet och tog år 1888 fil. kandidatexamen. 
Under tiden hade han varit informator i det förnäma Ekmanska 
hemmet på Finspång. Hans lärjunge var den blivande landshöv-
dingen Axel Ekman. 

I Uppsala deltog han flitigt i Adolf Noreens seminarium i 
nordiska språk under åren 1889-1893. Det var huvudsakligen 
den litteraturfilologiska delen av ämnet han ägnade sitt intresse, 
såsom Eddan och skaldediktningen jämte mytologiska frågor; 
han refererade sålunda Golthers arbeten i germansk sagohistoria 
och E. H. Meyers i forngermansk poesi, höll föredrag om Yggdra-
silsmyten, om Jormunrekssagan och Alexanderssagan. I diskus-
sionerna om dialektavhandlingar deltog han icke. Hösten 1889 
tilldelades han av Noreen »det mindre premiet för terminen». 
Licentiatexamen avlade han i februari 1893, varefter han verkade 
som lärare vid Göteborgs realläroverk (1894-95) och vid Norra 
Latin i Stockholm (1895-97). 

Hans författarskap gällde till att börja med mytologi; sålunda 
ägnade han i Svensk Tidskrift 1890 Viktor Rydbergs Undersök-
ningar i germanisk mythologi en skarp kritik, vilken han av-
slutar med orden: »Amicus Plato, magis amica veritas.» 

Såsom innehavare av Fjärde-november-stipendiet företog han 
år 1890 en resa till Norge för att studera norsk folkdiktning. Efter 
samråd med Moltke Moe begav han sig till Telemarken och fort-
satte sedan till Sätesdalen, där stevdiktningen ännu var fullt 
levande. Han vandrade mest till fots med ränsel på ryggen, sökte 
upp undangömda bygder vid sidan av de stora stråkvägarna, satt 
i stugorna och hörde på hur man sjöng stev och upptecknade 
sådana allt vad han hann. Resultatet blev imponerande, i det 
han på sex veckor lyckades uppteckna inemot 1 200 stev, vilka 
publicerades i Svenska Landsmålen, band XV (1899). 

I Oslo åhörde han Moltke Moes föreläsningar, varigenom han 
fick uppslaget till sin gradualavhandling. Vidare hörde han 
Sophus Bugge föreläsa i nordiska språk och blev mycket impo- 



148 HERBERT GIISTAVSON 

nerad av dennes allsidiga och överlägsna lärdom, förenad med 
klarhet och enkelhet i framställning samt en personlig blygsamhet. 

Året efter skriver han i Nordisk Tidskrift om Norsk folkdikt-
ning, varvid han särskilt behandlar folkliga skalder och förfat-
tare. I Svensk Tidskrift behandlar han Ny Svensk lyrik. Denna 
recension är ägnad två banbrytande diktsamlingar, Per Hallströms 
Lyrik och fantasier och Gustaf Frödings Guitarr och draghar-
monika. Med inlevelse och sakkunskap behandlar han sin lands-
man Frödings debut. Han hade själv haft dennes manuskript 
till granskning och givit skalden goda råd vid utredigeringen. 
Även Fröding» Nya dikter fick han granska och bistod också skal-
den genom att underhandla med förläggare och skaffa honom 
förmånliga villkor. För sin följande diktsamling, Stänk och flikar, 
vilken följdes av det ödesdigra åtalet, hade Fröding som bekant 
andra, mindre finkänsliga rådgivare. 

Våra första reformationsskrifter och deras författare blevo 
föremål för en uppsats av Steffen i Samlaren 1893. Han söker 
här i motsats till Schiick hävda, att det icke är Olaus Petri som 
är huvudöversättaren av Nya testamentet 1526 utan Laurentius 
Andrex. Denna åsikt slog då icke igenom, men har sedan med 
framgång förfäktats av Nat. Lindqvist. 

Ett betydelsefullt bidrag till svensk litteraturhistoria gav 
Steffen genom sina i Samlaren 1895-96 införda Anteckningar 
till Bellmansdiktens historia, där han med ledning av handskrif-
terna lägger grunden till en kronologi för Bellmans dikter. År 
1895 publicerar han några outgivna dikter av Bellman med en 
inledning och år 1908 »Bellman och hans diktning; nya bidrag». 
Han skaffade sig sålunda anseende såsom en av våra främsta 
Bellmans-forskare, och det var därför naturligt att han för 
Svenskt Biografiskt Lexikon fick skriva en utförlig biografi över 
skalden liksom att han anförtroddes utgivningen av dennes sam-
lade skrifter i Svenska Vitterhetssamfundets utgåva. Av dessa 
utkom dock endast ett textband (1916). 

Folkdiktningen blev föremål för hans gradualavhandling, En-
strofig nordisk folklyrik i jämförande framställning, på vilken 
han disputerade den 9 mars 1898 (Sv. Lm. XVI. 1). Med anli-
tande av ett stort material såväl från Norden som från andra 
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länder karakteriserar han där den kortare lyriska folkdikten, 
enstrofingen, och redogör för dess sammanhang med dans och 
sång, dess motiv och arter. Han anser sig kunna fastslå, att 
enstrofingen ursprungligen är danspoesi, att den är ganska klart 
skild från den längre berättande dikten och att den ofta har en 
naturinledning. Dessa hans resultat stå sig fortfarande, och 
sålunda har han även på folkviseforskningens område åstad-
kommit ett grundläggande arbete. 

Det hade varit naturligt och lyckligt, om en man av Steffens 
begåvning, lärdom och skarpsinne kunnat bliva innehavare av 
en akademisk lärostol i sitt ämne, men då en sådan vid sekelskiftet 
blev ledig, utsågs därtill en annan. Skälen till att Steffen förbi-
gicks torde ha varit dels att man i auktoritativa kretsar då icke 
uppskattade folkdiktningen, dels att Steffens oppositionella 
läggning överhuvud låg honom i vägen. Säkert är, att han hade 
ett mycket starkt självmedvetande och att han aldrig av oppor-
tunitetsskäl drog sig för att frimodigt framlägga sina åsikter, 
ofta i något paradoxal och tillspetsad form. 

Han hade dock 1898 blivit docent i litteraturhistoria i Upp-
sala. Under sin docenttid, som varade endast två år, deltog han 
ånyo i Noreens seminarium. Diskussionerna mellan dessa båda 
livliga värmlänningar, Noreen och Steffen, vilka i flera avseenden 
liknade varandra, lära stundom ha varit ganska animerade. Stef-
fen var även rektor vid Uppsala Enskilda Läroverk, som då fick 
dimissionsrätt. Vidare var han en uppskattad ordförande i den 
mycket livaktiga Estetiska föreningen. Professor Axel Romdahl 
skriver i sina minnen om Steffen: »Han var också både avhållen 
och lagom vördad av oss alla. Vi gladdes åt glimten i hans ut-
trycksfulla ögon, åt de spetsiga infall, som då och då halkade 
över hans läppar.» 

Han hade nu bildat familj; år 1899 förmäldes han med Kerstin 
Starbäck, dotter till den bekante historikern Carl Georg Starbäck. 
Nu måste han alltså söka sin utkomst som ordinarie lärare och 
fick 1900 ett lektorat i modersmålet och filosofi i Örebro, vilket 
han innehade tills han den 1 juli 1906 utnämndes till rektor vid 
Visby högre allmänna läroverk. Under örebrotiden var han en 
mycket anlitad föreläsare i litterära och historiska ämnen. Han 
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uppställdes också som riksdagsmannakandidat för det frisinnade 
partiet. 

Under denna tid utgav han ett par sagosamlingar efter en 
dittills icke tillämpad princip, nämligen sagornas återgivning 
efter berättarnas egna skriftliga uppteckningar. Härav utkommo 
två häften, Gamla Maj-Lenas sagor och Mickels i Långhult 
sagor, båda 1902. Planen har sedan fullföljts av Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien i dess serie Svenska sagor och sägner. Steffen 
påbörjade även en vetenskaplig bearbetning av ett motiv och dess 
varianter, nämligen Psykesagan, varom han under sin docenttid 
hållit föredrag i Estetiska föreningen. En materialsamling här-
till på 200 foliosidor finnes nu i Landsmålsarkivet i Uppsala. 

Hans författarskap får nu en mera pedagogisk inriktning; han 
utger år 1904 Svensk litteraturhistoria för den högre undervis-
ningen, vilken under många år var den mest använda läroboken 
i detta ämne vid våra läroverk — den upplevde tio upplagor. 
Dess korta men träffande karakteristiker av författarnas person-
ligheter och verk ha för många lärjungar stannat i minnet. Snart 
efteråt utgav han Isländsk och fornsvensk litteratur i urval och 
Översikt av svenska litteraturen I—V, vilken ännu torde vara 
en mycket anlitad läsebok i våra gymnasier. 

Av vetenskapligt värde är hans urval ur den heliga Birgittas 
uppenbarelser (1909) med en lärd inledning, vari han går in på 
den svåra frågan om uppenbarelsernas utredigering. 

Såsom rektor blev han givetvis mycket upptagen ej blott av 
skolarbete utan även av offentliga värv, satt i stadsfullmäktige, 
landsting etc. Musikaliskt begåvad som han var, ägnade han 
musiklivet i Visby stort intresse. Han var även anlitad som pris-
domare vid spelmanstävlingar både på Gotland och på fastlandet. 
I sitt vackra hem höll han ofta salong för gästande musiker. 

Under sin rektorstid i Visby hann Steffen med att göra ett 
urval i översättning av Englands litteratur (1912), vari han själv 
översatte flera stycken både på vers och prosa. Redan under 
sin Stockholms-tid hade han hållit föreläsningar över engelsk 
litteratur. Personligen beundrade han kanske mest Shelley, vars 
dikter han gärna medförde på resor, och Ruskin, vilken han 
karakteriserar som »en av de ädlaste människor som någonsin 
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levat». Även Bums folkligt enkla diktning tilltalade honom 
mycket, och han skrev i Bums Chroniele 1913 några notiser om 
denne skald i Sverige. I den av 0. Sylwan redigerade Svenska 
litteraturens historia skrev Steffen om medeltiden och reforma-
tionstiden (1918). 

Den femte delen av Översikt av svenska litteraturen, som 
han utgav 1921, åstadkom mycken polemik i pressen. Han hade 
däri gjort ett urval av den då moderna litteraturen under åren 
1900-1920 och försökt indela den i olika grupper, samtidigt som 
han karakteriserade de enskilda författarna, ofta i djärva och 
tillspetsade ordalag. Särskilt väckte termen »proletärdiktning» 
ond blod hos somliga författare, som kände sig sårade av denna 
karakteristik, medan åter andra kände sig hedrade. Recensen-
ternas ofta diametralt motsatta meningar om boken samlade 
Steffen i en serie, Parad och ripost, i tidningen Gotlänningen 
(1922), varur ett utdrag meddelas i hans 1947 utkomna minnen. 

Sedan han i juni 1928 avgått med pension som rektor, ägnade 
han sig genast åt en för honom helt ny och krävande arbets-
uppgift. Arkivdepån i Visby behövde en ny föreståndare efter 
0. V. Wennersten, som visserligen var en skicklig arkeolog och 
en mångkunnig man, men knappast någon organisatör. Steffen 
åtog sig det påkostande uppdraget. I samarbete med en tjänste-
man från Riksarkivet uppgjordes nu en organisationsplan, var-
efter Steffen lät ordna samlingarna i värdigt och överskådligt 
skick, binda och konservera arkivalier etc. »Han hade något 
ännu viktigare än den administrativa specialrutinen: .den brin-
nande ungdomliga entusiasmen och den livgivande fantasien. 
— — — Arkivdepån var 1927 föga mer än ett magasin, dit in-
aktuella handlingar flyttades från ämbetsverkens gömmor för 
att fortsätta sin sömn. — — — Arkivdepån var en levande, effek-
tiv forskningsinstitution, när Steffen efter 20 års energiskt arbete 
drog sig tillbaka», skrev riksarkivarien Boöthius vid hans bort-
gång. Tack vare Steffens insats fingo myndigheterna upp ögonen 
för Visby-arkivets rikedom och betydelse, varför det nu upphöjts 
till länsarkiv. Bland mycket annat, som han införlivade med ar-
kivet må nämnas ett omfattande gotländskt porträttgalleri. Det 
sista han hann med att sammanställa var det Steffen-Starbäckska 
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familjearkivet, där bl. a. C. G. Starbäcks manuskript och brev-
växling återfinnas. 

Vid sidan av dessa organisatoriska uppgifter tillvaratog han 
också energiskt de möjligheter som arkivet erbjöd till vetenskap-
lig behandling av viktiga partier av Gotlands kulturhistoria. 
Inom detta område utvecklade Steffen nu ett rikt författarskap, 
som är särskilt viktigt, därför att det belyser senare, förut ganska 
okända skeden i Gotlands kulturhistoria. Tillsammans med 
landshövding A. E. Rodhe och professor Nils Lithberg grundade 
han år 1929 Gotländskt Arkiv, meddelanden från föreningen 
Gotlands Fornvänner, vars redaktör han var under åren 1929-41. 
Där publicerade han arkivmaterial rörande fiske, jakt, industri, 
handel, personhistoria m. m. och för åren 1928-1939 en ytterst 
värdefull Gotländsk bibliografi, ett arbete som ingen sedan har 
kunnat åtaga sig att fortsätta. Den kanske viktigaste utredning, 
som han i Gotländskt arkiv offentliggjorde, behandlade sten-
huggareverket på Gotland och dess utövare under 1600-talet; 
i mitten av detta århundrade fanns nämligen ett stenhuggare-
samhälle i Burgsvik, vars medlemmar voro skickliga att i sand-
sten hugga epitafier, altaruppsatser och spislar, varjämte man 
därifrån utskeppade byggnadsmaterial till adelns palatser i Stock-
holm. De personer, som utövade denna näringsgren, och deras 
verk har Steffen med stöd av rättshandlingar, produkter och 
monogram dragit fram i ljuset. 

I fristående arbeten behandlade han under åren 1934-44 
Hantverksorganisationerna i Visby, Personer och händelser i 
den gotländska kalkindustriens historia, Visby hamns historia 
och Köpmansgillet i Visby. På sin 80-årsdag 1942 hedrades han 
med en festskrift, Gotländska studier, vari hans skrifter t. o. m. 
1942 finnas förtecknade. I det stora jubileumsverket, Boken om 
Gotland 1945, var han huvudredaktör för del II och skrev själv 
ett tiotal artiklar, vilka till stor del bygga på otryckt material — 
ett verkligt kraftprov för en 82-åring. 

I ett intressant arbete om Gotlands organisation från äldsta 
tider gör han gällande, att häradsindelningen är äldre än tredingen. 
Både häradet och tredingen äro konstlade indelningar gentemot 
de urgamla tingen och settingarna; häradet skulle kunna vara 
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upprättat av svearna, tredingarna av kyrkan. Huru det än må 
förhålla sig med dessa teorier, så har Steffen i alla fall framlagt 
nytt värdefullt material för bedömning av denna fråga. 

Steffen blev mycket gammal och hade glädjen att kunna 
verka med nästan oförminskade själskrafter in i det sista. Såsom 
föreståndare för länsarkivet i Visby, vilket han lämnade först vid 
83 års ålder, torde han ha varit Sveriges äldsta i tjänst varande 
statstjänsteman. Ännu året före sin död gav han ut tre arbeten: 
sina memoarer, Sidor av en samtida, några populära Tegnér-
studier och några dokument om Jesu död. För att undersöka 
äktheten av ett sådant dokument och för Birgitta-studier begav 
han sig på våren 1948 till Italien, en resa som helt visst var för 
ansträngande vid hans ålder. Vid sin hemkomst var han sjuk och 
avled hos sina närmaste den 18 juni. Han ligger begraven på 
norra kyrkogården i Visby. 

Richard Steffen var en särpräglad personlighet med en såväl 
lekamligt som andligt skarpt markerad profil. Med ett rikt och 
rörligt intellekt förenade han ett impulsivt och temperaments-
fullt väsen samt en stark självkänsla, mildrad av mycken humor 
och ett varmt hjärta. Hans livliga sätt att tala underströks av 
den utpräglat värmländska accenten med sina växlande ton-
gångar. Hans undervisning var fängslande, särskilt då han skild-
rade de stora personligheterna i litteraturen och historien, vilket 
alltid skedde i en konkret och levande framställning. Han kunde 
vara ironisk, men aldrig hånfull, fordrande, men aldrig pedantisk. 

Den som sökte honom i länsarkivet, ett gammalt förnämt 
1700-talshus, där han på gamla dagar residerade med mycken 
auktoritet och med stor välvilja, fann alltid ett vänligt intresse 
för de frågor, som den besökande hade på hjärtat. När han 
själv funnit ett uppslag kunde han diskutera det med nästan 
vem som helst och livligt framlägga sina åsikter, lika mot alla, 
hög som låg. Såsom vetenskapsman förenade han en lycklig 
förmåga av djärva uppslag med skicklighet att uppspåra nytt och 
viktigt material, entusiasm inför sina uppgifter och en hart när 
otrolig arbetsförmåga. 

Herbert Gustavson. 



P. Einar T. Lindkvist t 

Den 17 juli 1947 avled på Lunds lasarett adjunkten vid högre 
allmänna läroverket i Växjö Per Einar Teofil Lindkvist i en 
ålder av nyss fyllda 60 år. 

Lindkvists frånfälle innebär en betydande förlust för svensk 
folkmålsforskning. Han var vår främste kännare av Gästrik-
lands folkmål, som han under en lång följd av år ägnat ett in-
gående och energiskt studium. Inom en vidare krets var han 
mest bekant som författare till uppsatsen »Om Gästriklands folk-
mål» 1942. Kort före sin bortgång hade han för publicering 
färdigställt ett större arbete om substantivböjningen i gästrike-
målen. 

Einar Lindkvist tillhörde de lyckligt lottade dialektforskare, 
som själva ~rit upp i en gammaldags bondemiljö, och som från 
barndomen varit djupt förtrogna med sin dialekt. Han var född 
i Hamrånge socken i nordöstra Gästrikland 1887. Efter student-
examen i Gävle beträdde han folkskollärarbanan och tjänst- 
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gjorde under åren 1909-19 som lärare, först i hemsocknen och 
sedan i Hofors. Vid sidan av sitt skolarbete bedrev han med 
stor energi akademiska studier, som 1917 resulterade i fil. kand.-
examen. Fil. mag. blev han 1925. Från 1919 vax han lärare vid 
samrealskolan i Ljungby och 1935 utnämndes han till adjunkt 
vid Växjö läroverk. 

I anslutning till sina studier i nordiska språk började Lind-
kvist 1916 göra dialektuppteckningar åt Landsmålsarkivet, först 
Hamrånge och sedan i Torsåker, ett arbete som snart helt fångade 

hans intresse och som efter hand utvidgades till en undersök-
ning av folkmålen i hela landskapet. Såsom en förberedelse till 
en dialekt-topografisk framställning över gästrikemålen skrev 
han ut sina uppteckningar på särskilda, tryckta blanketter inne-
hållande en schematiserad karta över landskapet, där varje socken 
representerades av en ruta, inom vilken uppgifterna om ordens 
former och betydelse antecknades, ett för Lindkvist originellt 
system, veterligen utan direkt motsvarighet på annat håll. 
Böjelsen för att systematisera och att experimentera med arbe-
tets yttre, tekniska sida var ett karakteristiskt drag hos Lindkvist, 
och det präglar även det arbetsmaterial han efterlämnat. På 
de nämnda ordkartorna, som försågos med uppslagsform och 
uppställdes i kortregistersystem infördes så småningom även det 
av andra, äldre upptecknare insamlade gästrikematerialet. Med 
tanke på sitt akademiska examensarbete inriktade Lindkvist 
sina studier främst på substantivböjningen och utarbetade därom 
.en framställning, som 1926 inlämnades och godkändes som licen-
tiatavhandling i ämnet nordiska språk. 

Härefter följde ett långt avbrott i Lindkvists arbete, då lärar-
gärningen helt lade beslag på hans tid. Intresset för folkmålen 
i hembygden var dock för djupt rotat hos honom för att han 
helt skulle kunna släppa kontakten med dem, och sedan Lands-
målsarkivets chef vid ett besök hos honom i början på 1940-talet 
uppmanat honom att fortsätta dialektarbetet, satte han ånyo 
igång med stor iver. För att i någon mån råda bot på den sorgliga 
bristen på tryckta upplysningar om gästrikskan och för att med 
minsta möjliga dröjsmål befordra viktigare delar av det insam-
lade materialet till trycket utarbetade han för tidskriften »Från 
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Einar Lindkvists gästrikesamlingar i hans hem i Växjö. Foto 15/5  1946. 

Gästrikland» 1942 den ovan nämnda uppsatsen »Om Gästrik-
lands folkmål». Den var av hänsyn till tidskriftens läsekrets 
hållen i en populär form, och uttalet återgavs med förenklad 
ljudbeteckning, men med sitt mycket omfattande och samvets-
grant redovisade material har den i alla fall för svensk dialekt-
forskning blivit en viktig och värdefull källskrift. Av särskilt, 
värde äro de av författaren själv gjorda uppteckningarna från 
Hamrånge och Torsåker. Det var förvisso en förlust, att Lind-
kvist med sin goda fonetiska uppfattning inte i större omfatt-
ning kom att utsträcka sitt eget fältarbete även till övriga. 
socknar i landskapet. Vissa äldre uppteckningar skulle då ha. 
kunnat underkastas en välbehövlig kontroll. I stället kommo nu 
betungande systematiserings- och redigeringsarbeten att kräva 
en alltför dryg del av hans tid och krafter. 

Målmedvetet och med seg energi fortsatte Lindkvist under 
de följande fem åren sitt arbete på en stort anlagd grammatisk 
beskrivning och en ordbok över Gästriklands folkmål, för vilket 
ändamål han gjorde grundliga excerperingar och registreringar 
av sitt material. Arbetet hade vid hans bortgång fortskridit 
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därhän, att han just lagt sista handen vid en framställning av 
substantivböjningen i gästrikemålen, ett manuskript om c:a 350 
sidor in 4:o. Det är ett deskriptivt arbete av den typ som är 
väl bekant från de avhandlingar som publicerades på 1920-talet 
och åren närmast före. Förutom deklinationsparadigm med 
kommentar och utförliga redogörelser för fonetiska variationer 
innehåller det ett rikt exempelmaterial med fylliga uppgifter 
också om betydelser. Utom av detta manuskript består Lind-
kvists dialektologiska kvarlåtenskap, som nu införlivats med 
Landsmåls- och Folkminnesarkivet, främst av den stora, ytterst 
värdefulla samlingen av 23 350 ordkartor, på vilka med före-
dömlig punktlighet också de senaste årens uppteckningar införts. 
Vore detta ordmaterial i vanlig ordning utskrivet på ordlappar, 
skulle dessas antal uppgå till mer än 60 000. Härtill komna en 
del förarbeten och utkast till en framställning av gästrikemålens 
ljudlära, till större delen i form av excerpt i kortregistersystem. 
En utarbetning och publicering av allt detta i den form som Lind-
kvist tänkte sig, torde numera knappast vara genomförbar. Men 
arkivmässigt ordnat kommer hans omfångsrika och samvetsgrant 
genomarbetade material att redan i det skick det nu har, vara 
forskningen till stort gagn. För den fortsatta undersökningen 
av gästrikemålen bli de lindkvistska samlingarna för all framtid 
av grundläggande betydelse. 

Inför Einar Lindkvists samlade livsverk i dialektstudiets 
tjänst imponeras man av den forskare som åstadkommit allt 
detta helt och hållet vid sidan av en krävande lärargärning och 
med betydande personliga uppoffringar. Förutsättningen var 
hans lidelsefulla intresse, hans energi och uthållighet. Själv be-
klagade han ofta, att han aldrig fått tillfälle till den fördjupade 
skolning, som endast en längre, oavbruten vistelse vid universi-
tetet kan ge. Stolt, självständig och sensibel till sin läggning ville 
han för sitt arbete och sina syften aldrig mer än tillfälligtvis ut-
nyttja i detta avseende lyckligare lottade medforskare. Trotsande 
många svårigheter höll han ut med sitt verk in i det sista. Vi 
som under senare år stodo honom nära, minnas honom och hans 
gärning med respekt och tacksamhet. 

Folke Hedblom. 
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D. 0. Zetterholm, Nordiska ordgeografiska studier. Benämningar på de 
unga husdjuren. Uppsala 1937. 168 s., 12 kartbilagor jämte kartskisser i 
texten. (= Arbeten utg. med understöd av Vilhelm Ekmans Universitets-
fond 46.)1- 

Dens., Dialektgeogra fiska undersökningar. Uppsala 1940. 87 s., 3 
kartor jämte kartskisser i texten. (= Skrifter utgivna genom Landsmåls-
arkivet i Uppsala. Ser. A: 148  

Dens., Stäva. Ett kartläggningsförsök. Uppsala 1942. 55 s., 1 karta 
jämte kartskisser och bilder i texten. (I: Svenska landsmål och Svenskt 
Folkliv 1940.)3  

I de siste ti—tolv år har det vokst fram en ordgeografisk videnskape-
lig litteratur i Sverige. Denne litteraturs forfattere nöyer seg ikke med 
bare å behandle svensk område, men gjör også Norge, Danmark, de gamle 
norske utbygder og den svenskkoloniserte del av Finnland til gjenstand 
for gransking, og drar dessuten inn skandinavisk lånordmateriale i andre 
land. Pioneren i dette arbeid er forfatteren av de tre avhandlinger, som 
her skal omtales. 

Z. I behandler en avgrenset gruppe appellativer, navnene på unge 
husdyr i nordisk mål: gimmer, gymmer, ungsau; gylt, gylta, ung sugge; 
följa, falsa, ungmerr; hadna, hädna, unggeit (Zetterholms skrivemåte). 
Kartene over disse navnene omfatter hele Skandinavia +Island og Finn-
land. Dessuten behandles: kviga (med kartskisse i teksten, omfattende 
Sör-Sverige og Nord-Jylland), risbit »årsgammal gumse eller bock» (kart-
skisse fra Dalarna), kulting, styving, polt, navn på unggalt; fåle, tämming, 
vetle, klod, plag, navn på unghingst (flere kartskisser i teksten); stut og 
tjur (to kartskisser). 

Navnene på unge husdyr er en naturlig avgrenset gruppe. Helt siden 
menneskene begynte å holde husdyr for melkens, kjöttets og skinnets 
skyld har det vart praktisk nödvendig å sk-jelne mellom voksne og unge 
dyr, og dette har måttet finne uttrykk i navnegivningen. Unge husdyr 
vii si dyrene i »slyngelalderen» til den förste forplantning, eller til og med 
det året da den förste forplantning finner sted. Det er fra dette tidspunkt 
at dyret blir egentlig nyttedyr. De unge dyrene må ha sterskilt stoll, og 

Forkortes: Z. I. 
Forkortes: Z. II. 
Forkortes: Z. III. 
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det har fra eldgammelt av vwrt skikk å holde handyr og hundyr hver for 
seg i visse perioder av deres utvikling, for å hindre dem i å pare seg for 
tidlig eller på en uhövelig årstid, i det minste gjelder dette utgangersauene. 
Disse forhold kan en til og med finne gjenklanger av i stednavn. 

Z. II. Dette arbeid faller i to deler. Den förste delen behandler de 
svenske ordene ladugård, man(n)ese og fähus. Den andre delen er en fort-
settelse av Z. I og behandler de svenske appellativene for voksen han- og 
hunsau, med tilknytning til norsk og dansk navnemateriale. Kartene 
omfatter bare Sverige. 

Z. III behandler navn på stavkjerald, som i gamle dager var og tildels 
ennå er vanlige på bondegårdene til melking og annet bruk. 

Materialet til Zetterholms arbeider er for störste delen skaffet til 
veie ved spörrelister fra Landsmålsarkivet i Uppsala og fra institutter i 
andre nordiske land, så vd l som fra enkelte forskere. Dette materialet er 
blitt utfylt fra eldre samlinger, ordlister, ordböker og andre trykte kjelder. 
Materialet har altså ikke stått på samme linje, hverken kronologisk eller 
kvalitativt. Det har vzert oppskrevet i löpet av flere mannsaldrer, dels 
av fagfolk, dels av andre på de forskjelligste kunnskapstrinn — folkeskole-
leerere, studenter, bönder og skoleelever, hvis pålitelighet som heimels-
menu naturligvis har vwrt sterkt varierende. Materialet har med andre 
ord slett ikke fylt de krav som ble stilt til de store språkatlas i Frankrike, 
Sveits og Italia, nemlig krav om pålitelighet, kronologisk enhet og til-
strekkelig roralig frekvens. Det er klart at det skulle mye til å komme til 
rette med et slikt heterogent materiale. Det måtte brukes med stor var-
somhet og szerdeles våken kritikk. 

Zetterholm valgte den eneste riktige metode: han legger fram selve 
materialet, sikter det og legger det til rette for våre öyne. I Z. I er mate-
rialet fra spörrelistene og det eldre materialet fra arkivene holdt hver for 
seg, og har fått forskjellige symboler på kartene. Etter ordningen av 
materialet diskuteres ordenes utbredelse, deres betydning, og tildels 
navnenes etymologi. 

För j eg går over til å kommentere diskusjonen, skal jeg omtale kar-
tene. 

Z. I. Kartene omfatter hele Skandinavia, Island, Fteröyane og Vest-
Finnland. Hvert beleggsted er merket med et symbol, som angir både 
navnet og materialet det er hentet fra. Trykket er dels i farger, dels svart. 
Hvert enkelt navnekart er bilagt med et transparent jordbrukskart (over 
Sverige), hvor ett punkt = 500 sauer, geiter osv. Dette hjelper til en 
riktigere forståelse av navnenes frekvens. Bare synd at et slikt kontroll-
middel saknes for de andre skandinaviske landene. 

Kart 1 viser spörreskjemaenes beleggpunkter for samtlige ord. En 
gjenpart av dette kartet er dessuten trykt på transparent papir og er 
beregnet til å legge over de andre kartene, slik at en på denne måte kan 
se, hvor de kartlagte navnene fins eller ikke fins på spörreskjemaene. 
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Bart 2: Gimmer, gymmer »ungsau». På steder som har sammen-
setninger av ordet, men ikke simpleks, er sammensetningen oppfört på 
kartet, da dette jo er bevis for at simplekset en gang har wort i bruk på 
disse stedene. På et större område i Vest-Sverige mangler gimmer osv.; 
her brukes i stedet leimja, som ikke er notert hverken i Danmark eller i 
Norge. Det bilagte jordbrukskartet over sau gir det tomme området i 
Lappland sin naturlige forldaring: hvor det ingen sauer er, er det heller 
ingen navn. Beleggpunktene kunne ha ligget mye tettere på det norske 
området, og kartet på denne måte ha vant fullstendigere. I mitt dialekt-
materiale f. eks. har jeg gymmer fra mange steder på Helgeland, i Vester-
ålen og Sör-Troms. 

Kart 3: Gylt, gylta »ung sugge>>. Her er en mengde belegg fra og med 
Uppland og sörover tu l og med de danske öyene. Fra Norge er det bare 
8 belegg, dels i Tröndelag og på Möre, dels ved Oslofjorden. I Dalarna 
betyr gylta rett fram »sugge», uten omsyn på alderen. Det samme er til-
felle på Island (to belegg). 

Kart 4: Följa, falsa »ungmerr>>. For följa ligger beleggpunktene tettest 
i Uppland, Sör-Sverige og på Gotland. Bornholm har to belegg, de danske 
öyene ingen, Jylland to, Norge ti (bare i Hordaland og Rogaland), Island 
ett. Fasa fins bare i Uppland, og det på et mindre område, blandat med 
114a. 

Kart 5: Hadna, hädna >>unggeit>>. De fleste beleggene er fra Norge, 
nemlig 36, fordelt over hele landet med unntak av et sammenhengende 
område med Vestfold, östfold og det meste av Österdalen; heller ikke 
fra Finnmark fins det noe belegg. Dette er vel de deler av landet hvor det 
fins minst geiter overhode. Her ville et jordbrukskart ha gjort god nytte 
som kontrollmiddel. I Sverige fins belegg fra Gästrikland, Hälsingland, 
Dalarna, Norrland, Skåne og Gotland, og i Finnland på Ålandsöyene. 
Det er påfallende at det mangler en geografisk sammenheng mellom det 
svenske og det norske området for bruken av dette navnet. Bare ett 
svensk belegg fins neer den norske grensen, nemlig i Norrland. Det störste 
svenske geiteholdet er i Jämtland; men her mangler navnet helt. Island 
har to belegg. 

Z. II. Kartene i dette arbeid gjelder bare Sverige og Vest-Finnland. 
Kart 1 over fähus viser et interessant dialektgeografisk forhold: den 

kontraherte form av ordet, den norske type /jos, fjös, brukes i et belte 
langs med den norske grensen. Beltet begynner ved Frostviken i Jämt-
land og slutter ved Värmlands sörgrense, og går på det bredeste omtrent 
en tredjedel inn i landet. Ordet har uttalevariantene Hös, Ha, ljus. Ellers 
opptrer andre typer, dels med diftong: Mus, Mjs (også med monoftong: 
fös, fus; den förste av disse formene kjenner vi igjen fra Sör-Tröndelag), 
dels med k-innskott: feiks, löks, dels med nasal: längs, föngs. Ukontraherte 
former fins i Uppland og Sör-Sverige, dels rikssvensk fähus, dels former 
med g-innskott: Mg(g)us o. 1., eller med j-innskott: Mjus o. 1. (mitt uttrykk 
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»innskott» er her brukt av praktiske grunner og har ingenting med min 
mening om ordenes fonetiske utvikling å gjöre). 

Kart 2 over appellativer for waren viser at sju forskjellige navn på 
dette dyret er i bruk i Sverige (kartlagt med 11 symboler, da en del uttale-
varianter har fått sitt eget symbol). Riksspråkets gumse har sitt kjerne-
område i Uppland. Navnene er sterkt blandet, men da kartet er trykt i 
flere farger, blir det allikevel lett oversiktlig: 

Kart 3 over appellativer for hunsauen viser også sju navn, kartlagt 
med 10 symboler. Riksspråkets tacka har den störste utbredelsen, og 
områdene for gumse og tacka korresponderer på en påfallende måte. For 
seg selv står ej, e, som fins på Gotland og bare her; dette indo-europeiske 
ordet (lat. ovis, isl. cer) lever her som relikt i et språkmiljö, som på flere 
måter står isolert likeoverfor svensk språk som helhet. 

Z. III. .Stäva-kartet er et forsök på kartlegging etter Gillierons og 
Jaberg-Juds metode: selve navnet med uttalevariasjoner settes på kartet. 
Det er brukt forskjellige typer for det materialet som er notert med det 
svenske landsmålsalfabetet og det som er skrevet med »grövre beteckning». 
Dette er naturligvis nödvendig, da misforståelser og forvekslinger ellers 
lett ville kunne oppstå. Foruten det store kartet over stäva fins det et 
helsides kartriss i teksten, som gir oversikt over alle synonymene i Skan-
dinavia, Finnland og på Island. 

Jeg går nå over til Zetterholms diskusjon av navnene. Det er sterlig 
en bestemt gruppe navn jeg gjerne vil komme inn på. 

Gimmer (med forskjellige uttalevarianter) er det mest almene og 
sterkest utbredde navn på ungsauen i hele Skandinavia og på Island, og 
finnes dessuten overfört til Shetlandsöyene, Skotland, Nord-England og 
Finnland. Ved siden av denne sterke (iö-)formen av navnet, kommer en 
avledet svak form: gimra osv. Både den sterke og den svake formen blir 
enkelte steder uttalt med hard g, og disse varianter blir av Zetterholm 
oppfattet som kontaminasjonsformer (påvirkninger av uttalen i gumma, 
gumse osv., se senere). Dessuten fins det en mengde sammensetninger 
med gimmer osv, som försteledd: gimmerlam, gimmerlamunge, gimmer-
tikka (norsk og svensk), gimmertakka (svensk), gimmergumse (svensk) og 
flere, og i noen tilfelle som etterledd: årsgymmer, Horgymmer (Gotland). 
Av stednavn sammensatt med gimmer som försteledd nevner Zetterholm 
fölgende svenske: Gimmersholmen, Gimmersta, Gimmerstensudden, Gim-
rands. At det også fins norske stednavn med gimmer i förste sammen-
setningsledd, har han ikke vart oppmerksom på. Synonymet gimmel osv. 
er  sterlig utbredd i Dalarna i Sverige (gimbel), og fins dessuten i nord-
engelske dialekter (gimmal). Dessuten fins det en svensk form gymmel 
»utan noggrant lokalfasta belägg» (Z. I s. 4). Til disse sterke formene, 
som opptrer som nöyaktige paralleller till gimmer osv., kommer dessuten 
avledede svake former, paralleller til de svake r-formene: gimla, gimbla 
(Island, Dalarna), gymla (Lappträsk, Finnland). Sammensetninger: gim- 

11— 48747 Sv. Landsmål 1949 
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bebant (Dalarna), gymbeltakke (Österbotten). Her kan jeg supplere mate-
rialet med et norsk beleggpunkt: gimle (Lesjaskog i Gudbrandsdalen), 
ett år gammel geit, som ikke har hatt kje.1  

Det har i tidens löp kommet fram flere synspunkter med omsyn til 
etymologien av gimmer, som i det gamle språk bare er belagt med y-vokal 
(gymbr). Avgjörelsen av spörsmålet hvorvidt i- eller y-vokalen er opp-
havlig til stede i ordet i nordisk, med andre ord, om y'en i det gamle 
språk skyldes labialisering av germansk i, eller om ii dialektene skyldes 
delabialisering av gammel y<u, må bli bestemmende for om ordet skal 
oppfattes som en germansk parallell til gresk xigoctfcc »unggeit», bokstavelig 
»vintergammelt (hus)dyr av hunkjönn», >>vintring», eller om det skal tolkes 
som avledning av gum-, som islandsk gumarr, svensk gumm,ar, isl. gymbill 
osv. Zetterholm tar dette sunde standpunkt (Z. I, side 31): »Frågan kan 
knappast avgöras, utan att man tar hänsyn till materialet i de nordiska 
dialekterna, och därför har jag också medtagit det tämligen rika dialekt-
materialet i materialsamlingen och genom karta sökt åskådliggöra den 
annars svåröverskådliga växlingen i ordets form. Även ordets betydelse 
skiftar i de översättningar, som lämnats i det nynordiska dialektmateria-
let. En sporadiskt förekommande betydelse 'tacka', alltså inte 'ung 
tacka', vilket är den vanligaste betydelsen, bör diskuteras. Om denna 
betydelse kunde anses att vara den ursprungliga, skulle den stöda tolk-
ningen av gymmer som en iö-avledning till gumarr.» Ut fra dette syn 
tar Zetterholm opp diskusjonen på grunnlag av dialektmaterialet. Han 
kommer til fölgende resultat: »Förhållandet mellan i och y i de nordiska 
språken är svårutrett, inte bara i den äldre litteraturen utan även i 
dialekterna, där det förekommer varandra korsande tendenser till labia-
lisering och delabialisering. I valet mellan att låta de fåtaliga och disku-
tabla fornisländska gymbr-beläggen eller de rikhaltiga vittnesbörden från 
de nutida dialekterna avgöra uppfattningen av den ursprungliga vokalen 
i gimmer, gymmer, böjer jag mig hellre för dialekternas beviskraft och 
antager en ursprunglig i-vokal i ordet.» (Z. I, s. 47). 

Denne konklusjon får sterk stötte fra det gamle navnet på Gimsöya 
i Lofoten, Gimista (Aslak Boks jordebok), sikkert av *gimivisti- »gymmer-
veere». Navnet på herredet og prestegjeldet er nå Gimsöy; navnet på 
selve öya uttales jömsöya. Dette må -Imre bevis på at dyrenavnet i det 
gamle språk har vwrt uttalt med både i og y; labialiseringen i öynavnet 
er skjedd etter at Aslak Boks jordebok var satt opp. 

Etter diskusjonen av vokalismen tar Zetterholm opp konsonantismen, 
vekselen mellom former med b (f. eks. gimber) og former uten b (f. eks. 
gimmer). Også her skjer diskusjonen på grunnlag av dialektformene og 
deres geografiske forekomst. Under diskusjonen kommer ingenting fram 
som taler imot å oppfatte gno. gymbr som en germansk parallell til gresk 

1) Oppgitt av Ingeborg Hoff. 
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xigcapoc. I det gammelnorsk-islandske ordet må b'en vwre oppstått ved 
segmentasjon av m framfor r, en utvikling som det er så mange eksempler 
på både i vårt gamle språk og i andre språk og dialekter. 

Zetterholra kommer såvidt hin på de sjeldnere former med 1 for r 
(f. eks. gimmel). Han oppfatter /-suffikset som sekundaert (Z. I, s. 49, 
note), og henviser til Levanders forklaring av vekselen mellom 1 og r i 
Dalmålet. Jeg siterer Levander (Dalmål. II, s. 57): »Det tjocka 1-ljudet 
är knappast att betrakta som ett /-ljud i egentlig mening; snarast är detta 
fonetiskt så egendomliga ljud att anse som ett mellanting mellan 1 och r. 
Under sådana förhållanden är det ju ingalunda förvånande, att 1- och 
r-ljuden — visserligen sporadiskt, men dock ej i så få fall — övergått i 
varandra. Någon annan förklaringsgrund än själva ljudens samt miljöns 
likhet torde åtminstone i flertalet fall ej behöva sökas.» Som eksempler 
nevner Levander: Mal. bKftja, CoVd. bOtja : Nås. m. fl. brdtja »bräka»; 
Soll. djimmbel : Ors. djimmbra »ung tacka». Men selv om denne forklaring 
kunne synes brukbar for Dalmålets vedkommende, så strekker den ikke 
til når det gjelder 1-formene på Island og i engelsk, hvor det ikke er noen 
tykk 1, som kan bli blandet sammen med r. Fra orddannelsessynspunkt 
skulle det ikke veere noe i veien for at /-suffikset er en gammel, om enn 
sjeldnere parallell til r-suffikset i germansk (mer siden). Formene med 1 
har karakter av diminutiver. Som diminutiv blir formen gimla oppfattet 
også av Blöndal i Islandsk-Dansk Ordbog 1920-24: »gimla, Dim. af 
gimburlamb.» 

En annen diminutivform er gymsa, med samme betydning som de 
foregående. Navnet fins bare i Sverige (Ockelbo og Åmot i Gästrikland). 
Ordet er ikke noen hunkjönnspendant til sv. gumse »vwr», skjönt det nok 
ved förste öyekast kunne se slik ut. Det uttales jymsa og må vare en n-
avledning til gym(bi) med s-suffiks, altså en formell parallell til gymra og 
gymla. Derimot er gymsa (med hard g) rimeligvis en kontaminasjonsform 
av gumse, gumsa (?) og ordene på gym-. (Om gumse, gumsa se senere). En 
tilsvarende suffikslös n-f orm er gimma, gymma; den har ingen korrespon-
derende sterk form. Den fins bare i Danmark og Sverige: gömme, gemme, 
gamme (oppgitt på danske spörreskjemaer), gymma (Södra Kalmar län), 
Oömma, gjömme (Smedby, Åland). Ordet kan godt vzere en temmelig 
gammel diminutivform. Sammensetninger: gimmelam, gömmelam o. fl. 

Som materialet viser, er det til elementet gym- knyttet forskjellige 
suffikser, slik at vi har et skifte mellom r-, 1- og s-dannelser, og disse opp-
trer både i sterk og svek form. Dessuten fins det en suffikslös svak form. 
Av disse ordene er de svake formene de seneste; de er dannet som kjele-
ord av de sterke formene i clialektene. Måten de er dannet på er den 
samme overalt i Norden. Prinsippet for dannelsene er gammelt; det går 
tilbake på gamle språklige forhold i en tid, da de forskjellige suffiksene 
var uttrykk for variasjoner i betydning. Denne side av orddannelsen har 
vwrt szerdeles seiglivet og er ennå produktiv på det nordiske språkets mere 
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fölelsesbetonte områder, nemlig ved dannelsen av kjeleord, diminutiver, 
skjellsord og dyrenavn, og til dannelse av affektive verben' 

Til navnegruppen omkring gymbr slutter det seg en annen gruppe 
navn for var, söye og lam, som er dannet av rotelementet gam-, gum- med 
forskjellige suffikser: gno.-isl. gemlingr årsgammel var, gemla årsgammel 
söye, gumarr (svensk gummar) vwr, gumbull, gymbill vEerlam, svensk gumse 
wer, no. dial. (Hordaland) gumsa söye; hertil kommer svensk gumma d. s., 
som er av annet opphav, men som er attrahert til gruppen både på grunn 
av lydlikheten og fordi det er vanlig å nytte appellativer for kvinner også 
om husdyr av hunslaget. Sammen med denne gruppen danner gymbr med 
parallelldannelser og avledninger en avsluttet semantisk gruppe. 

Svensk gumse er vel en diminutivform av gummar, og jeg tror sikkert 
at formen fra först av er et barneord, et kjelenavn laget for det vesle wer-
lammet. At et slikt ord etter hvert går over til å bli navn også for det 
voksne dyret, er ikke underlig; det fins mange eksempler på det. Av 
språkgeografiske grunner lar det seg ikke gjöre å sette gumse i forbindelse 
med norsk gumsa, enda formene svarer nöyaktig til hverandre som han-
kjönns- og hunkjönnsform av samme ord. No. gumsa er rimeligvis en di-
minutivform av gumma »bestemor», som atter er en kjelef orm av gommor, 
godmor; alle disse formene brukes i Nordhordland. 

Navnene på de andre kartene skal jeg omtale bare et par av, og 
ganske kort. 

Gylt, gylta. Diskusjonen gir lite höve til kommentar. Avlyds- og 
orddannelsesforholdet mellom gylt, gylta og galt er uten videre klart. 
Men grunnbetydningen? Zetterholm bar sikkert rett i sin konklusjon 
om hvordan navn for unge husdyr dannes i nyere tid: »Att gylta bil-
dats till galt utesluter inte i och för sig, att orden redan från början fått 
bet. "nyss avelsmogen sugga". En sådan specialisering förefaller mig 
dock osannolik. Benämningarna på ungdjuren synas bildas sekundärt 
till de av behovssynpunkt viktigare benämningarna för det fullvuxna 
djuret och ungen» (Z. I, s. 68). Her passer eksemplet gumse som diminutiv 
til gummar godt inn; först etterhvert er navnet gått over til at bli navn 
for den voksne vwren. Dette kommer igjen av, at dyr som det ikke er 
mange av på en gård gjerne får beholde det kjelenavnet de fikk som unger. 
Vxrene f. eks. blir gjerne slaktet etter hvert som de blir store, bare en 
eller noen få får leve opp, etter som saueflokken er stor til. 

Följa, gasa. Det förste av disse svake hunkjönnsordene er avledet 
av fyl i det gamle språk, det andre av fole. »Här ser vii själva ordbild-
ningen att man haft ett behov av en särskild term för honf ölet. Denna 

') Hallfrid Chiistiansen: Gimsöymålet, fonologi og orddannelse. Vid.-Akad. 
Skr. 1932, Hist.-filos. ldasse nr. 3. Oslo. (S. 173 og fig.); dens., En studie over 
nord-norske husdyrnavn. Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, bd. X. Oslo 
1939. 
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har sedan utsträckts till att beteckna även det unga stoet» (Z. I, s. 83). 
Fasa er sikkert et barneord. »Smeknamn» i Jämtland og Hälsingland på 
ungmerr er fyla og det merkelige py/a, som Zetterholm oppfatter som 
kontaminasjon av fyla og pia, pya, et ångermanlandsk kjelenavn på ung-
merr. Zetterholm mener at pia, pya må vare identisk med piga, og det er 
sikkert riktig. I denne sammenheng vii jeg nevne, at pia »pike», »pikebarn», 
og smelpia, smdpi' >>småpike» er vanlig mest over hele Nord-Norge, og at 
ordet blir brukt som dyrenavn (egennavn for sauer og geiter) også her. 

Hadna, heidna. I materialet fra Nord-Norge fins det er par feil, som 
må skyldes unöyaktighet (eller skriftmålpåvirkning, som har gjort seg 
gjeldende hos heimelsmennene i skrivende stund), nemlig hane for hana. 
De svake hunkjönnsordene i Nord-Norge ender nemlig på a, når de ikke 
er apokopert. Uttalen haune i Romsdal (Aasen) går ikke tilbake på nom. 
&Ona, men på cas. obl. hönu. 

Ticka, tacka. Formen med i har en mye större utbredelse i Norge 
enn Zetterholm har hatt kjennskap til. Den er i bruk i hele Nord-Norge, 
mest som egennavn på sauer og geiter: Tekk, Teksa, Tekka. I Tröndelag 
blir en kvige eller en ungsau somme steder kalt tikla; på Helgeland sies 
banstik om en liten pike, i Nordhordland jentetiksa (Ross' ordbok). I Meloy 
herred betyr teksa et troll, og brukes dessuten som skjellsord: denna ku-
teksa e ter; da va ei go sladderteksa. Disse ordene ser ut til å kunne brukes 
om hunvesener overhode. Jeg ser ikke disse navnene som sekundrere av-
ledninger av lokkeordet tikke-tikke, men oppfatter tvertom lokkeordet 
som utviklet av tiltale til dyrene. Flere steder har jeg hört folk kalle på 
sauene eller geitene slik: »Kom nu, tekkan' mine! tekka-tekka-tekka!» 
Eller: »Kom nu, tekka mi! tekka-tekka-tekka!» I Nord-Norge brukes 
også lokkeordet daka-diikka til sauene; dette oppfatter jeg som dokke f., 
som også svart ofte blir brukt som navn på kyr, geiter og sauer. Det er 
ingenting i veien for at den lange vokalen i tik er blitt forkortet nettopp 
under lokk, og på grunn av forkortningen senket til e, som alle korte i'er 
i nord-norsk i visse stillinger. Men det aller rimeligste er vd l at vokalen 
er blitt forkortet i diminutivdannelser av tik med s- og /-suffiks. 

Avhandlingen om »stävan» (Z. III) gir et bilde av en interessant detalj 
i skandinavisk kulturhistorie. Materialet er kommentert etnologisk, ord-
geografisk, grammatisk og evolusjonsfonetisk. I teksten fins det en hel 
del tegninger og fotografier av både »stävan» og dens bruk, som gir frem-
stillingen liv og farge. Stäva-navnets kjerneområde er det nordöstre 
Midt-Sverige. Hedra har ordet bredd seg seerlig nordover, og har på et 
större område trengt ut alle eldre synonymer. Dette er skjedd i forholds-
vis sen tid. I sin form og uttale barer ordet ofte ennå preg av å vare et 
lånord, når det f. eks. i et jamvekt- og jamningsområde har nominativ-
form, eller når det i Tröndelag har apokopert form, som om det skulle 
vare et overvektord. Stäva har ikke alltid seiret i konkurransen med eldre 
synonymer; her og der står de igjen på mindre områder som »öyer>>. En 
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slik »öy» fins det f. eks. i Östergötland med synonymet skjula. Av kartet 
blir det klart, at skjuta må vare det eldre ordet i Finnland, og altså ikke 
kan skyldes senere östgötsk påvirkning, som man har vart tilböyelig tul 
å tro. 

Ordgeografien er et forskningsfelt, som skulle kunne innby tu l skandi-
navisk samarbeid. Kartlegging av appellativer for husdyr, redskaper og 
huslig utstyr har sin sarlige interesse ved at den kan gi opplysning om 
gamle kulturforhold og -veier, på lignende måte som de indo-europeiske 
språks ordvalg og utbredelsen av de enkelte ordene har kastet lys over 
indo-europeernes kultur og vandringer i forhistorisk tid. 

Hallfrid Christiansen. 

Åke Campbell, Från vildmark till bygd. Uddevalla 1948. 272 s. 
(= Skrifter 'utgivna genom Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. 
Ser. B: 5). 

Doc. Campbell har under flere år idkat fältstudier i de sydliga lapp-
markerna och har därvid ägnat sitt huvudintresse åt den svenska ny-
byggarkulturen i de trakter, där svenska bygdbrytare ha trängt in på 
lappskattelanden. Bokens två första kapitel ge etnologiska och histo-
riska översikter av de svenska lapparnas problem, bl. a. belyses bir-
karlarnas handel rätt ingående. Med god psykologisk blick betonar förf., 
att huvuduppgiften för exploatörerna var att locka fram vildmarkens 
skygga söner från deras i synnerhet sommartid oåtkomliga visten och 
att förmå dem att leverera de mest önskade varorna, d. v. s. pälsskin-
nen, som buro det betecknande namnet villvaror. Enbart våld var inte 
tillfyllest: vildmännen skulle lockas att frivilligt komma till köpstäm-
morna. Redan här understryker Campbell ett moment, som senare blir 
ledmotivet för hans skildring av kulturkontakten mellan bofasta och 
nomader: det ambivalenta draget i lapparnas själsliv, som å ena sidan 
skrämmer dem till flykt undan de främmande »skatt»-krävarna, men 
å andra sidan också gör dem benägna för vänskaplig samverkan med 
främlingarna. 

Förf. hänvisar till K. B. Wiklunds uppfattning i hans äldre skede, 
då han förklarar lapparnas »skattskyldighet» genom att erinra om den 
äganderätt till stamområdena, som framträder hos de nordliga stam-
marna i Sibirien, såsom ostjaker och voguler. Hos dem kunna främ-
lingar inte idka jakt eller fiske på en annan stams område utan att för-
värva tillstånd därtill eller erlägga lega. Här resonerar förf. i fortsätt-
ningen, att de skandinaviska lapparna i birkarlarnas skattekrav kunde 
se en fordran på delaktighet i fångsten. 
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Om lapparna jagade eller fiskade på ett område, som en främmande 
konung eller hövding gjorde anspråk på, voro de skyldiga att avstå en 
del av fångsten åt denne — eller hans skattkrävare. Resonemanget är 
rimligt, men självfallet bör inkräktarens hot om naket våld inte förglöm-
mas. Redan i gammal tid hade lapparna ett oavvisligt behov av vissa 
hantverksprodukter såsom yxor och kopparkittlar. Samtidigt ägde de 
ett överskott av lätta och dyrbara produkter. I ett sådant läge uppstår 
det av sig självt en avsevärd fjärrhandel, i synnerhet som fångstmän re-
dan i sin primitiva status äro vana att färdas över stora vidder. Ännu i 
slutet av 1600-talet utrustade köpmännen i Uleåborg handelskaravaner 
längs hundramila vägar till Nyen i Ingermanland, och även med staden 
Kem i ryska Karelen hade de förbindelser. På samma sätt idkade bor-
garna i Torneå länge en livlig handel med Ishavskusten med egna renrai-
der. De bottniska handelsborgarnas kredithandel med omnejdens bön-
der utgjorde en direkt fortsättning av de gamla subarktiska handelsva-
norna, sådana vi känna dem även från så primitiva kulturområden som 
Petjora-floden i norra Ryssland, där syrjänska, handelsbönder spelade 
samma roll som birkarlarna i Lappland. 

Förf, kommer in på ett delikat problem, då han berör birkarlarnas 
av de svenska myndigheterna grellt utmålade osedlighet. Han ifråga-
sätter, om den inte kan koordineras med den gästprostitution, som är 
känd hos vissa arktiska och subarktiska folk. Som en arbetshypotes bör 
denna tanke inte avvisas, ty i Sydösterbotten kvarleva på familjelivets 
område subarktiska drag, såsom seden att barnaföderskor intaga en knä-
stående ställning, och att begravningar helst ha skett i timrade gravar, 
en företeelse, som sannolikt sammanhänger med nordliga begravnings-
bruk. 

Efter ett kort kapitel om kyrkans och bergsbrukets insatser i det 
svenska landnamet i Lappland och styrelsens ansträngningar för nybyg-
garverksamheten kommer Campbell till den mest vägande delen av sitt 
verk, ett kapitel som bär samma namn som själva boken och omfattar 
nära hälften av hela texten. Huvudavsnitten här bära rubriker som Jä-
gare, fiskare och fångstmän, Boskapsskötaren och odlaren, Det subarktiska 
ängsbruket, Åkerodling och landnam. Denna indelning är i viss mån sys-
tematisk, men då man läser de enskilda avsnitten märker man, att det 
är andra synpunkter som dominera. De utförliga jaktskildringarna om 
spelskytte på tjäder och snarfångst efter gråfågel ingå inte i avsnittet 
»Jägare» etc. utan i skildringen av boskapsskötaren och odlaren. Här-
vid kan man tänka sig att förf. ordnat materialet på detta sätt för att 
visa, att också den företrädesvis av boskapsskötsel levande nybyggaren 
bedrev jakt som binäring. Detta faktum har lagstiftningen tidigt beak-
tat, då det t. ex. i lappmarksreglementet av 1749 säges, att en äldre ny-
byggare ej blev förfördelad, om han »mister de platser, dem han blott till 
fågel- och djurfänge brukat». Orsaken till att förf. följer denna något 
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ystra disposition tyckes närmast ligga i notisernas proveniens: nybyg-
garen N. N., som mest lever av sin boskap, har berättat om saken för 
fältforskaren. Nog ha dock skytte under speltiden och snarfångst existe-
rat redan på det rena fångststadiet, som skogslapparnas exempel på 1600-
talet klart visar. 

Förf:s avsnittsrubriker synas således avse vissa näringstyper, där 
det först nämnda näringsfånget har ledningen. Läsningen skulle dock 
bli mindre splittrad, om alla fångstnäringar hade behandlats i ett sam-
manhang och man i de senare avsnitten endast skulle ha hänvisat till 
skildringarna i jaktkapitlet. Om man däremot betraktar de olika av-
snitten som fristående essäer, skall man villigt medge, att förf. lyckats 
åstadkomma livfulla och belysande bilder av de olika näringstyperna el-
ler arbetsformerna, hur man nu vill definiera begreppet. 

Avsnitten om ängsbevattningen innehåller många goda synpunkter 
och anm. är böjd för att ge förf, rätt däri att företeelsen är tämli-
gen ny. 

I samband med åkerodlingen diskuterar förf. fäbodarnas roll i bygd-
brytningen. Han nyttjar här ett starkt omskrivande uttryck för ord-
ningsföljden mellan de olika kulturstadierna: »I norrländska bondebygder 
hade av gammalt funnits ett mellanstadium mellan ärjemarksbruk och 
odling, nämligen det extensiva ängsbruket och den likaledes extensiva 
boskapsskötseln.» Ordningsföljden mellan de båda extensiva näringarna 
synes här vara omkastad. Något ängsbruk utan boskapsskötsel har väl 
aldrig existerat, så framt man inte vill kalla vissa östliga stammars vana 
att bränna skog för att skaffa bättre bete för älgarna boskapsskötsel. 
Och man har väl rätt att anse den extensiva boskapsskötseln som ett 
kulturstadium likaväl som åkerbruket, inte enbart som ett »mellansta-
dium». I synnerhet i Hälsingland blevo de med åkerbruk förenade f ä-
bodarna, »bolanden», verkliga förstadier för den fasta bosättningen. Re-
dan kartorna från 1640-talet upplysa om detta faktum, och på 1700-
talet angav man i officiella handlingar uttryckligen, att den gård skulle 
anses som hem- eller huvudgård, »där bonden mestadelen av Bine ägor 
haver och större delen av året är boende». Denna bondebrukens uppdel-
ning på hemgårdar och boland vållade mycket stora svårigheter för stor-
skiftets genomförande i landskapet. 

Campbell har konkreta exempel på fäbodarnas betydelse för upp-
komsten av fast bygd, och han betonar, att finnarnas metod att bryta 
bygd i ödemarken var en annan än den svenska, emedan deras svedje-
bruk krävde stort utrymme och medförde en stark rörlighet hos den man-
liga befolkningen. 

Som i början av denna recension anmärktes, har Campbell ägnat 
kulturkontaktens problem stor uppmärksamhet. Det sista kapitlet i 
hans bok är helt ägnat detta intressanta spörmål. Med rätta påvisar han 
att kontakten mellan lapparna och nykomlingarna i deras fattiga utkant 
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av världen för samernas del innebär såväl en avvisande som en vänskap-
ligt mottagande d. v. s. en ambivalent hållning. 

I anslutning till V. Tanner och andra forskare betonar Campbell 
med rätta, att fientliga instinkter inte kunna bli alltför dominerande i 
arktiska eller subarktiska områden. »Att på en gång strida både mot 
mänskliga fiender och en hård natur blir för mycket. Fridsamhet och 
hjälpsamhet äro i hög grad nödvändiga såsom en art av klimatanpass-
ning.» Förf. visar att nybyggaren kunde göra lappen värdefulla tjänster 
och erbjuda honom begärliga varor, och i ersättning få alster av fångsten 
och andra nyttigheter. 

Den rikliga användningen av konkreta exempel gör Campbells bok 
mycket levande. Slagordet om etnografisk torka, som skönlitterära kri-
tiker rätt ofta rikta mot vårt skrå, är här inte alls på sin plats. Viktig 
ur vetenskaplig synpunkt är frågan, om förts källmaterial är så rikligt, 
att hans typexempel beteckna verkliga medelvärden. En utsocknes kan 
inte ge något säkert svar på frågan, men så vitt man kan bedöma av ana-
logier på andra håll äro förts oftast mycket detaljrika skildringar auten-
tiska. Man kan med skäl hålla före, att också denna, mindre stelt upp-
byggda skildringsform bör odlas, inte bara för den stora allmänhetens 
skull, utan också för forskningens. Det är viktigt att ibland få skåda 
livets väv i all dess brokighet, inte bara de upprispade inslagstrådarna, 
som nog ge besked om vävnadens inre byggnad, men inte ge någon hel-
hetsbild. 

Illustrationerna i boken äro väl valda och till sitt utförande mestadels 
av hög klass, om också beskärningen ibland är alltför raffinerad. 

Gabriel Nikander. 

Erwin Raisz, General Cartography. McGraw-Hill Book Company, 
Inc., New York, Toronto, London 1948. xv, 354 pp. (Price $ 6, resp. 301-) 

Inte ens en så gammal och stadgad vetenskap som kartografien gick 
oberörd ur världskrigets omvälvningar. Liksom andra grenar av forsk-
ning och teknik av krigsviktig betydelse visade kartografien en mycket 
snabb utveckling under det gångna årtiondet, särskilt i England och Ame-
rika. Förenta Staterna voro vid krigets början illa rustade för de karto-
grafiska uppgifter, som krigföringen ställde, men sedan Arnay Map Service 
bildats 1942 och snart växt ut till en organisation med en medarbetarstab 
av 3 500 personer, igångsattes en synnerligen omfattande kartproduktion, 
som väl täckte krigsmaktens behov av land-, sjö- och flygkartor. Till 
stora delar byggde detta omfattande kartmaterial på nymätningar med 
hjälp av flygfotografering, både i Oceanien, Afrika och Europa. AMS 
beräknar att runt 30 000 olika kartor framställts och reproducerats i till- 
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sammans 500 000 000 ex. 22 000 ton kartor expedierades till de olika 
krigsskådeplatserna, och enbart för invasionen i Normandiet förbrukades 
70 000 000 blad av 3 000 olika kartor. I dessa siffror ingår inte det 
mycket betydande brittiska bidraget till de allierades kartförsörjning. 

För att bemästra krigföringens krav på färskt kartmaterial fram-
tvingades snabbare och effektivare tekniska metoder än de dittills an-
vända både för framställning av kartkoncept och för reproduktion. De 
handböcker om kartframställning, som tidigare funnos på engelskt språk 
(blygsamma i omfång mot de tyska i samma ämne), ha därför också hun-
nit bli avsevärt föråldrade. Den första amerikanska för college-bruk av-
sedda handboken i ämnet, Erwin Raisz' (Harvard) »General Cartography», 
vars första upplaga utkom 1938, har därför också blivit mogen för en ny 
upplaga, där de tekniska framstegen under den gångna tioårsperioden 
redovisas. Då detta arbete utan alltför tung matematisk apparat ger 
besked både om kartografiens elementa och om nyförvärvade rön, är det 
av intresse för var och en, som av teoretiska eller praktiska intressen be-
höver insikter om kartframställningen och om möjligheterna att fullt 
utnyttja kartans resurser. Eftersom intet motsvarande svenskt arbete 
är tillgängligt, och de tyska (t. ex. Max Eckerts »Die Kartenwissenschaft» 
1921 f. eller W. Kleffners »Die Reichskartenwerke>>, 1939) äro både svår-
åtkomliga och i vissa avseenden föråldrade (och svårhanterliga för icke 
fackmän!), kan det vara av intresse att veta även för svensk publik att 
Raisz' arbete finns att tillgå. För geografer och yrkeskartografer torde 
det väl inte komma med några nyheter, men åtskilligt nyttigt material 
finns här samlat inom samma pärmar, och för humanister, som av olika 
skäl måste syssla med kartor, kan det säkerligen ge tillfredsställande 
svar på frågor, som de behöva upplysningar om. 

Raisz' arbete behandlar ämnet mycket allsidigt både ur teoretisk 
och praktisk synpunkt men samtidigt på ett lättfattligt sätt. Framställ-
ningen belyses av inte mindre än 300 bilder och diagram. Stort utrymme 
ägnas åt en framställning av kartografiens historiska utveckling från an-
tiken till våra dagar. Ur det parti därav, som behandlar naturfolkens 
kartor, kan påpekas den lilla intressanta detaljen med en eskimåkarta, 
som visar vilken förbluffande exakt bild människor på samlarstadiet kan 
göra sig av landformerna inom mycket stora områden, en iakttagelse 
väl värd att ha i minne vid tolkningen av vissa gamla naturnamns ur-
betydelse, som kunna syfta på formen av större öar eller vatten. Enkelt 
folk behövde inte alltid se kartbilden av en stor sjö eller ett vidsträckt 
landområde för att ha en åskådlig uppfattning därav! 

I bokens första del behandlas för övrigt skalor och projektion, kart-
tecken och karttext samt kartläsning. Utförligt redogöres för kartornas 
komposition och utförande samt de tekniska hjälpmedlen och metoderna 
därvidlag. Även reproduktionstekniken behandlas, icke minst den mest 
moderna. 
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Senare hälften av boken ägnas åt metoderna vid fältmätning och 
framställningen av flygkartor samt andra geodetiska frågor. I ett sär-
skilt kapitel lämnas ingående anvisningar för tolkningen av flygbilder 
och av kartor sammansatta av sådana. Vidare redogöres för olika länders 
officiella kartverk och atlaser — främst de anglosaxiska — särskilt med 
hänsyn till utvecklingen under kriget. Slutligen beröres också tillämpad 
kartografi inom olika specialvetenskaper, både naturvetenskapliga och 
mera humanistiskt färgade vetenskaper som arkeologi, språk- och reli-
gionsvetenskap, antropologi och historiska vetenskaper. Också framställ-
ningen av diagram, kartogram och statistiska kartor beröras. Där få 
även kartor från svenska arbeten tjäna som exempel. 

Som av denna lilla översikt framgår, är det en mycket innehållsrik 
och nyttig bok att ha till hands för envar, som i sin gärning har att göra 
med kartor, både för den som framställer och den som använder dem — 
inte minst för språkmannen och folklivsforskaren, som behöver illustrera 
sin framställning med kartor. 

Bengt Hesselman, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. Första häftet. 
Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB i distribution. Uppsala 1948. VIII, 
202s. Nordisk Kultur III—IV). 

Den ursprungliga planen från år 1931 för serieverket »Nordisk Kul-
tur* utlovade som del III därav en översikt över de nordiska språken, 
deras släktskaper och historia med professor Bengt Hesselman som spe-
cialredaktör. Det har dröjt med hela det planerade verkets fullbordan, 
och även denna del har länge låtit vänta på sig. Nu föreligger emel-
lertid ett första häfte därav i bokhandeln. Alla, som känt Hesselmans 
livslånga sysslande med de nordiska dialekterna, ha med spänning vän-
tat på detta arbete, och det parti av »Huvudlinjerna», som nu utkom-
mit, sviker ingalunda de högt spända förväntningarna. Vad Hessel-
man här givit åt nordisk språkforskning är emellertid inte, så som man 
med kännedom om serieverkets allmänna uppläggning skulle kunnat 
vänta sig, en av honom redigerad handbok med bidrag från de berörda 
ländernas forskare, och inte heller en regional orientering i ämnet, lik 
hans egna föreläsningar under 1920-talet över nordiska dialekter, med 
en sammanfattande redovisning för de senaste forskargenerationernas 
resultat. En sådan redovisning kunde nog ha varit behövlig, men Hes-
selman har givit oss något mycket viktigare. Hans arbete är en pri-
märundersökning, som ger författarens egna mognade och på suverän 
behärskning av det väldiga källmaterialet byggande åsikter om den nor-
diska språkhistoriens innebörd och förlopp. Åt diskussion av andra for- 

Manne Eriksson. 
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skares avvikande meningar ägnar han föga tid och utrymme. Han an-
ser — säkerligen med goda skäl — att dessa mest varit grundade på ett, 
otillräckligt material. Hans egna slutsatser bygga nämligen på ett 
synnerligen omfattande källmaterial, inte bara från den rika och svår-
överskådliga litteraturen i ämnet, utan i väsentliga stycken jämväl från 
hans egen förtrogenhet med dialekterna själva i fältet och från hittills 
opublicerade samlingar, särskilt ett omfattande ortnamnsstoff. 

Detta första häfte av Hesselmans arbete ger inledningsvis en kort-
fattad men viktig redogörelse för hans allmänna språkfilosofiska och 
metodologiska synpunkter. I huvuddelen av volymen, omfattande bör-
jan av verkets avdelning I, som skall behandla »ljudförsvagning», ger. 
han därefter en monografi över ett av de flitigast bearbetade och dis-
kuterade kapitlen i nordisk språkhistoria, det som handlar om vokal-
försvagningarna och deras slutresultat: synkopen och apokop en, som 
enligt Hesselman i princip äro samma sak. Till denna långa avnötnings-
och förenklingsprocess, som ständigt under alla tidsperioder synes ha 
fortgått inom alla germanska dialekter, framlägger Hesselman här en en-
hetlig och undantagslös förklaring. Skenbara avvikelser från huvudre-
geln ordnas utan möda in i den och stärka i stället för att försvaga dess 
giltighet. Samma krafter, som orsaka förändringar inom nutidens dia-
lekter, finner Hesselman i verksamhet redan under förhistoriska språk-
skeden. Vokalförsvagningen, som förvandlar hela massan av fornsprå-
kens tunga och mångstaviga ord till två- och enstavingar, fortsätter än 
i dag sitt verk i våra dialekter. Den urno. synkope, som formade om 
*Anulai%R och *SigiwarbuR till fvn. öldIr och Sigurör, fullföljes av 
nutidsdialekternas apokope, som av nusv. 0/o/ och Sigurd ger 01 och 
Sju/. Samma krafter kunna visas vara verksamma även i övriga ger-
manska dialekter, även om resultaten blivit något olika på skilda håll. 
Hesselman fastslår att den verkande orsaken överallt och i alla tider 
varit den germanska satsrytmen, som obönhörligt undertrycker alla 
svaga taktdelar i satsen. 

Hesselmans arbete visar inga spår av åldrande forskares ovilja mot 
nya synpunkter. Tvärtom visar han en ungdomlig djärvhet och en 
obruten skaparkraft, parad med den mogne forskarens överlägsna erfa-
renhet. Någon brytning med tidigare av honom själv framförda åsikter 
innebär dock inte framställningen. Man kan i stället konstatera, hur 
hans redan i ungdomsarbeten framställda synpunkter här i definitiv 
form framläggas, infogade i ett större sammanhang och underbyggda 
med ett överväldigande bevismaterial. Klarare än någonsin kan man 
i detta arbete iakttaga följdriktigheten i hela Hesselmans vetenskapliga 
tänkande. Men man får ändå ofta en känsla av att möta revolutione-
rande nyheter i denna framställning, där tidigare välkända förhållanden 
få en ny oväntad belysning, sedda i det sammanhang vari de här in-
fogats. Därför läser man arbetet med spänning, även om det inte direkt 
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kan sägas vara lättillgängligt. Till det intryck av nyhet som framställ-
ningen ger, bidrager också att skriftspråksmaterialet spelar en relativt 
obetydlig roll i den, medan däremot förändringarna hos det talade 
språket utförligt behandlas. Vida konsekventare än hittills någon annan 
nordisk forskare gjort bygger nämligen Hesselman på dialektmaterialet 
och på ortnamnen som de tillförlitligaste språkhistoriska källorna. Redan 
tidigare har han visat stort intresse för de nordiska ortnamnen, men 
här ha de målmedvetnare än förut och delvis i annat syfte dragits in 
som bevismaterial. Ortnamnens egenskap av språkliga fornlämningar 
har visserligen länge insetts, och många forskare ha använt dem både 
för tidfästningen av äldre språkförändringars inträdande och för bestäm-
ningen av dessas geografiska utbredning, sådan den återspeglas i ort-
namnsmaterialet. Men mera energiskt än någon annan hävdar Hessel-
man att ortnamnen utgöra en av ljudhistoriens viktigaste källor. De 
ha oftare levat mera oberörda både av främmande inflytelser och av 
associationerna med språkets »normala ordförråd» än annat språkgods, 
varför man hos dem kan studera effekten av uttalsvanorna i renodlade 
och extrema fall, som visa, vartåt utvecklingen tenderat. 

Hesselmans syfte med ljudhistorien är att undersöka förändringarna 
i språkbyggnaden med hänsyn till ljuden och ljudförbindelserna. Där-
vid utgår han inte som en äldre, naturvetenskapligt orienterad skola 
från ljuden i deras egenskap av akustiska eller fysiologiska storheter, 
utan ser dem från deras andliga eller psykiska sida, med hänsyn till 
den roll de spela som symboler och redskap för meningen och uttryc-
ket vid sidan av orden och satserna. 

Samtidigt arbetar Hesselman med en modern dialektgeografisk me-
tod vid tolkningen av det historiska skeendet. Vad som i historien föl-
jer efter-vartannat visar språkgeografien som ett bredvid-vartannat i 
rummet. Hesselman betonar, att »serien av dialekter, från de i olika 
hänseenden ålderdomligaste - - - till de mest avancerade - - - motsvarar 
och återspeglar - - - förändringarna i texterna och i samma ordningsföljd. 
Det råder en parallellitet, som säkerställer slutsatserna. Dialekternas lo-
kala växlingar, språkgeografin, ger oss en bild i rummets dimension av 
förändringarna i tiden, en bild som tack vare ojämförligt rikare detal-
jering och rummets förmånligare studiemöjligheter låter oss bättre se 
och förstå vad växlingen (förändringen) i verkligheten innebär och var-
på den beror» (s. 1). Just därför ha de nutida dialekterna och känne-
domen om dem den allra största betydelse som underlag för tolkningen 
av språkförändringar i äldre tid, även sådana som ägt rum före den 
historiska tidens början. »Den teori som förmår anknyta till kända ny-
nordiska företeelser har i och därmed ett företräde framför andra tänk-
bara hypoteser», säger Hesselman här (s. 2) i det arbete, där han för-
verkligat det program han redan vid seklets början antytt (i Stavelse-
förlängning s. 5, 1902), nämligen att man bör »gå från de nu lefvande 
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dialekterna till pröfning af äldre vittnesbörd» samt att i »ljudhistoriska 
frågor en öfverblick af de nynordiska dialekternas förhållanden är syn-
nerligen ägnad att ställa i den rätta belysningen problem, hvilka vid 
uteslutande hänsynstagande till det s. k. riksspråket och den skriftliga 
traditionen te sig dunkla och svårbegripliga» (Skiss öfver nysvensk kvan-
titetsutv., Sp. o. St. 1901, s. 11). Att han nu med hittills osedd kon-
sekvens bygger på dialekternas vittnesbörd, ligger således i linje med 
hans intentioner sedan nära femtio år tillbaka. 

När detta arbete når fram till nya, säkrare slutsatser än tidigare 
undersökningar i ämnet genom att det tar med nya materialmassor i 
analysen, når det viktiga resultat även genom att kombinera den språk-
geografiska metoden med allmän- eller lokalhistoriska synpunkter på 
språkutvecklingen. Hesselman synes nära ansluta sig till de metoder av 
besläktad art, som med så lysande framgång inom romansk språkforsk-
ning tagits i bruk av schweizarna J. Jud eller W. von Wartburg och 
inom germansk vid rekonstruktionen av Rhenlandets språkliga utveck-
lingshistoria av Th. Frings. Grundtanken i den moderna, historiskt ori-
enterade språkgeografien är ju, att all språkenhet liksom alla språkväx-
lingar kunna återföras på faktorer av historisk art. Själv har Hessel-
man redan 1901 antytt grundtanken i denna metod, som i de ålder-
domligare dialekterna ser representanter för ett övergångsstadium i ut-
vecklingen, vilket övriga dialekter tidigare genomgått (Sp. o. St. 1901, 
s. 18). Språkgränserna återspegla kulturgränser, som en gång ha existe-
rat, stats- och kulturområden sammanfalla med språkområden. Som 
föregångare på svenskt område i användningen av en kombinerad språk-
geografisk och lokalhistorisk metod hänvisar Hesselman emellertid blyg-
samt till Lars Levanders och Petrus Envalls undersökningar av Ovan-
silj ans och Södra Dalarnas folkmål. Hesselman anger det väsentliga i 
metoden med följande ord: »Denna riktning strävar efter att tillämpa 
ett historiskt perspektiv på den geografiska växlingen och skiljer där-
för strängt mellan äldre och yngre gränser. Varje språkgräns i nutiden 
är nämligen yttergränsen för en vid viss tidpunkt uppkommen språk-
förändring, en novation, som har uppstått i ett centrum eller kärnom-
råde, vanligen en mera betydande ort, en stad eller en tättbefolkad trakt, 
och därifrån har brett ut sig i allt vidare kretsar tills den stannat vid 
gränsen» (s. 6). Detta är i princip samma uppfattning som Naumann-
Burdachs: »Jede Ausbreitung einer sprachlichen Neuerung iiber ihr Ur-
sprungsgebiet hinaus ist ein Beweis ffi" ein bestimmtes Bildungsiiber-
gewicht des Ursprungsgebietes.>> Nordisk språkgeografi har väl ännu 
inte kunnat påvisa så vackra demonstrationsfall som Paris' betydelse 
för franskans och de franska dialekternas utveckling, men Hesselman 
antyder redan i denna del av sitt arbete ett sådant, då han framhåller, 
hur mälardalsdialektema via Tröndelagen påverkat östnorskt medeltida 
skriftspråk i fråga om användningen av icke u-omljudda former av 
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vissa ord (se nedan och jfr Hesselman, Några nynord. dial.-former 
och vikingatidens historia, Nord. texter 9, s. 127 f. om utbredn. av for-
men hieir 'här'). 

Hesselman stryker särskilt kraftigt under det samband som finnes 
mellan rikshistorien, den politiska historien, och dialektgrupperingen i 
Norden, vars viktigaste gränser sammanfalla med riksgränserna. Han 
polemiserar därför mot J. A. Lundells ännu av många delade uppfatt-
ning, som förnekade riksgränsernas betydelse för dialektskillnaderna i 
Norden (i »De svenska folkmålens frändskaper etc.», 1880). Lundens 
syn var ohistorisk, och i verkligheten uppvisa de svenska riksgränserna 
både mot Norge och mot det gamla danska riket, såsom Hesselman på-
pekar, de största avbrotten i den sammanhängande dialektserien. Detta 
motsäges icke av att under vissa tider drag från det ena landets språk 
trängt in i det andras. Den tidiga invandringen av norska språkdrag 
i västra Sverige ser Hesselman som ett tecken på norsk kulturell över-
lägsenhet över grannprovinserna under den norska kulturblomstringen 
på folkvandrings- och vikingatiden. Å andra sidan anser Hesselman, 
att den högre kulturen i Mälardalen vid samma tidpunkt, kanske rent 
av genom en invandring av folk därifrån, så kraftigt inverkat på Trönde-
lagens dialekter att de ensamma av alla norska mål förlorat det allmänt 
västnordiska 'u-omljudet i ord av typen gptu, ~num, som alltjämt 
lever kvar i alla andra genuint norska mål (även t. ex. i Härjedalen). 
När detta slags omljud ofta saknas i medeltida texter från östra Norge 
liksom i de svenska, beror detta, som Hesselman påpekar, ingalunda 
på att de östnorska dialekterna skulle saknat u-omljud i detta fall. I 
stället sammanhänger det med att det fornnorska (kyrkliga) skriftsprå-
ket utbildats i Trondheim, där det fick detta svenska drag från stads-
språket, och egenheten spriddes sedan genom skrivarskolornas tradition 
runt hela östra Norge. 

Om Norge under tidig medeltid var språkligt erövrande, blev för-
hållandet ett annat, när landet efter år 1319 började komma i poli-
tiskt beroende av grannländerna. Nu utsättas dialekterna i östnorge 
och de södra kusttrakterna för starka språkliga påverkningar från de 
nordiska grannländerna och — liksom hela Norden — från lågtyskt 
håll. I Hansan möta vi en ekonomisk stormakt, som samtidigt verkat 
som centrum för språkliga inflytelser åt alla håll. Spåren av detta in-
flytande äro ju ännu skönjbara både i de nordiska riksspråken och i 
de sydligare nordiska dialekterna. Som Th. Frings har visat, kunna ju 
för övrigt både det medeltida lågtyska skriftspråket och de nutida låg-
tyska dialekterna uppfattas som en skapelse av Hansan (se t. ex. »Grund-
legung einer Geschichte der deutschen Sprache», Halle 1948, s. 32). I 
norskan är således t. ex. räkneordet lire ett inlån från lågtyskt håll 
över Danmark-Sverige. Däremot är de norska dialekternas kjuge '20' 
ett svenskt lån. 
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Hanseaternas handelsvälde och den mellaneuropeiska stadskulturens 
inträngande i Norden anser Hesselman vara de historiska faktorer, som 
under senmedeltiden utlöste den snabba språkliga omdaningen där och 
orsakade upplösningen av den äldre fasta, inhemska språktraditionen, 
liksom en gång folkvandringstidens omvälvningar i politiskt avseende 
löste upp den urnordiska språktraditionen. En annan följd av Han-
sans inflytelser blevo nya dialektgrupperingar, som ej sammanfalla med 
tidigare existerande. En viktig uppgift för språkhistorisk forskning blir 
därför att noga skilja mellan äldre och yngre dialektgränser. En veten-
skaplig gruppering av de nordiska folkmålen måste således nödvändigt-
vis bli en historisk indelning, varvid man bör skilja mellan relikt- och 
nydaningsområden och söka finna ut de förhärskande spridningsrikt-
ningarna hos påverkningarna under skilda tider. Med all reservation 
vill Hesselman preliminärt urskilja tre huvudperioder med deras resultat 
i till nutiden kvarstående gränsriktningar: vikingatid och äldre me-
deltid ha efterlämnat gränser, som gå från söder till norr och skilja 
mellan ett öst- och ett västnordiskt språkområde; senmedeltiden ut-
vecklade en serie av gränser, som oftast gå från öster till väster men 
många gånger fått en nordöstlig-sydvästlig riktning på grund av den 
allmänna uppsvenska språkkonservatismen; från 1500-talet kommer 
slutligen rik språks sperioden, som utvecklar allt större olikheter mel-
lan de fem nordiska rikstalspråken och främst kännetecknas av skrift-
språkens stigande inflytande på de högre klassernas talspråk och medel-
bart även på dialekterna. Ur dessa förhållanden drar Hesselman kon-
sekvensen, att den mest praktiska, kanske också den mest vetenskap-
liga indelningen av de nordiska dialekterna bör ske efter riks- och land-
skapsgränser. 

Språkförändring och dialektsplittring äga sina förutsättningar i språ-
kens tidigare tillstånd, men de förändringarna utlösande orsakerna äro 
de historiska skiftena i folkens liv och kultur, främst inflytandet från 
andra språksamfund, säger Hesselman. De mångskiftande dialektgrän-
serna i Norden vittna om de nordiska folkens växlingsrika historia i 
gången tid. »Ett land eller folk utan historia får inte någon språkhistoria 
och har inte heller några dialekter», framhåller han i tillspetsad form, 
som väl tål modifikationer (jfr våra lapska dialekter). 

Hesselman är medveten om den sociala traditionens betydelse för 
bevarandet av gamla, redan förefintliga drag i språket. Det nya i språk-
utvecklingen vill han däremot i främsta rummet tillskriva enskilda språk-
begåvade människors insatser: »Det nya är alltid en individuell insats» 
(s. 19). Denna slutsats är säkerligen riktig, så långt det gäller positiva 
nyskapelser. Men parallellen mellan språkligt och litterärt skapande gäl-
ler knappast för de »nyskapelser», som huvudsakligen beröras i denna 
del av arbetet, de som innebära nedbrytning, förslitning och försvagning. 
Största delen av det slaget av förändringar äro ju omedvetna för de 
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talande själva, framkallade av glömska, trötthet eller lättja. Sluddrigt 
uttal av obetonade delar av satsen kan endast kallas för »en individuell 
insats» i den meningen att sådana talfel förekomma i individens språk-
vanor. För språksamfundet få de betydelse först om de uppträda hos 
flera individer och accepteras av andra. De omedvetna avvikelserna 
från den språkliga normen, från det man egentligen åsyftar att säga, 
äro icke av skapande natur, fastän de i längden, om de uppträda ofta 
och hos många, kunna påverka språkutvecklingen i en bestämd rikt-
ning. Detta är vad som inträffar vid vokalförsvagningarna i de ger-
manska språken, och därför har detta fenomen så stort intresse för 
Hesselman. 

Både individen och språksamfundet erkänna en språklig norm, byggd 
på traditionen. Men här som i andra livets förhållanden finns det ofta 
en klyfta mellan normen och dess fulla förverkligande, som för det mesta 
kan vara helt eller delvis omedveten både för den talande och hans å-
hörare. Detta är ett faktum, som man finner många belägg på vid jäm-
förelser mellan dialektuppteckningar, gjorda efter utfrågning med »lexi-
kaliskt» uttal som resultat, och sådana gjorda efter grammofonupptag-
ningar efter spontant tal på samma dialekt och av samma person (jfr 
Hesselman s. 52). Även icke fullt »normala» ord och ljud kunna vara 
»funktionsdugliga», så länge de igenkännas av dem som höra till samma 
språksamfund och hos dem framkalla de riktiga associationerna. När 
en stockholmare som Hj. Branting sade arnhundratalet (grammof.), 
uppfattades säkerligen detta av hans åhörare riktigt som adertonhundra-
talet. Bli avvikelserna större och uppfattas de av åhörarna, kunna de 
ibland väcka löje — ett slags social sanktion mot normöverträdaren. 
Det är i denna motsättning mellan normen och dess tillämpning i verk-
ligheten som Hesselman finner en av de viktigaste orsakerna till språk-
förändringar av negativ art. När den gamla fasta språknormen, som 
hållit avvikelserna inom snäva gränser, genom beröringen med andra 
språkgrupper med avvikande normuppsättning (dialektblandning) för-
svagas och vacklar, ha de talande intet annat mönster att stödja sig på 
än sitt faktiska språkbruk, och försvagningen »slår igenom». Detsamma 
torde väl också inträffa, om klyftan mellan normen och dess tillämpning 
uppnår en sådan storleksgrad att den blir fullt medveten. Det faktiska 
bruket kan då accepteras som ny norm. 

En sådan förskjutning av den traditionella normen finner Hessel-
man t. ex. vid den ny-nordiska apokopen. I det inre av satsen förekom-
mer, såsom han uppvisar, praktiskt taget överallt i de nordiska dialek-
terna apokope (synkope) mer eller mindre undantagsvis (»villkorlig apo-
kope»). När denna företeelse överflyttas också till satsslutet och blir 
'ovillkorlig', inträder denna i språkbyggnaden radikalt ingripande nor-
malisering i områden, där stark språkblandning kan påvisas ha existe-
rat. I Tröndelagen kommer enligt J. Reitan apokopen från Trondheims 
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stadsmål, inom vilket inflytelser från skilda håll ha korsats. Väster-
botten, norra Värmland och Österbotten, som visa normaliserad apo-
kope, anser Hesselman kunna räknas som 'kolonisationsområden'. Hes-
selman räknar också med att apokopen i sina begynnelser kanske sna-
rast sammanhänger med ett allmänt påskyndat taltempo, framkallat av 
impulser utifrån. 

Om taltempot påskyndas måste de olika ljudens och ljudgruppernas 
uttalstid förkortas, men denna förkortning drabbar ej alla stavelser lika. 
Den germanska satsrytmen undertrycker, som redan inledningsvis 
nämnts, alla svaga taktdelar. Satsrytmen är därför av väsentlig bety-
delse för ljudförändringarnas uppkomst. De uppstå alla i satsen, talets 
egentliga existensform. De nordiska språkens uttal av satsen utmärkes 
av att eftertrycket samlas till en huvudtakt, och uttalet av orden av att 
huvudtrycket i dessa normalt är förlagt till ordens första stavelse. Dessa 
båda fakta: huvudtakten i satsen och framljudstrycket i orden 
äro enligt Hesselman grundläggande faktorer i nordisk språkutveckling. 
I satser med sådana takt- och tryckförhållanden utvecklas i starka 
stavelser företeelser som de nyspråkliga diftongeringarna och stavelse-
förlängningarna (av gamla korta stavelser) och i sv aga stavelser de här 
behandlade ljudförsvagningarna, som hindras från att generellt gå ända 
till bortfall endast genom inflytandet från det »normala» ord- och ljud-
förrådet. Inverkan från detta håll kan i dialekter med genomförd »inre 
apokope» också göra att utvecklingen går i motsatt riktning mot den 
vanliga, så att de oförkortade formerna återinföras. Hesselman visar, 
hur sådan restitution i stor utsträckning skett i mellansvenskt talspråk, 
där apokoperade 1600-talsformer som skull, fiend, älend, hyend i nutids-
språk överallt ersatts med de fulla formerna skulle, fiende, elände, hyende. 
Märkligare är, att också isländskan visar samma återgående rörelse. Apo-
kope i forn- och nyisländskan har hittills varit okänd för forskningen, 
men Hesselman påvisar med stöd av material från äldre källor, att slut-
vokalerna i satssammanhanget ofta slopats även på Island, och nya, med 
hjälp av analysering av grammofontexter utförda undersökningar visa, 
att så är förhållandet t. o. m. i nutida isländskt talspråk. I de litterära 
källorna avtaga fallen av apokope mot nyare tid: traditionen har varit 
stark nog att hålla den äldre normen vid makt och driva tillbaka den 
rytmiskt betingade försvagningen. 

Hesselman visar, att språkhistoriska och språkgeografiska skäl klart 
ådagalägga att alla slags ljudförsvagningar, förkortningar och bortfall 
äro genetiskt besläktade företeelser. De uppträda tidigare och allmän-
nare i 'svagton' än i 'starkton', särskilt i efterstavelser och obetonade för-
stavelser. I fornspråken liksom i de nyare dialekterna inträder reduk-
tionen tidigare och i större omfattning i mångstaviga ord än i tvåsta-
viga, och tidigare, om vokalen står i öppen stavelse än då den skyddas 
av slutkonsonant. 1 de germanska fornspråken kan dessutom vokalför- 
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lusten vara beroende av föregående stavelses kvantitet, så att den in-
träder tidigare efter lång än efter kort stavelse. Denna vokalbalans-
regel för apokopen är väl genomförd i fornengelskan och påträffas även 
i fornfrisiskan och fornsaxiskan men saknas däremot i fornhögtyskan 
och gotiskan. I kontinentalgermanska dialekter liksom i engelskan över-
lever dock vokalbalansen icke fornspråksstacliet (bortsett från en frisisk 
dialekt) och likadant är förhållandet med de sydskandinaviska målen. 
De inre och östliga nordskandinaviska målen ha däremot i detta som 
i andra fall bättre fullföljt urnordiska och samgermanska tendenser, ty 
i dessa mål kan man ännu finna vokalbalansen i funktion vid uppkom-
sten av de nutida vokalreduktionerna. 

Efter att i kap. 1 ha behandlat de allmänna förutsättningarna för 
försvagningen, kommer Hesselman i kap. 2 till den nynordiska apoko-
pen särskilt i tvåstaviga ord. Här lämnas en synnerligen viktig över-
sikt över dessa företeelsers geografiska utbredning och sammanhang. 
Han ger här fastare form åt den bild, som H. Geijer antydde i sitt ut-
kast härom 1921 (»Några bidrag etc.», Sv. Lm. B. 18): 

Danmark (utom Bornholm) börjar redan på 1200-talet försvaga 
a, i och u till e (kalde, gilde, tyve), en utveckling som på öarna leder 
till vokalbortfall i satsens inre och på Jylland till total apokope (kall 
etc.). Bornholm och Sydsverige ha försvagning av i och u till e men 
kvarstående a. I mindre delar av området går också a över till e, och 
försvagningen kan gå vidare ända till apokope (t. ex. Öland, n. Värm-
land, nö. Småland, Gotland och Nordland i Norge). Denna danska samt 
syd- och sydvästskandinaviska försvagning drabbar i lika mån lång- och 
kortstaviga ord och sammanhänger tydligt med den yngre apokopen på. 
kontinenten och i England. 

I tydlig motsättning mot föregående område står utvecklingen 
i mellersta och norra Sverige och Finland-Estland, i östliga och inre 
sunnanfjällska Norge samt i Nordmöre och Tröndelagen. Inom detta om-
råde har försvagning reglerad av vokalbalans uppträtt redan på 1300-
talet och denna spåras på olika sätt även i nutidsdialekterna. På vissa 
håll inom området har utvecklingen gått vidare till apokope i långsta-
viga ord (t. ex. i Tröndelagen och Jämtland, Västerbotten och Finland). 

Hesselman visar nu att den nynordiska apokopen inte är inskränkt 
till sådana dialekter, som vanligen ha räknats som apokoperande. Mer 
eller mindre talrika spår av 'villkorlig' apokope i satsernas inre, betingad 
av rytmiska förhållanden, påträffas inte bara på de danska öarna, i gut-
niskan och dalmålen utan även i det egentliga mellansvenska området 
från Södermanland-Uppland till Hälsingland samt i isländskan, med vill-
korlig apokope oberoende av vokalbalans och huvudsakligen i verbfor-
mer, samt i området norr och öster härom hos mål med vokalbalansreg-
lerad apokope. Äldre källor ha, som redan förut antytts, större fre-
kvens för villkorlig apokope än nutidsdialekterna i Mellansverige, där 
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den i nyare tid trängts tillbaka, och det förefaller som om nutida apo-
kope i Kalmar län, på Öland och Gotland skulle vara utlöpare av den 
äldre uppsvenska. Även i Norge finnes utanför områdena med fullstän-
dig apokope i Tröndelagen och Nordmöre på olika håll övergångsdialek-
ter med begränsad sådan. [Jr dessa förhållanden drar Hesselman slut-
satsen, att den 'ovillkorliga' apokopen i verkligheten är en normalise-
rad 'villkorlig' apokope och att apokopen i satsslut från början är en 
apokope i det inre av satsen: all apokope är i grunden synkope. 
Vidare kan försvagningen av -a, -i och -u i slutljud till -e fonetiskt ses 
som en med apokopen besläktad företeelse och en förberedelse till denna, 
vilket också visas därav att denna försvagning villkorligt i en del mål 
uppträder blott i svaga satstakter: företeelsen är liksom apokopen 
betingad av rytmen. 

Hesselman visar i fortsättningen i kapitel 3, hur vokal-försvagning 
och vokalbortfall underlättas eller försvåras av den fonetiska omgivning-
en i en rad specialfall, som säga oss, att olika mål i dessa avseenden följa 
olika regler, och att synkope- och apokopefrekvensen är starkast norrut 
och avtar åt söder, även om den inte saknas helt ens i de konservati-
vaste målen i Skåne och Blekinge. Som särfall diskuteras behand-
lingen av bindevokalen i sammansättningar, vokalerna före best. arti-
kelns -n och -t (med kvarstående eller bortfallen kons.) och i dativfor-
merna, och han kommer här, liksom i följande kap. i fråga om tresta-
viga ord, att i väsentlig mån reda ut hela frågan om det gamla kasus-
systemets söndervittrande, som han vill betrakta som ett resultat av 
vokalförsvagningen och apokopen. 

I kapitlet 4 behandlas vokalreduktionen i trestaviga ord, som i stort 
följer samma regler som gälla för tvåstavingar. Men de rytmiska situa-
tioner i satsen, som betinga reduktionen, bli för trestavingarna flera, 
och denna apokopetyp får därför både vidsträcktare spridning i dia-
lekterna och drabbar en större del av ordförrådet. I enkla ord som fis-
kare eller i sammansättningar med daktylisk taktform som Margita kan 
antingen ultimavokalen apokoperas (fiskar, Margit) eller penultimavo-
kalen synkoperas, (fiskre, Märta). Dessa båda möjligheter förverkligas 
nu, som Hesselman visar, inom delvis skilda geografiska områden i Nor-
den. Det första fallet inträder allmännast i ap okopeo mrå det, som 
i grova drag omfattar hela Norge, västra och norra Sverige med Est-
land och Finland samt Jylland, det senare fallet däremot i synk o p e-
områ det, som omfattar södra och sydöstra Sverige med Gotland och 
de danska ömålen. Under denna avdelning behandlar Hesselman bl. a. 
de viktiga typfallen hästarna — kasta och kallade — kalla samt best. for-
mer på konsonant (hemmane hemmant). Också inom denna avdelning 
visa Hesselmans undersökningar den genomgående enhetlighet, som präg-
lar utvecklingstendenserna inom alla nordiska dialekter från äldsta tider 
till nutiden. Samtidigt visa de också på de orsaker och krafter, som 
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hindrat försvagnings- och bortfallstendenserna att löpa linan ut och ge 
oss idel enstaviga ord som resultat annat än på vissa begränsade områ-
den. Våra nutida dialekter såväl som riksspråken inordnas som orga-
niska delar i detta spel av krafter, ur vilket de, lika väl som övriga ger-
manska dialekter, vuxit fram från fornspråkens invecklade och omständ-
liga former till nutidens förenkling. 

När man läst denna undersökning om den nordiska vokalreduk-
tionens förutsättningar och förlopp till slut, har man en stark känsla 
av att dessa frågor här fått en slutgiltig lösning. Sammanhangen ligga 
klara inför våra ögon, det invecklade spelet av krafter ser enkelt och 
överskådligt ut. Man kan inte lägga mycket till och inte heller taga 
något ifrån. Naturligtvis kunna delade meningar föras fram i detaljer, 
men de ha föga betydelse för huvudresultatens bärkraft. Hesselman har 
utfört en vetenskaplig bragd, som säkert kommer att sätta spår inom 
nordisk och germansk språkforskning långt fram i tiden och som har 
stor betydelse även för den allmänna språkvetenskapen. Man kan till 
slut blott uttala den förhoppningen, att det måtte förunnas professor 
Hesselman tid och krafter att fullborda de båda återstående delar av 
detta verk, som han ställt i utsikt och som han har under arbete. De 
förväntningar, som i så rikt mått infriats genom den nu utgivna delen, 
ha samtidigt ökats i fråga om fortsättningen. 

Manne Eriksson. 
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Ur tidskrifter och årsböcker som under tiden jan. 1948—sept. 1949 insänts 
till redaktionen.' 

Aarbeger udgivne af Historisk Samfund for Aarhus Stift XLI 
(1948): A. F. Schmidt, Stednavne i Ormslev Sogn. — M. Hesselbjerg, 
Gamle Gaardsnavne i Randlev, Hads Herred. 

Bergens Museums Årbok 1945: 0. Skulerud, Utsyn over vestnorsk 
stadnamngransking. — H. Hamre, Målet på Bomlo i Sunnhordland. 

— 1946 og 1947: R. Nordhagen, Studier over gamle plantenavn. 
II. Marilykjel, springstrå og jennurt. Et bidrag tu l låsens og nekke-
lens kulturhistorie. 

Bergens Museum. Årsberetning 1946-47: 0. Skulerud, Folkemin-
nesamlingi [årsberättelse för Museets dialektundersökningar]. 

— 1947-48: 0. Skulerud, d:o. 
Bornholmske Samlinger 31. Bind (1947): P. Thorsen, Smaastykker. 

1. Den gamle bornholmske Gaard. 2. Er bornholmsk Kultur en So-
mandskultur? 3. Lidt om Farvning i gamle Dage. 

Brage. Årsskrift XLI—XLII 1946-1947: K. V. Åkerblom, Några 
hemmansnamn i Oravais, Vörå och Maxmo i historisk belysning. — 
B. Åkerblom, Var stod den första kyrkan i Vörå? 

Budkavlen 1947: V. E. V. Wessman, Namn på kyor, gärdor, lindor, 
tegar och stycken i Sibbå socken. — G. Nikander, Julfredslysningar 
i Uleåborg och Gamlakarleby. — L. Kroneld, Fisket med vinternot 
i Pargas. — G. Rosenholm, Fisket fordomdags i Solf. — J. Gard-
berg, Folktro på Eckerö. — 0. Andersson, Väinämöinen och Vellamos 
jungfru. 

By og Bygd. Norsk folkemuseums årbok 1948-49: H. Stigum, 
Grindgang og grindhus [flyttbara kreatursfållor och vaktarhyddor]. 

— H. Refsum, Utpågang og nattefriing i Trondelag. En anonym 

1 Här medtagas i regel ej uppsatser ur strängt fackbetonade periodiska 
publikationer inom nordisk språk- och folklivsforskning, såsom Arkiv för 
nordisk filologi, Namn och Bygd, Folk-Liv, Saga och Sed, Danske Folkemaal, 
Maal og Minne m. fl. 
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rapport i Eilert Sundts samling. — R. Frimannslund, Be buste [brud-
gum och brud gå omkring i gårdarna och samla in gåvor till sin bo-
sättning]. — A. Nesheim, Noen samiske krakker og stoler. 

Dalarnas Hembygdsbok 1948: L. Levander, Dalmålsordboken 1947. 
— G. Boöthius, Nyutkommen dalalitteratur. 

1949: S. Ström, Ur slagg och roströk. Minnesbilder från stadsdelen 
Elsborg i Falun på 1890-talet [med text på Falumål]. — R. Jirlow, 
Bältarbosmeden och Skedvikarlen. Två namnkunniga plogsmeder 
från 1700-talet. — L. Levander, Dalmålsordboken 1948. — B. Linden, 
Några ord om namnet Sol! Sollerön. — G. Boöthius, Nyutkom-
men dalalitteratur. 

Finnbygden 1948: J. Mägiste, Några ord om karelska ortsnamn i Värm-
lands finnbygder. — S. Bograng, Med landsmålsarkivets inspelnings-
bil bland värmlandsfinnar. 

Fornvännen 1947: N. L. Rasmusson, »Inte en vitten!» Ur ett mynt-
namns historia. — B. Nerman, Arkeologisk datering av vendeltidens 
nordiska =inskrifter. — M. Sjöbeck, Iakttagelser rörande den be-
byggelsehistoriska utvecklingen omkring den forna Kafjärden i Sö-
dermanland. — T. J. Arne, >>Austr i Karusm» och Säxklandnamnet. 
H. Andersen, Rävsalstenens Indskrift. — E. Moltke, livad var 
Lxgeest, guldhornets mester, magiker, prtest eller guldsmed? 
1948: H. Shetelig, Eggjum-hesten. — S. Lindqvist, Sutton Hoo 
och• Beowulf. S. B. F. Jansson, Nyfunnen runsten vid Alsike 
kyrka. — Dens., Sörmländska runstensfynd. — T. Schraid, Medel-
tida latinsk litteratur. 
1949, h. 1-3: 0. Lundberg, Runinskriften från Roes. En got-
ländsk bildristares signatur. — A. Bwksted, Kareby-fontens rune-
indskrift. — S. B. F. Jansson, Runinskriften på dopfunten i Kareby 
kyrka. 

Fra Ribe Amt 1949: J. Kvist, TrEelborg i Veerst skov [om den forn-
tida anläggningen Trwlleborg]. 

Från Borås och de sju häraderna 1945: S. Erixon, Gullereds by. 
1947: M. Ivarsson, Hämmerstaberget. Fakta, sägner och funde-
ringar kring ett ortnamn. 
1948: J. Granlund, Kardmakeriet i norra Kind. 

Från Gästrikland 1947: R. Jirlow, Plogar i Gävle museum. — Ph. 
Humbla, Några stoltyper i Gästrikland. — J. Holmström, Några 
ortnamn vid gästrikekusten. 

Färgelanda 1948: F. Andersson, Forna tiders svedjebruk. Anteck-
ningar från Kinds härad. 

Globen 1948: Topografiska kartan över Sverige, dess konceptkarta samt 
särtryck och förstoringar. 

Gotländskt Arkiv 1947: N. V. Söderberg, Gotländska vårdkasar. 
Halland Vår Bygd 1948: K. G. Ljunggren, Södra Hallands kust i 

äldre tradition. 
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Hardsyssels Aarbog 41. Bind (1947): P. Pedersen, Strandingsret 
og Strandinger i wldre Tider paa Holmslands Klit. 
42. Bind (1948): C. Klitgaard, Havfiskeri fra sdr. Nissum Sogn 
for ca. 100 Aar siden. 
43. Bind (1949): H. C. Hansen, Af Merglingens Historie i det nord-
lige Hardsyssel i det 18. Aarhundrede. 

Historisk Aarbog for Thisted Amt 1948: A. Overgaard, Talemaader, 
Sejer og Vendinger fra Nordthy. 

Historisk Samfund for Prwsto Amt. Aarbog 1947: II. Ellekilde, 
»Gongehovdingen» Svend Povlsen, Gonge. — J. P. Jensen-Stevns, 
Gongernes Hjemstavn. 

Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Årsbe-
rättelse 1948-1949: B. Olsson, Swedish erudite name-forms. 

Håloygminne 1948: K. Liestol, Folkevisa om »Julgeitsonen». 
1949, h. 1-2: II. Eiclnes, Lofotfisket — den gamle traclisjonen. 

— A. Haug, Hovdasegel [ortnamnstolkning]. 
Hälsingerunor 1947: S. B. F. Jansson, Hälsingerunorna. Ph. Humb-

la, Storbåten, hälsingekustens strömmingshaxe. — B. Lundman, Folk-
typ och härstamning i det inre Hälsingland. — R. Hansen, Dels-
boknypplingen — en förnämlig handaslöjd. — A. Andersson, Häl-
singelitteratur, utgiven åren 1940-1943. 
1948: F. Hedblom, Om hälsingarnas språk. — S. Widholm, Gamla 
hälsingevisor. — R. Gothe, Om finnarna i nordvästra Hälsingland. 

Institut Grand-Ducal, Section de linguistique, de folklore et 
de toponymie (Luxemburg): Annuaire 1947: J. Vannerus, Wald-
billig, Wasserbillig et les noms de lieux congeneres. — J. Meyers, 
Les noms de lieux luxembourgeois en -dorf. — J. Tockert, Kräh-
winkel und Konsorten [ortnamn på -winkel]. — J. Gessler, A propos 
de l'origine orientale de nos contes populaires. — J. Dumont, La 
legende du pacte satanique de Sigefroi. 
Revue trimestrielle d'etudes linguistiques, folkloriques 
et toponymiques 1947, h. 23-24: I. Comes, Echternacher Idio-
matic [ordsamling p—r]. 
1948, h. 25-26: I. Comes, Echternacher Idiomatic [s]. — M. 
Duchscher, Wörter und Redensarten. — N. Pletschette, Luxem-
burger Sprichwörter. — H. Rinnen, Folklore und Avifauna. 

The Journal of English and Germanic Philology Vol. 47 (1948): 
E. Haugen, Norwegian dialect studies since 1930 [med utförlig biblio-
grafi]. 

Jämten 1948: L. Johansson, Frieri och giftermål bland gamla tidens 
frostvikslappar. — G. B. E. Hasselberg, Nya bidrag till Jämtlands 
och Härjedalens bibliografi. 

Kronobergsboken. Hylten-Cavalliusföreningens årsbok 1948: 
E. H. Anderek, Fattigt folk och tiggare i en .Sunnerbosocken. — 
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S. Kreuger, Anteckningar om knektarnes namn, ålder, anställningstid 
m. m. vid Lifkompaniet af Kronobergs Regemente. — B. Bengts-
son, Boktryckare Sven Rask i Växjö och hans kistebrev. 

Kulturen 1947: S. T. Kjellberg, Spedekaga [ur spettkakans historia]. 
K. G. Lekholm, Jakt med vettar i Skåne. 
1948: R. Jirlow, Skånska plogen. En plogkonstruktion och dess 
släktingar. — C. G. Lekholm, Garnredskap. I. Nätbindning. 

Leuvense Bij dragen 37:e Jaarg. 1947: F. van Coetsem, De Adver-
bia van Tijd dan en toens in een Groep Zuid-Oostvlaamse Dialec-
ten [med utbredningskartor]. — J. Wils, De flectietypen in de ver-
schillende talen der wereld. 
38:e Jaarg. 1948: L. van de Kerckhove, De namen van de merel in 
de Zuidnederlandse dialecten [med utbredningskarta]. — P. D'Haene, 
IJken in de Zuidnederlandse dialecten. Historisch Overzicht [liken 
'justera mått och vikt']. — E. Buyssens, Le temps et le nombre 
en phonologie synchronique. 
39:e Jaarg. 1949, h. 1-2: J. Wils, Nomen en Verbum in de In-
dogermaanse talen. 

Meddelanden från Föreningen Örebro läns museum XV 
(1949): II. Celander, Staffanssjungning och stjärngossespel i 1850-
talets Närke. 

Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund XXI 
(1948): S. Erixon, Folklig bebyggelse och byggnadskultur [i Njudung]. 
H. af Trolle, Litteratur om Jönköpings län 1946-1947. 

Norrbotten 1947: E. Manker, Åskåtan vid Suolojaure. En ålderdom-
lig men sent observerad lapsk byggnadstyp. 
1948: V. von Feilitzen, En lappländsk boplats växer fram. 

Det Kongelige norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger 
Bd XX 1947: S. Schmidt-Nielsen, Litt kulinarisk terminologi. — 
Dens., Noen mindre kjente norske matnavn. 
Bd XXI 1948: S. Schmidt-Nielsen, Noen mindre kjente norske 
matnavn II. — Dens., D:o III. — Dens., Norske stedsnavn i beteg-
nelser på mat- og drikkevarer. 

Scandinavian Studies (Wisconsin) 1948: A. L. Elmquist, Preposi-
tions with the infinitive in swedish. — S. Einarsson, Hvat megi 
far fceti veita? — A. M. Sturtevant, Semantic and etymological no-
tes on Old Norse poetic words. — E. Wahlgren, Studies in scandi-
navian philology published in Sweden in 1947. — E. G. Johnson, 
A Swedish emigrant ballad [Petter Jönssons Amerika Resa]. — F. 
T. Wood, The Vgluspå, and its name. — American scandinavian bib-
liography for 1947. 
1949, h. 1-2: G. T. Flom, Formally indefinite but psychologic-
ally definite place names in Aurland, Sogn, Norway. — A. M. Sturte-
vant, Certain problems in Old Norse phonology. — Hj. R. Holand, 
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A fourteenth-century runic inscription from Martha's Vineyard. — 
A. M. Sturtevant, Some Old Norse phonological problems. — Amer-
ican scandinavian bibliography for 1948. 

Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde, 45. Band (1948): M. 
Maget, Le »Pain Bouilli» å Villar-d'Arene (Hautes Alpes) [med bil-
der av ugnar, brödtyper m. m.]. — J. Balys, Fastnachtsbräuche in 
Litauen. — J. Bielander, Die Pflanzen in Lax (Wallis). Ihre Nah-
men und ihre Verwendung. — L. Schmidt, Die kulturgeschichtlichen 
Grundlagen des Volksgesanges in Oesterreich. — M. Koch, Die Ab-
lenkung als typische Flurnamenform. — R. Triib, Der Klaus-Ter-
min in Weesen (Kt.St.Gallen) und Umgebung [principiell diskussion 
av detaljundersökningar contra översiktliga atlasverk]. — N. de 
Hoyos Sancho, Gegenwärtiger Stand der Volkskunde in Spanien. — 
A. de Mattos, ebersicht iiber die Volkskunde Portugals 1948. — S. 
0. Jansson, Die volkskundliche Tätigkeit in Schweden seit 1939. — 
L. T. Newman, The Progress of British Folk-lore Studies during the 
War Period. — R. Wildhaber, Gerstenmörser, Gerstenstampfe, Ger-
stenwalze [med 27 avbildningar]. — J. Surdez, Le jeu de quilles dans 
le Jura bernois. — R. Weiss, Nebelheilen, Teufelheilen. Notfeuerbe-
reitung und Wetterzauber als Hirtenbrauch. — J. Jud, Zur Herkunft 
und Verbreitung des Spiels: »chistrar la brentina», »de Tfife/ heile» 
in der rätoromanischen und deutschen Schweiz. 
46. Band, h. 1 (1949): J. Surdez, Proverbes, pensees, dictons 
et pronostics patois recueillis Ocourt. — A. Bärtschi, Ehever- 
sprechen und Ehepfand im alten Bernbiet. --R. Trfib, Berichtigung 
und Nachtrag zum Artikel fiber den »Klaus-Termin in Weesen». 

Spr og og Kultur XVI (1947-48): P. Skautrup, De store bogstavers 
historie. — J. E. Tang Kristensen, Danske Kistebreve. Et supple-
ment. — H. Andersen, Om urnordisk erilau og jarl. — II. Ander-
sen, Om stodets alder. — B. Molde, Avledningar på -lek i svenskan 
och danskan. — 0. Widding, En falsk Restitution og dens Modbe-
vcegelse [om den förmodade överg. 1(v) > j efter ø i da. dial.]. 
XVII, h. 1-2 (1949): H. P. Hansen, Mosefund — offerfund II. 
— E. Albrectsen, Kan mosefund vare ofre? — T. Kragelund, Rug 
— Mel — Bagning. 

Svenska turistföreningens årsskrift 1949: E. Lundberg, Att bo 
i eldhus. — S. B. F. Jansson, De foro dristigt... Runstenarna be-
rättar om vikingarnas färder. 

Sörmlandsbygden 1948: I. Schnell, Brott och straff [kroppsstraff och 
dödsstraff]. — M. Essen, Sörmland i nyutkommen litteratur. 

Torps socken 1948: A. Nordgren, Litteratur om Torp [bibliografi]. 
Uppland 1947: A. Hallenberg, Byss-Kalle. Till 100-årsminnet av den 

uppländske storspelmannens död. 
— 1948: A. Lindgren, Drag ur Viksta sockens bebyggelsehistoria. — 

N. Ålenius, Hemslöjd i Harbo [laggning, textil]. 



DEN PERIODISKA LITTERAI u REN 187 

Vend sys s elake ikarbeger 1947: P. Riemann, Vrejlev Klosters His-
torie [bl. a. förteckning över klostrets jordinnehav]. 

Western Folklore Vol. VII 1948: A. E. Fife och J. M. Fife, Ray 
Derricks of the Great Basin and Upper Snake River Volley [om olika 
typer av hökranar]. — H. W. Splitter, Ceremonial and Legend of 
Central California Indians. — L. N. Feipel, Semihomonymous Child-
Naming. 

Vetenskaps-Societeten i Lund. Årsbok 1947: B. Malmberg, Till 
frågan om språkets systemkaraktär. 

— 1948: G. Nordholm, By »i hambri ok i forni skipt». 
Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift V: 4-5 (1948): 

F. Wildte, En själamässolängd från Västergötland [från Hemsjö sn]. 

RH. 



Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 
1947-48. 

Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala 
årsberättelse 1947-48. 

AV DAG STRÖMBÄCK. 

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal. 

Arkivets stat för verksamhetsåret 1947/48 fastställdes genom k_ 
brev den 30 juni 1947. Anslagsbeloppens storlek och fördelning på de 
olika posterna framgå av statsliggaren för nämnda år s. 566 ff. 

Anslaget till avlöningar har detta år för första gången upptagit 
ett belopp, 8,900 kronor, till avlöningar till ordinarie personal, sedan 
1947 års riksdag beslutat att i anslutning till regleringen av beford-
ringsgången för biträdes- och amanuenspersonal bereda ordinarie an-
ställning åt arkivets två kontorsbiträden i lönegrad Eo 4. Anslaget till 
icke-ordinarie personal har ökats till 125,000 kronor mot 80,700 under 
föregående år. Höjningen föranleddes av att arkivet erhållit en ny 
amanuenstjänst samt av de löneökningar som den allmänna löneregle-
ringen medfört. — Anslaget till omkostnader har uppgått till 11,300 
kronor, vilket innebär en höjning med 500 kronor. — Till insamling 
och bearbetning av vetenskapligt material har arkivet dispo-
nerat 44,300 kronor, vilket utgör en ökning med 2,700 kronor mot före-
gående år, bortsett från då utgående engångsanslag till anskaffning av 
bil för grammofonupptagning. ökningen har hänfört sig till posterna 
till inlösen av samlingar, grammofonupptagning m. m. samt till under-
håll och drift av grammofonbilen. 

Till kostnaderna för undersökningen av de värmländska folkmålen 
och folkminnena har Värmlands läns landsting även detta år bidragit 
med 6,000 kronor. 

Beträffande undersökningen av de estlandssvenska och lapska folk-
målen och folkminnena se nedan kap. III. 

Arkivets styrelse har under året haft följande sammansättning: 
ordförande professor emeritus B. HESSELMAN, vice ordförande profes- 
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sor .1 SAHLGREN, sekreterare arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK, 
skattmästare överbibliotekarien T. KLEBERG och övriga ordinarie leda-
möter professor B. COLLINDER, docent 0. GJERDMAN samt sedan den 
1 december 1947 professor V. JANSSON. Den senare har såsom själv-
skriven ledamot efterträtt professor N. LINDQVIST, som med utgången 
av vårterminen 1947 avgick med pension från sin professur. Supple-
anter ha varit professorerna H. SMITH och E. HJÄRNE. 

Arkivets fasta personal har under året utgjorts av: 

A. Tjänstemän å ordinarie stat. 
1. Kontorsbiträden i lönegrad Ca 8: fru CARIN HEDBLOM och fru 

GUN BJÖRKLUND. 

B. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ce 24. 
Arkivchef i lönegrad Ce 33: utnämnde professorn, docenten fil. 

dr DAG STRÖMBÄCK. 
Förste arkivarier i lönegrad Ce 29: fil. dr LARS LEVANDER, fil. 

dr MANNE ERIKSSON och docenten fil. dr ÅKE CAMPBELL, föreståndare 
för folkminnesavdelningen. 

Arkivarier i lönegrad Ce 26: fil. lic. ERIK HOLMKVIST, fil. dr 
HERBERT GUSTAVSON och fil. dr FOLKE HEDBLOM, föreståndare för 
expeditionen. 

C. Övrig icke-ordinarie personal. 
Amanuenser i lönegrad Ce 24: fil. dr JULIUS EJDESTAM och fil. 

lic. RICHARD BROBERG. 
Arkivbiträde i lönegrad Ce 12: fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Arkivbiträde i lönegrad Ce 11: fröken ELLA ODSTEDT. 

Som extra medarbetare med hel arbetstid ha under året tjänstgjort: 
vid estlandssvenska undersökningen adjunkten vid Försvarets läroverk 
fil. lic. NILS TIBERG, vid lapska undersökningen fru IRLA SATSER (till 
utgången av 1947) och vid expeditionen fru Kaiser (från 1 jan. 1948) 
samt fru BRITA BOLDING (t. 0. 111. maj 1948) och fröken INGRID WIN-
KELMANN (fr. o. m. 24 maj 1948). 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under arkivets 
olika avdelningar. 

Ssonlingarnas tillväxt och användning. 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedan-
stående översikt: 

1. lexikaliska ordsamlingar 376 4:o, 5 bl. 8:o, och över 
60,700 bl. 16:o. Härav komma på ordregistret c:a 17,500 och på sak- 
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registret 8,183 bl. 16:o. Härtill kommer det material som införts på 
landskapsundersökningarnas oktavkort. 

texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkmin-
nesuppteckningar 11 bl. fol., 15,125 bl. 4:o, 54 bl. 8:o, 4 bl. 16:o och 
1 häfte. 

grammatiska uppteckningar, 12 bl. 4:o och 8 bl. 16:o. 
primäranteckningar, 43 häften. 
melodiuppteckningar 224 melodier. 
teckningar och skisser (separata, utom de som ingå i lö-

pande text) 476 bl. 
fotografier 1,132 st. (de flesta med negativ). 

Härtill komma framlidne läroverksadjunkten E. Lindkvists efter-
lämnade samlingar rörande gästrikemålen, som under året tillförts ar-
kivet, varom se nedan kap. III: 1. Dessa omfatta bl. a. 23,350 ord-
kartor samt tryckmanuskript, materialsammanställningar, grammatiska 
översikter, register m. m. i skilda format. 

Grammofonarkivet har under året tillförts 378 st. skivor (30 
cm.) med svenska dialekttexter samt folklig vokal och instrumental 
musik. Det stora flertalet av dessa skivor är liksom närmast föregå-
ende år inspelat med lägre hastighet, 33 1/3 varv/min., varför omfånget 
av de upptagna texterna är mer än dubbelt större än det skulle ha varit 
om dessa skivor inspelats med den hastighet, 78 varv/min., som tidigare 
var den enda tekniskt möjliga. 

Trycksamlingen har under året tillförts 445 accederade nya 
volymer samt årgångar för året av 26 tidskrifter. Förvärvet har till 
största delen skett genom gåvor och byten. 56 volymer ha under året 
inbundits. 

Antalet besök av forskare icke tillhörande institutionens personal 
har varit 2,681. 

Lån inom staden ha beviljats i 82 fall, varvid 205 nummer utlånats. 
och utom staden i 83 fall, varvid 870 nummer utlånats. Hela antalet 
utlånade volymer är sålunda 1,075. Av vida större omfång är det mate-
rial som expedierats till besökande forskare för användning inom arki-
vet. 

In. Arkivarbeten och materialbearbetning. 
1. Allmän översikt. 

Till arkivet inkommande handskriftsmaterial har registerförts av 
fru DAGMAR HOLMKVIST. 698 nya nummer och subnummer ha under 
året införts i accessionskatalogen och förtecknats i topografiska registret 
och personregistret. Utsända frågelistor och inkomna svar ha anteck-
nats i frågelistregistret. Till arkivets bibliotek nyinkommen litteratur 
har katalogiserats av dr M. ERIKSSON. In- och utlåning av arkivalier 
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har handhafts av fru Holmkvist. Vid kassaförvaltning och bokföring 
har expeditionens föreståndare dr F. HEDBLOM assisterats av fru CARIN 
HEDBLOM, fru BRITA BOLDING och taxeringsinspektör ERIK LILLIE-
SKÖLD. Fru GUN BJÖRKLUND har bl. a. omhänderhaft institutionens 
förråd av papper och skrivmaterialier samt lager och distribution av 
genom arkivet utgivna skrifter. 

Från expeditionen ha under året avsänts 1,788 brev och 1,300 andra 
försändelser. 

Dr Ii. GUSTAVSON har liksom föregående år huvudsakligen ägnat 
sitt ordregisterarbete åt de i arkivets olika samlingar ingående växt-
namnen. Under året ha samlingar från Östergötland, Västergötland 
och Dalsland excerperats med ett resultat av c:a 3,200 blad 16:o. Vissa 
äldre, tryckta källor ha också excerperats. Växtnamnsregistret om-
fattade vid årets slut c:a 11,900 bl. 16:o. För det gotländska ordregistret 
har Gustavson excerperat samlingar av Jakob Karlsson med ett resul-
tat av omkr. 2,000 bl. 16:o. Det ångermanländska ordregistret har 
under året fortsatts med fil. lic. DAHLSTEDT som ledare och fil. 
stud. ANNIKA KREUGER som excerpist. Det uppgick vid årets slut till 
1,758 bl. 16:o. Vid ordregistret för Värmland har fil. stud. J. JACOBS-
SON utfört huvuddelen av arbetet. Även fil. stud. G. KJELLANDER har 
medarbetat vid detta register, vilket vid årets slut hade ett omfång 
av c:a 23,000 bl. 16:o. 

Excerperingen av arkivets samlingar ur realsynpunkt har fort-
satts av fru GERDA GRAPE. Under året ha 8,183 nya kort tillförts real-
katalogen, som vid årets slut omfattade 182,472 kort in 16:o, hänvis-
ningskort ej inräknade. 

De språkliga landskapsundersökningarna ha under året 
bedrivits efter i huvudsak samma riktlinjer som under föregående år. 

Dalarne. Inom den av LEVANDER ledda dalmålsundersökningen 
har som föregående år fil. kand. S. BJÖRKLUND biträtt med skrivarbete. 
Han har avslutat excerperingen av de monografiska anteckningarna 
samt svaren på Levanders specialfrågelistor och omedelbart därefter 
övergått till utarbetandet av ordboksmanuskriptartiklar inom boksta-
ven M. Förutom detta arbete, som framförts t. o. m. artikeln mat-
bod f., har Björklund under kortare eller längre perioder varit syssel-
satt med fortsatt omredigering av ordboksmanuskriptets tidigare artik-
lar till enlighet med SAOB:s uppställningar och definitioner, vilket 
arbete framförts från brömsa v. t. o. m. dryfta v., samt vidare med 
genomgång av fem ark korrektur till fil. lic. B. Lindens avhandling Dal-
ska namn- och ordstudier ävensom med nödvändigt ren- och omskri-
ningsarbete i oktavkortordboken i anslutning till Levanders mann-
skriptutskrivning och slutligen med språklig och stilistisk genomgång 
av manuskriptet till ett arbete om Folkliv och folkminne i Grangärde 
socken, författat av herr Otto Blixt, Skattlösberg. Levander har under 
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året — förutom korrespondens med ortsmeddelare samt instruktion 
av upptecknare m. fl. löpande redaktionella uppgifter — fortsatt ut-
arbetandet av ordboksmanuskriptet, vilket framförts t. o. m. artikeln 
ovanläpp. 

Oktavsamlingen har på grund av de ovannämnda minskade excer-
peringarna under året tillväxt med endast omkring 100 kort. Nya be-
lägg ha emellertid även detta år i stort antal införts på korten, och 
hela antalet oktavkort i dalmålsordboken uppgick vid arbetsårets slut 
till omkring 128,450. 

Gotland. Den i senaste årsberättelse omnämnda frågelistan över 
gotländska växtnamn har nu färdigtryckts (på bekostnad av Sällska-
pet för gotländsk forskning) och har utsänts till alla folkskolor på Got-
land. GUSTAVSON har fortsatt arbetet på andra delen av sin avhand-
ling Gutamålet, och sex ark därav ha under året rentryckts. Om det 
gotländska ordregistret se ovan. 

Gästrikland. Läroverksadjunkten EINAR LINDKVIST i Växjö, 
som sedan år 1940 återupptagit bearbetningen av samlingarna från 
Gästrikland, avled den 17 juli 1947. Han hade då en avhandling om 
substantivet i Gästrikemålen i det närmaste tryckfärdig och hade hun-
nit utredigera det insamlade ordförrådet på speciella ordkartor, som 
skulle utgöra underlag för en dialektgeografisk beskrivning över land-
skapet. Enligt Lindkvists i livet uttryckta önskan överfördes hans efter-
lämnade samlingar hösten 1947 till arkivet, varvid gottgörelse lämna-
des sterbhuset med av riksdagen för ändamålet beviljat särskilt anslag, 
se ovan. Arbetet med inventering och arkivering av den mycket om-
fångsrika lindkvistska samlingen, bl. a. innehållande 23,350 ordkartor, 
har under året påbörjats under HEDBLOMS ledning. 

Hälsingland. HEDBLOM har i samband med förarbeten till en 
mindre uppsats om hälsingemålen påbörjat kartläggning av typord 
belysande utbredningen av vissa drag i landskapets mål. 

Lappland. Fil. lic. K.-H. DAHLSTEDT har under året utredigerat 
en större samling ord, som han upptecknat i Tärna och Vilhelmina snr 
sommaren 1947. 

Uppland. ERIKSSON har under året fortsatt sina undersökningar 
rörande dialekten på Gräsö och i närliggande trakter på fastlandet i 
samband med utgivningen av A. Schagerströms avhandling om gräsö-
målet. Därvid har utskrivning med landsmålsalfabet av på ön upptagna 
grammofonskivor varit en viktig och givande del av arbetet. Eriks-
son har vidare granskat inkommande uppteckningar från landskapet 
och lämnat instruktion åt upptecknare. 

Värmland. Värmlandsundersökningen har under BitonERas led-
ning fortsatt sin verksamhet efter samma principer som varit bestäm-
mande för arbetet under föregående arbetsår. Huvudvikten har så-
lunda lagts vid insamlingsverksamheten, som inriktats på att kom- 
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plettera arkivets äldre samlingar från landskapet. Detta har medfört, 
att uppteckningsarbetets tyngdpunkt liksom tidigare måst förläggas till 
Nordmarks, Jösse, Fryksdals och Älvdals härader, som varit sämst 
företrädda i materialet från de tidigare undersökningarna. Fältarbetet 
har bedrivits i samma omfattning som tidigare och antalet ortsmedde-
lare har kunnat bibehållas vid omkring ett 30-tal. Undersökningsleda-
ren har (delvis i samband med resor) instruerat ortsmeddelare, granskat 
inkommande material och korresponderat med upptecknarna. I detta 
arbete har han biträtts av fil. stud. J. JACOBSSON, som under året varit 
timavlönad medarbetare vid värmlandsundersökningen. Denne har 
emellertid huvudsakligen varit knuten till ordregistret, där han som med-
hjälpare i excerperingsarbetet haft fil. stud. G. KJELLANDER. Om ord-
registret se ovan. 

Västergötland. Som frivillig medarbetare har även detta år 
f. rektorn S. LANDTMANSON fortsatt sitt arbete med västgötasaraling-
arna. Bland de många uppgifter han därvid fullföljt må nämnas, att 
han fortsatt arbetet på en grammatisk redogörelse för adjektiv, adverb, 
pronomen och verb i västgötamålen, avsedd att publiceras som fort-
sättning av J. Götlinds arbete Västergötlands folkmål. Han har vidare 
på oktavkort, resp. sedeskort excerperat vissa äldre uppteckningar, så-
som Evald Lidens ordanteckningar från Bollebygd (6,500 å 7,000 bl. 
16:o), Edv. Erikssons ord från Gärdhem (1,156 bl. 16:o), 0. Noréns ord-
anteckningar i ett interfolierat ex. av Rietz dialektlexikon m. fl. (omkr. 
3,000 bl. 16:o och 625 bl. 8:o), varvid han utarbetat särskilda redogörel-
ser för resp. samlingar. Även för S. Lampas återfunna manuskript om 
lekar i Västergötland har Landtmanson uppsatt en redogörelse. Han 
har författat en kortare uppsats om Mellins dialektord i Beskrifning 
öfver Hångsdala samt utarbetat uttalslista till L. Linnarssons i arki-
vets skriftserie tryckta bok Bygd, by och gård i mellersta Västergöt-
land. Landtmanson har dessutom ordnat ordsamlingar, lämnat instruk-
tion åt upptecknare, korresponderat med ortsmeddelare, deltagit i 
planläggningen av grammofonupptagningar m. m. 

Ångermanland. Om ordregisterarbetet se ovan. 
Östergötland. Om ordregistret se ovan. Läroverksadjunkten 

fil. lic. E. TÖRNQVIST har under året fortsatt sin bearbetning av mate-
rialet rörande substantivböjningen i östgötskan. 

Estland och Gammalsvenskby. Med fortsatt anslag, beviljat 
av K. Maj:t den 30 juni 1947 till K. Gustav Adolfs Akademien, har 
den systematiska undersökningen av estlandssvenskarnas folkliga kul-
tur fortsatt enligt en för ytterligare tre år uppgjord arbetsplan. Arbe-
tet har som förut bedrivits med arkivet som arbetscentral och med 
läroverksadjunkten fil. lic. N. TIBERG som arbetsledare i samverkan 
med samma institutioner som förut. Som excerpist vid den estlands-
svenska ordboken i kortsystem har fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM tjänst- 

13— 48747 Sv. Landsmål 1949 
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gjort och såsom skriv- och expeditionsbiträde fru BRITA BOLDING. 
F. rektorn G. DANELL har i sitt hem slutbearbetat sitt manuskript till 
ordbok över nuckösvenskan, vilken kommer att tryckas i K. Gustav 
Adolfs akademiens skriftserie. 

Skildringar av folklivet, dels på riksspråk, med inlagda dialekt-
ord, dels på dialekt, i de flesta fall med översättning och i många fall 
försedda med teckningar, ha inkommit från de flesta av språkområdets 
orter. Några nya estlandssvenska frågelistor ha tillkommit, utarbeta-
de av Tiberg. Ordboken har tillförts c:a 3,500 nya kort in 8:o. Den 
väsentliga tillväxten, flera gånger större än antalet nya kort, utgöres 
av den ökade tätheten i belägg över språkområdet samt av de ökade 
beläggen på betydelseskiftningarna. De estlandssvenska ord- och sak-
registren ha under perioden ökats med några tusental blad. Tiberg har 
påbörjat ett manuskript till del I av en planerad publikationsserie, 
Den estlandssvenska folkkulturen. Själva textdelen, skildrande stånds-
samhället, har i huvudsak färdigställts; notavdelningen skall omfatta 
excerpter ur parallella uppteckningar, som inte i sin helhet kunna tryc-
kas. 

Folkminnesavdelningen. Verksamheten har under avdel-
ningsföreståndaren CAMPBELLS ledning fortgått i stort sett efter samma 
plan som under föregående år. EJDESTAM återupptog 1 nov. 1947 arbe-
tet vid avdelningen efter ett års tjänstledighet. Fil. kand. ASA SJÖ-
DIN, som vikarierat under Ejdestams tjänstledighet, kunde emellertid 
som extra arbetskraft alltfort under kortare tider deltaga i avdelning-
ens arbete. Om fru GRAPES arbete med realkatalogen se ovan under 
Sakregistret. Insamlingsarbetets geografiska omfattning har ej under-
gått någon större förändring. I Norrland ha ett antal nya ortsmedde-
lare tillkommit liksom även på några få håll i övriga delar av landet. 
Om fältarbetena se nedan kap. IV. Det tidigare med K. Gustav Adolfs 
Akademien och Radiotjänst upptagna samarbetet rörande uppteck-
ning och grammofonupptagning av folkvisor har fortgått med resul-
tat att hittills flera tusen nummer insamlats. 

Granskning och redigering av monografiska arbeten ha även detta 
år utförts av avdelningens tjänstemän. Av de i föregående årsberät-
telse nämnda arbetena har Linnar Linnarssons bok »Bygd, by och gård 
i mellersta Västergötland» nu helt färdigställts för trycket. Otto Blixts 
framställning av folklivet i Grangärde är alltjämt under redigering. 
Campbell har färdigställt för trycket arbetet »Från vildmark till bygd», 
behandlande nybyggarkulturen i Lappland. Utredigering av arkivets 
samlingar av lekar har fortsatts av Ejdestam. — En del arbeten med 
hjälp av lapska ortsmeddelare har tidvis letts av folkminnesavdelningen. 

Lapska avdelningen. Publiceringen av Lulelapsk ordbok av 
Harald Grundström har fortsatt, och andra och tredje faseiklarna ha 
under året utgivits av trycket. Därmed har band 1 av ordboken full- 
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bordats. För deltagande i redigeringsarbetet har fil. dr H. GRUNDSTRÖM 
vistats i Uppsala tiderna 4/9-18/10 1947 och 7/5-28/5 1948. Större 
delen av korrekturläsningen har Grundström utfört i sitt hem i Jokk-
mokk. I korrekturarbetet ha vidare prof. B. COLLINDER och prof. D. 
STRÖMBÄCK deltagit, den förre dock endast under tiden före sin resa 
till USA i sept. 1947. Den parallellöpande tyska översättningstexten 
har utarbetats av fru IRIS KAISER och dr phil. A. WOLF. Nomadskol-
inspektören fil. dr I. RUONG har väsa tider deltagit i avdelningens 
arbeten. Bl. a. har han under vistelse i Uppsala tiden 14/1-5/3 kata-
logiserat grammofonskivor från upptagningsresor i södra Lappland. 
Han har också i anslutning till sina resor som nomadskolinspektör 
gjort vissa fältundersökningar i norra Lappland; se härom kap. IV 
Resor. Amanuens T. SKÖLD har under året skött korrespondensen 
med de lapska ortsmeddelarna och granskat från dem inkommande 
material. Han har vidare utskrivit lapska texter från grammofonskivor. 

Grammofonverksamheten. I senaste årsberättelse redogjor-
des för anskaffning och utrustning av den bil med inmonterad grammo-
foninspelningsanläggning, för vilken arkivet i samverkan med vissa andra 
institutioner för dialekt- och folklivsforskning erhållit anslag. Denna bil 
har under det gångna året intensivt utnyttjats. Efter upptagningar i Upp-
land i juli med ERIKSSON som ledare gjorde HEDBLOM i augusti och sep-
tember en längre resa längs Norrlandskusten, i Hälsingland, Ångerman-
land, Västerbotten och Norrbotten för upptagning av språk och folklig 
koralmusik. I september och oktober reste han i Småland, Blekinge och 
Skåne för Landsmålsarkivets i Lund räkning och i Bohuslän för Institutet 
för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg. I oktober gjordes upptag-
ningar i Västergötland och i december en upptagning på Skansen i 
Stockholm för Nordiska museet. På våren 1948 fortsattes fältarbetet 
med upptagningar i Uppland i maj (Eriksson, Hedblom, BROBERG). 
Efter resor i Gästrikland och Hälsingland (Hedblom, Broberg) fort-
sattes upptagningarna i juni i Dalarna och Härjedalen (STRÖMBÄCK, 
Hedblom). I slutet av juni började Broberg en resa i norra Västergöt-
land. Om dessa fältarbeten se vidare kap. IV nedan. 

Vintermånaderna ha ägnats åt arbete i det nu rätt omfångsrika 
grammofonarkivet, vid årets slut omkring 2,500 skivor. BROBERG in-
trädde då som medhjälpare i grammofonarbetet och ägnade under 
tiden januari—mars i regel två timmar dagligen till kopiering av ski-
vor, i första hand sådana som under krigsåren tillverkats av ersättnings-
material, och som nu i betydande utsträckning hotas av lagringsskador. 
Frågan om skivmaterialets konservering är ständigt aktuell och oro-
ande. Tyvärr torde dess lösning enligt den för närvarande enda fullt 
betryggande metoden, matriseringen, av ekonomiska skäl ej gå att 
genomföra i tillräcklig utsträckning. Vidare fortsattes katalogisering 
och arkivering av skivor, särskilt en del äldre, över vilka man förut 
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blott hunnit uppgöra provisoriska register. — För grammofonverksam-
heten har Hedblom burit det närmaste ansvaret med Broberg som 
medhjälpare. Även Eriksson har, liksom tidigare, tagit verksam del 
i grammofonarbetet. Fru BOLDING har biträtt vid skivkatalogiseringen. 

Utgivningsverksamheten. Genom arkivet ha under året 
1947/48 följande publikationer utgivits: »Svenska Landsmål och Svenskt 
Folkliv», h. 1-4 (h. 251 fr. början, xii, 236 s.), Upps. 1948, med 
bilagan »Dalska namn- och ordstudier gällande särskilt Mora Tingslag 
och österdalsområdet» av BROR LINDAN (h. 252 fr. början, xxii, 176 s., 
1 karta), Upps. 1947. Vidare ha av »Skrifter utgivna genom Lands-
måls- och Folkminnesarkivet i Uppsala» som serie B: 3 utkommit 
»Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken» av LEVI JOHANSSON 
(vii, 360 s., 1 karta), Lund 1947, och av serie C: 1 »Lulelapsk ord-
bok» av HARALD GRUNDSTRÖM har utkommit fasc. 3, omfattande 
partiet kedlcutit—låneit (s. 321-480), Lund 1948, varmed första bandet, 
A—L, föreligger avslutat. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet. 

STRÖMBÄCK utnämndes den 26 juli 1947 att från och med den 1 
juli 1948 vara professor i nordisk och jämförande folklivsforskning, 
särskilt folkloristisk, vid Uppsala universitet, tillika chef för Landsmåls-
och Folkminnesarkivet i Uppsala. Han har under året i samarbete med 
institutionens tjänstemän planlagt och lett institutionens undersök-
ningar inom skilda områden. Han har granskat inkommande samlingar 
och lämnat instruktion åt upptecknare. Under höstterminen 1947 
har Strömbäck föreläst vid universitetet över »Svenska sägner i tradi-
tionshistorisk belysning» och i maj 1948 har han vid universitetet givit 
en kurs för upptecknare av dialekter och folkminnen. Om hans del-
tagande i fältarbetet se kap. IV. Han har under året lett redigeringen 
av arkivets skriftserier, utgivit årgång 1947 av Svenska Landsmål 
(med bilagor) samt i samma årgång, förutom sedvanlig årsberättelse, 
publicerat en uppsats »Till J. A. Lundens minne». Strömbäck har vi-
dare i nov. 1947 hållit en gästföreläsning vid Åbo akademi samt i april 
1948 på särskild inbjudan hållit en serie föreläsningar vid Oslo univer-
sitet över nordisk folktro och folkdiktning. 

LEVANDER har lett dalmålsundersökningen och fortsatt utarbe-
tandet av tryckmanuskriptet till dalmålsordboken. Av trycket har 
han utgivit »övre Dalarnas Bondekultur», del III (558 sidor), »Dal-
målsordboken 1947» (i Dalarnas Hembygdsbok 1948) samt »Lcklig 'vår'» 
och »Från Dalmålsordboken» (i Svenska Landsmål 1947). 

Om ERIKSSONS verksamhet vid upplandsundersökningen se ovan. 
Han har ägnat större delen av sin tid åt administrativa och redaktionella 
arbeten. Under 22 dagar har han tjänstgjort som t. f. arkivchef och 



LÅ_NDSMÅLSARICIVETS I UPPSALA ÅRSBERÄTTELSE 1947-48 197 

dessutom varit tjänsteförrättande arkivchef under de tider då Strömbäck 
på grund av resor eller andra arbeten utanför institutionslokalen varit 
frånvarande. Han har skött löpande korrespondens, särskilt i frågor 
rörande arkivets samlingar, varvid särskilt må nämnas förfrågningar 
från Svenska Akademiens ordboksredaktion. Han har vidare lämnat 
handledning åt besökande forskare och handhaft accederingen av till 
referensbiblioteket nyinkommande litteratur och ombesörjt inbindning 
av böcker. Som redaktionssekreterare för Svenska Landsmål har han 
biträtt arkivchefen vid utgivning av årgång 1947 av tidskriften och 
dessutom deltagit i redigeringen av i arkivets skriftserie utgivna arbe-
ten, bl. a. Levi Johansson, »Bebyggelse och folkliv i det gamla Frost-
viken» och Carin Pihl, »Verben i Överkalixmålet». Han har föreläst om 
»Svenska folkmål» vid folkminneskursen på Nordiska museet den 27/7 
1947 och publicerat uppsatsen »Upplands folkmål» (i »Sveriges Bebyg-
gelse», landsbygden: Uppland 1948). 

CAMPBELL har tjänstgjort som föreståndare för folkminnesa vdel-
Ringen. Han har fortsatt utredigeringen av den folkloristiska delen av 
Atlas för svensk folkkultur, varvid arbetscentralen nu som tidigare 
varit förlagd till arkivet. Han har publicerat 10:de arket av sitt arbete 
över det svenska brödets historia (i Svensk Bageritidskrift 1948). Till-
sammans med prof. S. Erixon har han slutfört redigeringen av verket 
»Svensk bygd och folkkultur», vars fjärde och sista band utkommit. 
Som docent i nordisk etnologi vid universitetet har Campbell föreläst 
och examinerat i sitt ämne. Han har även föreläst vid fortbildningskurs 
för nomadskollärare i Jokkmokk 1947. 

GUSTAVSON har utom sina ovan under Ordregistret och Gotland 
nämnda arbeten granskat inkommande material och instruerat upp-
tecknare, särskilt från Gotland och Östergötland. Han har under året 
publicerat »Svenska lekar I. Gotländska lekar samlade av P. A. Sä-ve», 
Uppsala 1948 (K. Gustav Adolfs Akademiens skrifter). 

HEDBLOM har varit föreståndare för expeditionen och har tjänst-
gjort som institutionens kassaförvaltare. Han har haft ansvaret för 
bokföring, redovisningar och övriga ekonomiska angelägenheter samt 
som föredragande inför arkivchefen handlagt ärenden rörande admi-
nistration, ekonomi och personal, utarbetat arbetsredogörelser, års-
berättelse, skrivelser m. m. samt haft den arkivtekniska vården av in-
stitutionens samlingar av handskrifter, böcker och inventarier. Han 
har vidare varit ledare för grammofonverksamheten, granskat uppteck-
ningar, särskilt från Gästrikland och Hälsingland, och instruerat upp-
tecknare. Av trycket har han utgivit uppsatsen »Boland» (i Namn och 
Bygd 1947). 

EJDESTAM har granskat inkommande folkloristisk-etnologiskt mate-
rial, korresponderat med ortsmeddelarna och lämnat instruktion åt 
upptecknare, fortsatt arbetet på registranten över arkivets samlingar 
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av folkliga idrottslekar samt redigerat Linnar Linnarssons arbete »Bygd, 
by och gård». Han har åtnjutit tjänstledighet för enskilda angelägen-
heters vårdande tiden 1/7-31/10 1947 och för vetenskapligt arbete 
tiden 15/4-14/5 1948. Under året har Ejdestam tjänstgjort som huvud-
redaktör för samlingsverket »Sveriges Bebyggelse: Statistisk-topogra-
fisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd» samt har i detta 
verks serie över Östergötlands län, del V (1948), publicerat »Årets hög-
tider». 

BROBERG har varit ledare för värmlandsundersökningen (se ovan). 
Han har fortsatt utredigeringen av sin stora ordsaraling från Östmarks 
sn i Värmland och har deltagit i grammofonverksamheten och i vissa 
administrativa arbeten. Under Hedbloms resor hösten 1947 bestred 
han dennes göromål som kassaförvaltare och föreståndare för expedi-
tionen. 

ODSTEDT har fortsatt sitt arbete rörande dräkt- och textiltermino-
logi i Dalarne. Hon har under året deltagit i en längre grammofonupp-
tagningsexpedition i Norrlands kustland och ombesörjt katalogiseringen 
av skivmaterialet. 

För TIBERGS verksamhet vid estlandssvenska undersökningen har 
ovan redogjorts. Han har dessutom upptecknat stadstraditioner i 
Visby, varom se kap. IV. 

Om LANDTmANsoNs verksamhet se ovan. 

IV. Resor och uppteekningsarbeten. 

(Ortsmeddelarnas verksamhet här ej upptagen.) 

Dalarne. Språkliga uppteckningar med ledning av Levanders 
kompletteringslistor gjordes under sommaren 1947 av fil. kand. Nus 

IVIATssoN i Lima och Transtrand, av fil. kand. S. BJÖRKLUND i 
Älvdalen (2/7-7/7), i januari 1948 av registrator 0. BANNBERS i Floda 
och av S. BJÖRKLUND i Floda och Mockfjärd (7/1-15/1) samt den 1/6 
—4/6 1948 av fil. kand. TH. TANNERHAGEN i Djura, Orsa och Ore. Läro-
verksadjunkt E. SANDBACK gjorde sommaren 1947 smärre uppteck-
ningar i Bingsjö, och Björklund besökte under tiden 24/5-27/5 1948 
Grangärde sn, för att med upptecknaren Otto Blixt genomgå dennes 
manuskript till hans bok om folkliv i Grangärde. Tillsammans med 
Tannerhagen gjorde fil. dr F. HEDBLOM tiden 8/6-12/6 grammofon-
upptagningar i Bjursås, Mora och Våmhus snr. I Mora gjordes upp-
tagningar i sex byar under medverkan av bl. a. prof. GERDA BOtTHIUS. 
I upptagningen i Indor i Våmhus den 12/6 deltog även prof. D. STRÖM-
BÄCK. 

Gotland. Fil. dr H. GUSTAVSON besökte den 11/7 1947 Näs sn 
för att uppteckna traditioner om en runristning och gjorde tiden 10/6 
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—15/6 1948 uppteckningar i Östergarns, Ganthems och Ardre snr samt 
efterhörde för grammofonupptagning lämpliga sagesmän. Fil. kand. 
I. Oms« gjorde under sommaren 1947 språkliga uppteckningar på 
Fårön. Fil. lic. N. TIBERG har fortsatt sina uppteckningar av stads-
traditioner i Visby, varvid han särskilt undersökt äldre kalkstenshug-
geri och garveri. 

Gästrikland. Fil. dr F. HEDBLOM och fil. lic. R. BROBERG besökte 
med grammofonbilen Årsunda sn den 18/5 1948. Fröken Vivi WEN-
DIN har under året gjort språkliga och folkloristiska uppteckningar i 
Valbo och Hedesunda snr. 

Hälsingland. Prof. D. STRÖMBÄCK och fil. dr F. HEDBLOM bör-
jade den 6/8 1947 en resa med grammofonbilen i landskapet, varvid 
Järvsö, Ljusdal, Färila, Delsbo, Norrbo och Hög besöktes. Den 12/8 
lämnade prof. Strömbäck expeditionen och Hedblom fortsatte till Berg-
sjö, där upptagningar gjordes med fil. mag. BIRGIT WADIN-QVARNSTRÖM 
som medhjälpare. Den 14/8 anslöt fröken ELLA ODSTEDT till expedi-
tionen, och upptagningar gjordes i Rogsta och Jättendal den 15/8. 
Dagen efter fortsatte Hedblom och Odstedt till Ångermanland och 
Västerbotten. På återvägen därifrån, den 1/9-4/9, gjordes ånyo upp-
tagningar i Bergsjö samt i Hälsingtuna, Järvsö och Alfta. Doc. Å. 
CAMPBELL besökte Bollnäs den 3/4-5/4 1948 för instruktion av upp-
tecknare och organisering av fältarbeten. 

Härjedalen. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte under tiden 27/7-
2/8 Tännäs, Svegs, Lillhärdals och Älvros snr för språkliga och folk-
loristiska uppteckningar, tillvaratagande av äldre manuskript och för-
beredelser för grammofonupptagningar. 

Jämtland. Prof. D. STRÖMBÄCK gjorde ett besök i Östersund 
den 2/8-4/8  1947 för genomgång av vissa språkliga samlingar på Läns-
museet och överläggningar med landsantikvarien. Den 5/8 besökte 
han Oviken för förberedelse av grammofonupptagning och samman-
träffande med läroverksadj. J. ALDBERG, som under sommaren fortsatte 
arbetet på sin ordsamling från socknen. Fil. kand. ÅSA SJÖDIN upp-
tecknade under tiderna 6/7-20/7 och 17/8-18/8 1947 folkminnen och 
etnografica i Revsunds och Sundsj ö snr. F. folkskolläraren LEVI JOHANS-
SON gjorde under sommaren 1947 uppteckningar i Frostvikens sn. 

Lappland. Doc. Å. CAMPBELL besökte under tiden 18/7-10/8 
1947 Luleå, Jokkmokk, Serrejaure, Kvikkjokk, Njunjes och Vilhel-
mina för studier och uppteckningar rörande den lapsk-svenska kultur-
kontakten och instruktion av upptecknare. Den 2/3-7/3 1948 före-
läste han på Samernas folkhögskola i Jokkmokk och gjorde vissa under-
sökningar i Murjek. Fil. kand. T. SKÖLD vistades under tiden 25/6-31/7 
i Riekkosauvon, Norrkaitums lappby, Gällivare sn, för uppteckning 
av lapskt språk. Nomadläraren C. JOHANSSON, Gällivare, gjorde under 
augusti 1947 vidsträckta forskningsfärder inom Gällivare, Jokkmokks 
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och Arjeplogs snr för att undersöka lapparnas offerplatser och heliga 
områden, jakt och fångst av vildren m. m. Fil. dr I. BUONG besökte 
under tiden 30/3-3/4 Gällivare sn och 24/4-26/4 Jukkasjärvi sn, där 
han på ett antal platser gjorde uppteckningar beträffande äldre ren-
skötsel. Fil. lic. K.-H. DAHLSTEDT reste under sommaren 1947 i Tärna 
och Vilhelmina snr för dialektuppteckningar. Fru MARGIT NEUMAN 
gjorde under sommaren 1947 omfattande dialektuppteckningar i byn 
K.naften, Lycksele sn och f. folkskolläraren LEVI JOHANSSON uppteck-
nade folkminnen i Vilhelmina sn. 

Medelpad. Fil. kand. Ta. TANNERHAGEN gjorde i sept. 1947 folk-
minnes- och dialektuppteckningar i Borgsjö och Torps snr. 

Norrbotten. Om grammofonupptagning av folkliga koraler se 
Västerbotten. 

Småland. För Landsmålsarkivets i Lund räkning och tillsam-
mans med arkivchefen doc. G. HEDSTRÖM besökte fil. dr F. HEDBLOM 
med grammofonbilen ett antal socknar inom Västbo, Mo, Sunnerbo och 
Östra härader i sept. 1947. Upptagningarna fortsattes sedan i Ble-
kinge och Skåne. 

Södermanland. Fil. stud. CHRISTINA HEDAR gjorde under som-
maren 1947 uppteckningar av dialekt och folkminnen i Näshulta sn. 

Uppland. Grammofonupptagningar ha under året gjorts i åtskil-
liga snr i landskapet: i Tensta den 26/6 1947, i Tensta och Viksta den 
3/7 av M. ERIKSSON och F. HEDBLOM, i Åkerby den 15/7 och i Väster-
lövsta den 18/7 av M. Eriksson, i Hållnäs den 4/8 av F. Hedblom och 
fil. kand. S. JAKOBSSON, i Knivsta den 13/11 av M. Eriksson och F. 
Hedblom, i Härkeberga den 14/5  1948, i Harbo den 1/6 och i Björklinge 
den 3/6 av M. Eriksson och R. BROBERG. Samtliga dessa upptagningar 
gällde dialekttexter. I maj 1948 gjordes upptagningar av folkmusik 
(nyckelharpa, fiol, klarinett) med prof. OTTO ANDERSSON, Åbo, som 
musikvetenskaplig expert: i Uppsala (Musicum) den 7/5 av M. Eriksson, 
F. Hedblom och R. Broberg samt i östhammar och Tegelsmora den 
10/5 av F. Hedblom och R. Broberg. För uppteckning av dialekt vis-
tades fil. mag. B. MÅRTENSSON, Helsingfors, i Lohärads, Estuna och 
Söderby-Karls snr under tiden 15/8-6/9 1947. Fru MÄRTA TAMM-
GÖTLIND upptecknade folkminnen på Länna bruk den 6/10-7/10 
1947. Lärarinnan AGNES WESTERBERG har under året fortsatt sina 
uppteckningar på Arholma. 

Värmland. Fil. lic. R. BROBERG besökte under tiden 1/7-2/7, 
28/7-8/9 1947 östmark, Lekvattnet, Fryksände, V. Emtervik, Grums, 
By, Kroppa, Nordmark samt Rämen för dialektuppteckning och in- 
struktion av ortsmeddelare. Fil. stud. J. JACOBSSON har fortsatt det 
språkliga uppteckningsarbetet i Dalby, N. Finnskoga och N. Ny samt 
instruerat ortsmeddelare i dessa socknar. Stud. S. P. SVENSSON har 
gjort språkliga uppteckningar i Ostmark och fil. stud. INGA WIKLAND 
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har utfört språkligt och etnologiskt uppteckningsarbete i Järnskog. 
Författaren LiNus BRODIN har under två månaders tid gjort folkmin-
nesundersökningar i Lysvik och Gräsmark och byggmästare E. RÖNN-
FORS har under en månad varit sysselsatt med språkligt upptecknings-
arbete i Karlanda och Silbodal. Prof. D. STRÖMBÄCK besökte den 7/9 
1947 Storfors för att med folkskollärare A. Ernvik genomgå partier 
av hans manuskript rörande folkkulturen i Värmlands södra finnskog. 
Den 8/9-9/9 fortsatte han till Silbodals och Köla snr för instruktion 
av ortsmeddelare. 

Västerbotten. Fil. dr F. HEDBLOM och fil. kand. S. MELANDER 
gjorde under tiden 19/8-23/8 1947 grammofonupptagningar av folk-
liga koraler, varvid Nordmalings, Holmöns, Västerhiske och Burträsks 
snr samt Piteå landsförs. och Älvsbyns sn i Norrbotten besöktes. Den 
20/8 gjorde Hedblom och fil. kand. B. NILSSON språkliga upptagningar 
i Obbola, Umeå landsförs. Under tiden 23/8-27/8 gjorde Hedblom och 
fröken ELLA ODSTEDT upptagningar av språk och folkminnen i Fäll-
fors kapellförs., Byske sn, under medverkan av f. kyrkoherde C. ED-
QUIST. De fortsatte den 28/8-30/8 i Skellefteå landsförs. och i Löv-
ångers sn. Fil. kand. ASA SJÖDIN gjorde under tiden 21/8-11/9 uppteck-
ningar på Holmön, särskilt beträffande fiske. 

Västergötland. Fil. dr F. HEDBLOM besökte med grammofon-
bilen den 23/10-24/10 1947 Kungslena, Hagelbergs, Värsås och N. 
Vånga snr, där upptagningar gjordes med folkskollärare S. BENGTSSON, 
Skövde, som medhjälpare. Fil. kand. H. TORSTENSON gjorde under 
sommaren 1947 folkloristiska och språkliga uppteckningar i Brodde-
torps sn. Fru MÄRTA TAmm-GöTLIND fortsatte under tiden 15/7-
14/8 1947 sina uppteckningar av folkminnen i Kinnekullebygden i 
samverkan med därvarande hembygdsförening. 

Ångermanland. Fröken ELLA ODSTEDT vistades under tiden 
9/6-13/8 i Arnäs sn, där hon gjorde dialektuppteckningar till kom-
plettering av egna, äldre samlingar. Där gjorde hon och fil. dr F. HED-
BLOM den 17/8 grammofonupptagningar av hennes främsta sagesmän, 
och den 18/8 fortsatte de upptagningarna i Själevads sn med biträde 
av fil. mag. K. JONSSON. Fil. stud. GÄRD VICKLANDER gjorde under 
sommaren 1947 dialektuppteckningar i Styrnäs sn. 

Östergötland. Läroverksadj. P. AGGEMARK besvarade under 
juli 1947 språkliga frågelistor i Torpa, V. Ryds, Sunds, Svinhults och 
Regna snr. Lektor E. TÖRNQVIST gjorde under juni och juli 1948 en 
resa över största delen av landskapet, främst för insamling av material 
rörande substantivens böjning. Resan berörde 19 härader och 59 socknar. 

Estlandssvenskarna. Fil. lic. N. TIBERG har under året gjort 
9 resor till estlandssvenska meddelare i trakterna kring Uppsala och 
Stockholm samt till en sagesman från Gammalsvenskby bosatt på Got-
land. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1947-48. 

AV GUNNAR HEDSTRÖM. 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning. 

För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller 
av Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse 
har utgjorts av professor EINAR LÖFSTEDT, ordf., professor GOTTFRID 
CARLSSON, v. ordf., professorerna K. G. LJUNGGREN, I. LINDQUIST, S. 
SVENSSON, överbibliotekarie G. CARLQUIST och arkivchefen, tillika sek-
reterare och skattmästare, samt såsom suppleanter professorerna ERIK 
ROOTH och ALBERT WIFSTRAND. 

Genom Kungl. Maj:ts för budgetåret 1947-48 gjorda framställning 
och riksdagens i enlighet härmed fattade beslut har arkivet från och 
med d. 1/7 1947 erhållit två nya tjänster, en amanuenstjänst, närmast 
i lönegrad Of 19, och en biträdestjänst, närmast i lönegrad Of 4, båda 
tjänsterna med den i Kungl. Maj:ts kungörelse av d. 30/6 1947 (SFS 
1947 nr 436) reglerade befordringsgången. Till innehavare av dessa 
båda befattningar förordnade Styrelsen resp. fil. lic. SVEN BENSON och 
fil. stud. STEN-BERTIL VIDE. 

Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under 
budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reser-
vationsanslag till Landsmålsarkivet i Lund anvisats 48,500 kronor 
till avlöningar (inkl. 1,000 kronor till arvoden åt tillfälligt anställda 
arbetsbiträden samt 4,500 kronor till arvode för iordningställande av 
dialektmaterial till en småländsk och en skånsk ordbok) jämte medel 
till rörligt tillägg och kristillägg, 2,500 kronor till omkostnader samt 
15,000 kronor till insamling och bearbetning av vetenskapligt material. 

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden. 

Institutionens personal har under året utgjorts av fil. dr GUNNAR 
HEDSTRÖM, arkivchef, fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, fil. lic. SVEN 
BENSON, amanuens, fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde, och fil. 
stud. STEN-BERTIL VIDE, kontorsbiträde. 

HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag 
av den tid, då han åtnjutit semester: under 1947 7-26 juli, 7-23 aug., 
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29-30 dec., under 1948 2 jan., 12-13, 19-20, 26-27 mars, eller då 
han varit tjänstledig för sjukdom: under 1948 8 jan., 10 mars, 3 maj, 
3 juni. Hedströms arbete har bestått i ledning av institutionen och 
övervakning av arbetet inom densamma. Han har med biträde av 
arkivarien och amanuensen uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar 
och ansökningar av skilda slag samt utarbetat årsberättelsen. Han 
har haft ledningen av undersökningsarbetet i Småland och granskat 
och värderat därifrån inkomna samlingar samt instruerat uppteck-
nare. Han har lett och övervakat utredigeringen av äldre dialektala 
handskrivna källor från Småland och har för publicering i arkivets 
skriftserie fortsatt ordstudierna till en av framlidne prosten P. M. Ryd-
holm författad ordlista från Långaryd, Västbo hd, Jönköpings län och 
påbörjat tryckningen av detta arbete. 

En offentlig kurs i landsmålsalfabet och upptecknings-
teknik (obligatorisk för fil, ämbetsexamen) har givits av Hedström 
under april och maj månader. Kursen, som omfattade 16 timmar, 
bevistades av 41 personer. 

Hedström har företagit följande tjänsteresor: 
för upptagning av språkprov på grammofonskivor i följande sock-

nar i Småland under tiden 25/9-5/10 1947: Bosebo d. 26/9, Källeryd 
och Reftele d. 27/9, Reftele och Bredaryd d. 28/9, Angelstad d. 29/9, 
Tävelsås d. 1/10, Alseda d. 2/10, Lemnhult d. 3/10 (se vidare u. mom. 3); 

till Stockholm och Uppsala 22/10-26/10 1947. 
INGERS har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av 

den tid, då han åtnjutit semester: under 1947 1-5, 28-31 juli, 1-6, 
27-30 aug., 6, 27 okt., 22, 29 dec., under 1948 24 mars, 25-30 juni, 
eller då han varit tjänstledig för sjukdom: under 1948 18 febr. Han 
har haft ledningen av undersökningsarbetet i Skåne, granskat och 
värderat därifrån inkommande material samt instruerat upptecknare, 
registrerat till arkivet inkommande samlingar och utfört utredigering 
av äldre och nyare i anteckningsböcker och ordlistor föreliggande pri-
märmaterial. Vidare har han handhaft diverse expeditionsgöromål 
och tillhandagått forskare som anlitat institutionen samt utarbetat 
delar av årsberättelsen. Han har företagit resor för komplettering och 
ny uppteckning å olika orter inom Skåne (se vidare mom. 5 nedan). 
Tillsammans med arkivarien Folke Hedblom gjorde han i oktober 
1947 resor för upptagning av dialektprov å grammofonskivor, varvid 
besöktes följande orter i Sydskåne: Lund, Tottarp, Burlöv, Skurup 
och Vanstad. 

BENSON har tjänstgjort hela arbetsåret utom under den tid, då 
han åtnjutit semester: under 1947 27 sept., 7-8 nov., 29-30 dec., 
under 1948 30-31 jan., 22-25 mars, 11-12 maj, eller varit tjänst-
ledig för sjukdom: under 1947 8 aug. Han har under det gångna året 
lett undersökningen av folkmålen i Blekinge och Halland, granskat 
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därifrån inkommande material, anskaffat och instruerat nya bygdemed-
delare samt själv gjort uppteckningar i Blekinge. Benson har vidare-
handhaft vården av grammofonarkivet och registreringen av nyinkom-
mande skivor. Som förberedelse till en blekingsk ordbok har han upp-
rättat ett register till Hedström Sydsmåländska folkmål I och påbör-
jat excerperingen av såväl tryckt som otryckt dialektmaterial från 
Blekinge. Han har fortsatt arbetet på en avhandling om adjektiv-
suffixet -ott i svenska dialekter, ritat kartor till arkivchefens under. 
tryckning varande ordstudier och grammatiska bidrag samt läst korrek-
tur på Natan Lindqvists i arkivets skriftserie ingående arbete Syd-
väst-Sverige i språkgeografisk belysning. Han har därjämte biträtt 
arkivchefen i uppgörande av kostnadsberäkningar och arbetsplaner. 

Benson har företagit följande tjänsteresor: 
6/9-14/9 1947 till Blekinge för dialektuppteckningar, 
7/10-11/10 1947 till Blekinge och Kalmartrakten för grammo-

foninspelning (se vidare under mom. 3), 
7/6-2/7 1948 till Blekinge för dialektuppteckningar. 
DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort under hela året med undantag 

av den tid, då hon åtnjutit semester: under 1947 1-19 juli, 6, 28-29' 
nov., 18 dec., under 1948 24 mars, 22 april, 24 maj, eller då hon varit 
tjänstledig för sjukdom: under 1947 12-13 nov., under 1948 3-13 
mars. Hon har fört accessionskatalogen och haft vården om arkivets 
bibliotek, ordnat inkommet material och äldre ordsamlingar, kom-
pletterat ordsamlingar med hänvisningar, utredigerat på sedeslappar 
gamla ordsamlingar från Småland och Skåne, utfört excerperingsarbete 
(särskilt excerpering av växtnamn från Blekinge), utskrivit brev och 
handlingar och har deltagit i katalogiserings- och expeditionsarbete. 

VIDE har tjänstgjort under hela året med undantag av den tid, då 
han åtnjutit semester: under 1947 26-27 sept., 2-4 okt., 14-15 nov., 
under 1948 25 mars, 2, 21 april, 7 maj, 19, 25-26 juni. Han har excer-
perat växtnamn från Halland, Skåne, Småland och Öland (jfr u. mom. 
4), fortsatt excerperingen ur Svenska Landsmålen av texter från Syd-
sverige, på 16:o-blad utskrivit äldre uppteckningar i anteckningsböcker 
och typordlistor samt ordnat äldre ordsamlingar. 

Vide påbörjade en tjänsteresa till Göinge och södra Småland för 
dialektuppteckningar den 28/6 1948. 

Extra personal. Fil. dr ERIK BRUHN har som ett förarbete till 
en skånsk dialektordbok bearbetat nordvästskånskt dialektmaterial. 

Fil. mag. BERTIL RIMBORG har utfört excerpering av växtnamn 
under vt. 1948 (jfr under mom. 4). 

Fil. stud. SONJA TENOW har utfört excerpering av växtnamn under. 
vt. 1948 (jfr under mom. 4). 

Fru BRITA VIDE har påbörjat utskrivningen av en alfabetiskt ord-
nad serie av dialektmaterialet från Blekinge (jfr under mom. 4). 
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3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård. 

Ar b ets årets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd 
liar under året ökats med 1 häfte 8:o, 17 bl. fol. (Sk. 5, Bl. 12), 836 bl. 
4:o (Sk. 25, Sm. 621, Hall. 24, Bl. 137, öl. 29) och 74,380 bl. 16:o (Sk. 
.30,835, Sm. 34,982, Hall. 3,614, Bl. 4,309, Öl. 640). Härtill kommer 
excerperade växtnamn 5,132 bl. 16:o samt register till Hedström, Syd-
småländska folkmål I 6,402 bl. 16:o. Manuskriptbeståndet utgör nu 
16 h. fol., 88 h. 4:o, 237 h. 8:o och 10 b. 16:o samt 3,270 bl. fol., 64,535 
bl. 4:o, 1,709 bl. 8:o, omkr. 1,618,700 bl. 16:o och 52 bl. i växlande for-
mat. 

Grammofonupptagning. Under tiden 25/9-15/10 utfördes 
med biträde av arkivarien vid Landsmåls- och Folkminnesarkivet i 
Uppsala, fil. dr Folke Hedblom, upptagningar av dialektprov på gram-
mofonskivor i Småland, Blekinge och Skåne. I Jönköpings och Krono-
bergs län leddes upptagningarna av arkivchefen, i Skåne av arkivarien, 
i Blekinge och Kalmar län av amanuensen. Upptagningar gjordes i 
Bosebo, Källeryd, Reftele, Bredaryd, Alseda, Lemnhult i Jönköpings 
län, Angelstad, Tävelsås i Kronobergs län, Kläckeberga-Dörby i Kal-
mar län, i Mjällby, Bräkne-Hoby, Asarum, Karlskrona, Augerum,. 
Ramdala, Sturkö, Jämjö, Kristianopel, Fridlevstad i Blekinge län, 
i Burlöv, Lund, Vanstad, Tottarp, Skurup, Gärdslöv i Malmöhus län. 
Tillsammans upptogos 90 dubbelsidiga grammofonskivor. 

Uppställning och 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 i mindre utsträckning genom inköp. 

Gåvor. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) ha erhållits från 
följande enskilda eller institutioner: läroverksadjunkt Hugo Areskoug, 
Hälsingborg; fil. lic. Sven Benson, Lund; fil. dr Herbert Gustavson, 
Uppsala; arkivchefen Gunnar Hedström, Lund; prof. Ragnar Hemmer, 
Finland; arkivarien I. Ingers, Lund; lektor Ragnar Jirlow, Västerås; 
Kullens hembygdsförening, Höganäs; Landsmåls- och Folkminnesarkivet, 
Uppsala; Nämnden för svensk språkvård, Stockholm; Riksdagsbiblio-
teket, Stockholm; fil. dr Alarik Rynell, Lund; professor Jöran Sahlgren, 
Uppsala; Sparbanken, Nässjö; Stednavneudvalget, Köpenhamn. 

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under 
året uppgått till 814 st. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning. 
Äldre dialektuppteckningar från institutionens speciella område 

tillhörande Landsmålsarkivet eller andra institutioner ha fortfarande 
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i stor utsträckning blivit utskrivna å sedeslappar. Åtskilliga typord-
listor från Skåne, såväl Lundens som Bocks och Malms, och andra äldre 
och nyare ordlistor ha blivit utskrivna å sedeslappar, varigenom materi-
alet blivit lättare tillgängligt. Ur frågelistsvar och monografiska upp-
teckningar från Småland har lexikaliskt material excerperats och ut-
skrivits å sedeslappar. Likaledes ha excerpter ur textsamlingar m. m. 
från Skåne och Småland blivit utredigerade å sedeslappar. Se vidare 
under redogörelsen för de olika tjänstemännens arbete mom. 2. 

För publicering av de folkliga, mer eller mindre lokalt begränsade 
växtnamnen i s. och mellersta Sverige, tillsammans med Landsmåls-
och Folkminnesarkivet i Uppsala har Landsmålsarkivet i Lund utfört 
excerpering av i arkivet förefintligt dialektmaterial från Skåne, Hal-
land, Blekinge, Småland, Öland. Det har visat sig, att i arkivets sam-
lingar från detta sydsvenska område finnas c. 3,000 folkliga växtnamn 
mer eller mindre rikligt belagda. Utskrivningen av en alfabetiskt ord-
nad serie av arkivets dialektmaterial från Blekinge har påbörjats, och 
ett register till ordmaterialet i Hedström Sydsmåländska Folkmål I 
har sammanställts. 

Allt inkommande material har genomgåtts och granskats av Hed-
ström (Småland), Ingers (Skåne) och Benson (Blekinge, Halland). 

Den av professor Natan Lindqvist i Uppsala från hans tid som arkiv-
chef härstädes handhavda dialektgeografiska undersökningen har re-
sulterat i det under arbetsåret publicerade arbetet Sydväst-Sverige i 
språkgeografisk belysning, innehållande 125 språkgeografiska kartor 
från s. Sverige jämte en inledande orientering. 

Följande undersökningv och bearbetningar ha under året 
fortgått: 

fil. lic. HUGO ARESKOUG: Sydöstskånska folkmål; fil. lic. SVEN 
BENSON: Adjektivsuffixet -otter på östnordiskt område; docent GUN-
NAR HEDSTRÖM: Sydsmåländska folkmål och Ordstudier i anslutning 
till P. Rydholms anteckningar till Långarydmålet i Västbo; fil. lic. 
STURE NILSSON: Mellersta och norra Hallands folkmål; fil. dr GÖSTA 
SJÖSTEDT: Dialekttexter från Glimåkra med grammatisk inledning. — 
Ingers har under året redigerat Sydsvenska Ortnamnssällskapets års-
skrift 1946-48. 

5. Insamlingsarbetet 1947-48. 
I nedanstående översikt över fältarbeten angives först uppteckna-

ren, därpå uppteckningsorten och slutligen antalet inkomna manuskript-
blad. 
Skåne. 

Albo hd. Docent BERTIL EJDER, Andrarum (728 bl. 16:o); 
överlärare TURE HULTIEfiN, Andrarum (730 bl. 16:o). 
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Bara hd. Lantbrukare PER ANDERSSON, Lyngby (215 bl. 16:o). 
Bjäre hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, V. Karup (942 bl. 16:0), Hov 

(214 bl. 16:o), Torekov (100 bl. 16:o). 
Frosta hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Gårdstånga (175 bl. 16:0); 
lektor GÖSTA SJÖSTEDT, Hörby (8,062 bl. 16:o); 
fröken ANNETTE SONESSON, Ö. Äspinge (383 bl. 16:o). 
Färs hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Vanstad (1,382 bl. 16:o), Vollsjö 

(200 bl. 16:o). 
Ö. Göinge hd. Lektor GÖSTA SJÖSTEDT, Glimåkra (2,405 bl. 16:0). 
Harjagers hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, V. Sallerup (130 bl. 16:o). 
Ingelstads hd. Lärov.adjunkt HUGO ARESKOUG, Hammenhög 

(857 bl. 16:0), Hörup (1,193 bl. 16:o), Löderup (2,482 bl. 16:o); 
fil. dr INGEMAR INGERS, Borrby (172 bl. 16:o). 
Järrestads hd. Lärov.adjunkt HUGO ARESKOUG, Vallby (578 bl. 

16:o). 
Luggude hd. Herr KARL BROOME, Bårslöv (5 bl. fol.); 
fil. dr INGEMAR INGERS, Bårslöv, (304 bl. 16:o), Hälsingborgs if s. 

(1,874 bl. 16:o), Hälsingborgs stad (300 bl. 16:o), Raus (635 bl. 16:o). 
Onsjö hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Stehag (700 bl. 16:0). 
Oxie hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Limhamn (200 bl. 16:o). 
Torna hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Lackalänga (806 bl. 16:o), 

Lunds stad (275 bl. 16:o), Silvåkra (168 bl. 16:o). 
Vemmenhögs hd. Fil. dr INGEMAR INGERS, Skurup (355 bl. 

16:o). 
N. Åsbo hd. Herr S. A. STÅHLE, Perstorp (305 bl. 16:o). 

Blekinge. 

Bräkne hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Bräkne-Hoby (171 bl. 16:0). 
Listers hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Mjällby (860 bl. 16:o), Ysane 

(200 bl. 16:o); 
fil. mag. BENGT HÄRSTRÖM, Kyrkhult (705 bl. 16:0). 
Medelstads hd. Fröken IDA MATTSSON, Tving (140 bl. 16:o, 

31 bl. 4:o); 
herr ERNST SVENSSON, Eringsboda (74 bl. 4:o). 
Östra hd. Fil. lic. SVEN BENSON, Kristianopel (158 bl. 16:0); 
fru GERDA SVENSSON, Rödeby (1,420 bl. 16:o). 

Halland. 

Faurås hd. Lärov.adjunkt BROR JOHANSSON, Alfshög (293 bl. 
16:o), Ljungby (158 bl. 16:o), Morup (288 bl. 16:o), Sibbarp (205 bl. 
16:o). 

Halmstads hd. Fru EDITH LARSSON, Slättåkra (1,000 bl. 16:0). 
Höks hd. Docent BERTIL EJDER, Voxtorp (782 bl. 16:o), Ysby 

(740 bl. 16:0). 
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Småland. 

Allbo hd. Fil. kand. ESBJÖRN BLoamk, Virestad (113 bl. 16:o, 
66 bl. 4:o). 

S. Möre hd. Herr G. A. HARTMAN, Vissefjärda (153 bl. 16:o). 
Sunnerbo hd. Herr JANNE AUGUSTSSON, Göteryd (2,657 bl. 16:0); 
tillsyningslär. K. SALOMONSSON, Angelstad (3,072 bl. 16:o, 362 bl. 

4:o); 
fil. kand. STEN-BERTIL VIDE, Hallaryd (1,696 bl. 16:o, 16 bl. 4:o). 
S. Tjusts hd. Stadsbibliotekarie E. EILERT, Blackstad (884 bl. 

16:o, 13 bl. 4:o). 
N. Vedbo hd. Lärov.adjunkt ERIK LÖNNERHOLM, Frinnaryd (310 

bl. 16:o), Säby (606 bl. 16:o). 
Västbo hd. Fru ANNA NILSSON, S. Hestra (600 bl. 16:o); 
fil. mag. BERTIL RIMBORG, Bosebo (1,330 bl. 16:o), Bredaryd (2,035 

bl. 16:o), Reftele (1,854 bl. 16:o). 
Östbo hd. Kand. THURE ANDERSSON, Rydaholm (128 bl. 16:o, 

70 bl. 4:o); 
herr FINGAL JOHANSSON, Fryele (600 bl. 16:o, 42 bl. 4:o). 
Östra hd. Skriftställare GOTTFRID WAGNER, Alseda (416 bl. 

16:o). 

Öland. 

Möckleby hd. Fil. kand. LAGE NILSSON, Gårdby (29 bl. 4:o). 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs Högskola 1947-48. 

AV TURE JOHANNISSON. 

1. Organisation och personal. 

Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor A. 
Bokrmus, ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., major H. JACOBS-
SON, skattmästare, professor T. JOHANNISSON, sekr. och undersöknings-
ledare, professorerna K. MICHAäLSSON och Hr. FRISK samt docent H. 
ARMIM. Arbetsutskottet har bestått av professorerna Lindqvist och 
Johannisson samt docenten Armini. Den 11 september 1947 avled 
professor emeritus Hr. LINDROTH, undersökningsledare och sekreterare 
från institutets grundande 1917 till sin avgång från professuren 1945, 
därefter medlem av styrelsen. En av sekreteraren författad minnes-
teckning över honom ingår i Arkiv för nordisk filologi 63 (1948). 

Som assistent på arkivet har fil. mag. 0. ALMSTRÖM tjänstgjort, 
med en arbetstid av c:a 30 timmar per månad. 

Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och två 
sammanträden inom arbetsutskottet. 

Till revisorer för budgetåret 1947/48 ha av lärarerådet valts pro-
fessor I. DÖRING med professor C. WEIBULL som suppleant och herr 
B. CARLANDER med civilingenjör H. LEFFLER SOM suppleant. 

2. Ekonomi. 
Av de 13,950 kronor, varom institutet sommaren 1947 ansökte 

hos Kungl. Maj:t, har 1948 års riksdag beviljat 9,700 kronor, med samma 
fördelning som föregående år. 

Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under budgetåret 
1947/48 samt med avseende på institutets ställning i det hela vid slu-
tet av detta budgetår hänvisas till den i högskolans arkiv förvarade 
revisionsberättelsen. 

3. Institutets arkiv. 
Dialektsamlingarna på sedeslappar ha under året ökats med upp-

teckningar från Askum av hr E. LARSSON, från Lur och Tanum av 
fil. mag. 0. ALMSTRÖM och från Stenkyrka av fil. stud. L. NussoN. 

14 — 48747 Sv. Landamål 1949 



210 TURE JOHANNISSON 

Äldre uppteckningar ha i viss utsträckning skrivits ut på sedes-
lappar. En katalog över institutets dokumentsamling har utarbetats, 
och arbetet på kortregistret över ortnamnen i hittills utkomna delar 
av OGB har fullföljts. Fil. stud. C. HYLANDER har fortsatt excerpering-
en av länets lantmäterihandlingar, och materialet för Lane härad har 
genomgåtts. 

Lektor G. DROUGGE har under två veckor bedrivit ortnamnsunder-
sökningar inom Vätte härad. Lektor V. EKENVALL har under en månad 
bedrivit dylika undersökningar inom Inlands Fräkne härad; arbetet 
följdes under fyra dagar av prof. JOHANNISSON. Ortnamnsuppteck-
ningar från Bredfjällsområdet, Inlands Fräkne härad, ha utförts av 
hr L. M. SVENUNGSSON. 

Arkivarien vid Landsmålsarkivet i Uppsala F. HEDBLOM och prof. 
JOHANNISSON ha under tre dagar, dr Hedblom och hr E. LARSSON under 
två dagar verkställt grammofonupptagning av dialekt på Orust och 
Tjörn samt i ödsmål, varvid sammanlagt 22 skivor inspelades. 

Trycksamlingen har ökats med 128 volymer, erhållna dels genom 
byte eller köp, dels såsom gåva. Från fru STINA LINDROTH har institu-
tet såsom gåva fått mottaga framlidne professor Hj. Lindroths stora 
särtryckssamling. 

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan. 

Lektorerna G. DROUGGE och V. EKENVALL ha fortsatt bearbet-
ningen av materialet till OGB XX: 2, Vätte härad (utom Skee socken), 
resp. OGB XI, Inlands Fräkne härad. Fil. lic. C. S. LINDSTAM har på-
börjat bearbetningen av materialet till OGB XII, Lane härad jämte 
Uddevalla stad. 

Hr E. LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohuslänska ord-
boken. 

Prof. JOHANNISSON har publicerat »Andöva. En studie i nordisk 
ordbildning och semantik» (i: Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 
7. 1947) och »Isl. ankvista (antvista) och nno. forkvista» (i: Arkiv för 
nordisk filologi 62. 1947). 



Resumes. 

Atudes sur des voyelles sourdes dans les dialectes su&lois. I. 
Par BENGT HOLMBERG, Upsal (pp. 1-52). 

Dans certains dialectes suedois, les voyelles i, y, et, dans certains 
cas, e, ainsi que, sporadiquement, les ö et les u signa, ont im son curieuse-
ment assourdi et plus ou moins chuintant, qui leur donne une place å 
part dans le systeme vocalique suedois. Dans les etudes phonetiques, 
on leur a donne le nom de voyelles sourdes (comparer 0. Gjerdman, 
Språk och Stil, 1916, p. 16 ss.). Le caractere phonetique de cet assour-
dissement n'a pas encore ete tire au clair. Il est vraisemblablement då 
å certaines particularites de la base d'articulation. 

Les consequences de l'assourdissement sur le systeme vocalique 
ayant ete plus marquees dans le centre du Bohuslän que dans les autres 
regions, nous etudierons en premier lieu quelques dialectes du Bohuslän 
central. Pour savoir quelles sont les conditions necessaires å, l'appari-
tion d'un assourdissement, il a fallu donner un exposé historique du 
developpement du son de certaines voyelles palatales. 

Nous basant sur des documents relativement abondants, nous avons 
pu tirer les conclusions suivantes:" 

Un i long subsistant dans le dialecte devient toujours assourdi 
quelle que soit la qualite de la consonne suivante. 

Si im ancien i long devient bref, il conserve toujours sa qualite 
de i, majs il s'assourdit, sauf devant g, k, et ng. 

Un ancien i bref dans des mots syllabes longues et un ancien i 
dans des mots syllabes breves devient t ou e, suivant la qualite de la 
consonne suivante ou celle du groupe de consonnes, mais pas devant 
g, k, et ng. 

L'assourdissement ne se produit pas dans une Raison si la consonne 
subsiste. 

Un e qui subsiste ne s'assourdit pas. A cet egard, l'origine de la 
voyelle ne joue aucun rale. 

Un e assourdi vient toujours d'un i bref. Pour les rares exemples, 
du type hem, freda, oh le point de depart n'est pas im i primitif, une com-
paraison avec d'autres dialectes nous montrera que l'on peut, tres vrai-
semblablement partir d'un i bref. 
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L'e commun aux langues scandinaves ne s'assourdit jamais et 
un ancien ne se developpe jamais en voyelles assourdies. 

Gråce å la presence de l'e vocalique assourdi on pourrait en tirer 
certaines conclusions quant å l'åge de l'assourdissement. On devrait, 
par exemple, pouvoir supposer que l'assourdissement s'est produit avant 
que la voyelle des mots du type drift, fisk, soit passee å, e, c'est k dire au 
debut du suedois moderne ou måme im peu plus t6t. Un certain nombres 
de faits nous amenent penser que, dans la plupart des autres cas, l'as-
sourdissement est beaucoup plus ancien encore. 

(Tons les documents concernant la voyelle y seront etuclies dans un 
ouvrage ulterieur.) 

Un dialecte de la frontikre norvgienne; Aponse å Ingeborg 
Hoff, docteur és Lettres. Par DIDRIK ARUP SEIP, Oslo (pp. 52-111 
et 141-145). 

L'auteur publie sa critique de la these de Mademoiselle Ingeborg 
Hof f. Cette these sur le dialecte de Skiptvet, en Ostf old, Norvege (»Skjet-
vemålet», Oslo 1946 [1947]) a ete soutenue å l'universite d'Oslo pour 
l'obtention du grade de docteur es Lettres. L'ouvrage de Mlle Hoff 
est riche et apporte beaucoup de documents nouveaux pouvant ser-
vir å eclairer le developpement linguistique dans le sud-est de la Nor-
vege. Outre un certain nombre de critiques sur la forme, l'auteur trouve 
beaucoup redire sur le point de vue historique sur kquel la these est 
basee. Il affirme, en opposition avec Mlle Hoff, qu'il n'est pas prouve 
que les dialectes de l'interieur de l'Ostfold ont eu une metaphonie de 
1'i au present des verbes forts. Il presente une conception differente de 
celle de Mlle Hoff en ce qui concerne le rapport entre jit et j6 dans les 
dialectes de l'Est de la Norvege; il pense que ju a souvent donne jö ou 
bien jec par differenciation, lorsque j se trouvait en danger de disparaitre 
par suite de palatalisation (comme en danois). L'auteur trouve en outre 
que Mlle Hof f explique trop superficiellement certains phenomenes 
comme dependants d'emprunts, alors qu'il serait plus normal d'y voir 
des developpements l'interieur måne du dialecte. Dans une reponse 
(pp. 141-145) il refute les objections faites par Mlle Hoff (pp. 123-140). 

Mquelles chantUs en aiguisant les faux. Par OSKAR LUND-
BERG, Upsal (pp. 112-122). 

Dans cet essai, l'auteur donne im exposé systematique d'un genre 
de sequelles populaires, encore non etudiees de pres, qu'on avait l'habi-
tude de chanter en aiguisant les faux. On connait un grand nombre de 
sequelles de types tres varies, originaires d'une grande partie de la Suede 
ainsi que de Finlande et d'Estonie, mais jusqu'ici on n'en connaissait 
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pas de Norvege ni du Danemark. On a dej etudie une de ces sequelles 
chantee en aiguisant des faucilles, originaire de Georgie. L'auteur rap-
proche ces sequelles des runes gravees sur une pierre å aiguiser originaire 
de Ström, en Norvege. 

Skjetvemalet. En rplique au professeur D. A. Seip. Par INGE-
BORG HOFF, Oslo (pp. 123-140). 

L'auteur refute les principales objections faites par le professeur 
D. A. Seip et contenues dans la critique gull a donnee de sa these »Skjet-
vemålet» et soutient les points de vues suivants: 

Cette these est un ouvrage d'histoire linguistique, base uniquement 
sur des documents empruntes aux dialectes actuellement vivants. Les 
formes normales du vieux norvegien qui ont ete utilisees n'avaient pour 
but que de servir de point de reperes pour le lecteur et ne sont nullement 
une tentative de reconstruire l'ancien dialecte d'Ostfold. C'est inten-
tionnellement que l'auteur n'a pas utilise les textes conserves du Moyen 
Age, ces documents demandant des etudes critiques particulieres. Le 
dialecte vivant donne, dans son vocabulaire hereditaire, de l'ancienne 
forme de ce dialecte du sud-est de la Norvege (»vikvxrske»), une image 
differente de celle que l'on avait construite par anticipation, en se ba-
sant, entre autres, sur les recherches de premiere main du professeur 
Seip. 

L'ancien dialecte a d avoir la metaphonie de a et une ancienne meta-
phonie de u, il a di). aussi avoir quelques metaphonies plus recentes de u. 
Il n'a probablement pas eu plus de id pour l'ancien norvegien iö que l'an-
cien norvegien n'en avait lui-nArne. Il a vraisemblablement eu la meta-
phonie de i au present des verbes forts. La critique du professeur Seip 
s'attaque principalement ces deux points. La geographie des dialectes 
et l'histoire de la linguistique nous apportent des preuves contre la these 
du professeur Seip, selon laquelle un id de l'ancien norvegien serait 
devenu y par metaphonie progressive — passage dont le dialecte ne pre-
sente qu'un seul exemple å peu pres certain, contre un grand nombre 
d'autres d'oii il est exclu — et egalement contre sa nouvelle theorie selon 
laquelle id, qui se serait presente dans tous les mots, serait passé, dans le 
dialecte å jet, (j)o, par une differenciation produite apres l'epoque de 
l'ancien norvegien. Le dialecte presente de nos jours (j)u, pour l'ancien 
norvegien id, et avec un certain nombre d'exceptions (qui presentent le 
developpement normal du vieux norvegien id en (i)22 jd, (i)0, pour le 
vieux norvegien id). Dans les verbes forts, g est introduit au pr6sent et 

l'infinitif. Cet doit remonter å l'ancien norvegien g, qui a pris nais-
sance par suite d'une metaphonie de i au present des verbes forts (cf. 
Oka v., rjdka, rak subst. n., hrpikr). L'auteur de la these et le profes-
seur Seip sont d'avis tres differents en ce qui concerne la faculte d'em- 
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prunt des dialectes. Mlle Hoff pense que, de tous temps, les dialectes de 
ces regions particulierement, ont eu la possibilite de faire de .nombreux 
emprunts de mota, etant donne leur proximite de la capitale et leurs 
rapports avec cette derniere. Il est plus facile de prouver les emprunts 
recents, lorsque l'on retrouve en måme temps dans le dialecte l'ancienne 
forme originale et la forme d'emprunt, majs meme autrement, dans bien 
des cas, il est fade de les prouver. L'aute ur de la these est reconnais-
sante å M. le professeur Seip des eclaircissements interessants qu'il 
lui a fourni sur plusieurs des emprunts discutes et elle se range å son 
avis en ce qui concerne des emprunts recents pour les mots sammen, 
kjoken, et smitte. Elle regrette les fautes d'impressions qui deparent son 
livre, majs elle es$re que nulle part, ces fautes ne sont de nature å de-
former sa pensee. 

Richard Steffen. Quelques paroles d'adieux. Par HERBERT 
GUSTAVSON, Upsal (pp. 146-153). 

Cette biographie donne les traits essentiels de l'apport du profes-
seur Richard Steffen (1862-1948) dans les recherches sur les langues et 
la litterature nordiques et de son activite en tant que directeur du depöt 
des archives de Visby de 1928 å 1947. 

P. Einar T. Lindkvist f. Par FOLKE HEDBLOM, Upsal (pp. 154 
—157). 

L'auteur nous montre P. E. T. Lindkvist (1887-1947), professeur 
de Lycee et linguiste specialise dans les etudes de dialectes. Il etu die son 
apport å l'etude du dialecte du Gästrikland, etude laquelle il a contri-
bue par des recherches sur place. Outre son essai, publik en 1942, sur 
»Le dialecte du Gästrikland», il a travaille å un exposé sur la phonetique 
de ce dialecte. On estime å plus de 60.000 mots, les glossaires qu'il a 
recueillis et qui se trouvent actuellement dans les archives des etudes 
dialectales. 

Comptes rendus (pp. 158-181). 

Mademoiselle HALLFRED CHRISTIANSEN, Oslo, fait (pp. 158-166) 
un compte rendu de trois ouvrages sur la geographie lexicologique des 
pays du Nord par Monsieur D. 0. Zetterholm, Upsal: »Etudes sur la 
geographie nordique des mota. Appellations des jeunes animaux dome-
stiques» (»Nordiska ordgeografiska studier. Benämningar på de unga 
husdjuren», Uppsala 1937), »Recherches de geographie dialectale. I. 
Etable. II. Beller. Brebis» (»Dialektgeografiska undersökningar. I. 
Ladugård. II Gumse, tacka», Uppsala 1940) et »Baquet. Essai de car- 
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tographie» (»Stäva. Ett kartläggningsförsök.» Uppsala 1942, Sv. Lm. 
1940). Elle pense que ces ouvrages montrent que la geographie lexico-
logique est un domaine de recherches qui invite les pays scandinaves 
un travail de collaboration. 

Monsieur GABRIEL NIKANDER, Åbo, exaroine (pp. 166-169) im 
ouvrage de Monsieur ÅKE CAMPBELL, Upsal, intitule »Des terres incultes 
aux terres defrichees» (Från vildmark till bygd, Uddevalla 1948), qui est 
une etude ethnologique sur la culture des colonisateurs Lapons avant 
l'industrialisme et une etude sur les contacts culturels entre Lapons et 
Suedois. 

Monsieur MANNE ERIKSSON, Upsal, donne un compte rendu, d'une 
part (pp. 169-171), d'un ouvrage de Monsieur ERWIN RAIsz, Harvard, 
sur »General Cartography» (N. Y. 1948), dont il pense que c'est un ma-
nuel utile egalement aux linguistes et aux ethnologues, qui peuvent avoir 
besoin de se servir de cartes pour illustrer leurs exposés, d'autre part 
(pp. 171-181), de la premiere partie du grand ouvrage de Monsieur 
BENGT HESSELMAN »Les grandes lignes de l'histoire des langues nor-
diques» (Huvudlinjer i nordisk språkhistoria), qui vient de paraitre 
(Nordisk kultur III—IV, Uppsala 1948). Outre une introduction, don-
nant le point de vue methodologique de l'auteur et sa philosophie des 
langues, cette partie de l'ouvrage offre im large apercu sur l'affaiblis-
sement des voyelles dans les langues nordiques, en particulier, l'apocope 
et la syncope, pense etre, en principe, le meme phenomene. Il 
montre que l'affaiblissement et la chute des voyelles dans les dialectes 
actuels est en rapport avec les phenomenes correspondants dans les an-
ciennes langues germaniques et qu'iLs ne f ont que poursuivre ces ten-
dances de leur developpement. Cet ouvrage contient quelques faits 
nouveaux, å savoir que l'auteur fonde ses conclusions sur une riche 
documentation empruntee aux langages parles et aux dialectes et qu'il 
utilise, dans une proportion inaccoutumee, les noms de lieux pour sou-
tenir son exposé sur le processus du developpement. Il pense que l'af-
faiblissement et la chute des voyelles sont conditionnes par le rythme de 
la phrase germanique. 

Les Oriodiques (pp. 182-187). 
Extraits de revues et de publications annuelles repes par la direc-

tion. 

Recherches concernant les dialectes et les traditions popu-
laires de la SuUle pendant les annUs 1947-48 (pp. 188-210). 

Compte rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal pen-
dant les annees budgetaires 1947-48 (pp. 158-201). Par DAG STRÖM- 
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BÄCK. I. Organisation, budget, direction et collaborateurs. II. Ac-
croissements des archives et utilisation des collections. III. Travaux 
dans les archives, elaboration des materiaux: 1. Apergu general. 2. 
Travaux des employes. IV. Voyages. 

Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund 
pendant les annees budgetaires 1947-48 (pp. 202-208). Par GUNNAR 
HEDSTRÖM. 1. Organisation, budget et administration. 2. Employes 
et conditions du travail. 3. Accroissements des collections. 4. Travaux 
dans les archives, utilisation des collections, publications. 5. Voyages 
et enquetes dans les provinces. 

Compte rendu de l'Institut de recherches toponymiques et dialecto-
logiques å l'Ecole des Hautes gtudes de Gothembourg pendant les an-
nees budgetaires 1947-48 (pp. 209-210). Par TURE JORANNISSON. 
1. Organisation et employes. 2. Budget. 3. Archives de l'Institut. 4. 
Travaux executes par 'Institut. 
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nomenklaturcentralens publikationer: TNC 10 f-j 1948: Ordsamling. 
Västerås 1948; TNC 13: TNC-spalten 1948. Västerås 1949; TNC 16: 
Verkstadsteknisk ordlista. Västerås 1949; TNC 0 1949. Vägledning i 
TNC:s publikationer (TNC 1-16). Västerås 1949. - Tietolipas No 5: 

Teppo-K. Vilkuna, Etunimikirja. Helsinki 1947; No 6: V. Tarki-
ainen, H. G. Porthan. Helsinki 1948. - Torps socken 1948. Sundsvall 
1948. - Universidad nacional de Cuyo: Anales del Instituto de lingiiis- 
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-tics. Tomo II, 1942, Mendoza 1944. Tomo III, 1943, Mendoza 1945. 
Anales del Instituto de etnologia americana, Tomo VII. Mendoza 1946. 
Anales de arqueologia y etnologia, Tomo VIII. Mendoza 1949. - Upp-
land 1948. Upps. 1948. - Upplands-Spelmannen, utg. av Upplands Spel-
mansförbund. 1949 (nr 6). Umeå 1949. - Vendsysselske Aarboger 1949. 
Hjoring 1949. - Western Folklore VIII: 3. Berkeley & Los Angeles 
1949. - Vetenskaps-societeten i Lund: Årsbok 1948. Lund 1948. - 
önnestads elevförbunds årsbok 1948. Kristianstad 1948. - 

AALTO, P., Wo der Pfeffer wächst (ur: Neuphilol. Mitteilungen L, 
Helsinki 1949). - ANDERSEN, P., Folkemål og Folkeliv [Anm. av E. 
Kroman, Musikalisk Akcent i Dansk, 1947] (ur: Danske Folkemaal XV, 
1949). - BERG, G., Fåret som mjölkdjur. Några anteckningar till den 
primitiva boskapsskötselns historia (ur: Rig 1949). - BERGSTRAND, C.-M., 
Hallandssägner. Gbg 1949. - BERGSTRAND, C.-M. Och HENDRY, J. W., 
Gammalt från Tjörn. Uddevalla 1948. - BJERRUM, MARIE, Felsted-
maalets tonale accenter. Aarhus 1948. (Humanistiske studier III.) - 
BRILIOTH, Y., Handbok i svensk kyrkohistoria 1. Medeltiden. Sthm 1948. 
- BROMAN, 0. J., Glysisvallur, utg. af  Gestrike-Helsinge nation i Upsala. 
H. 25 (del 11: 7), H. 26 (del I: 9), H. 27 (del I: 10). Upps. 1948.- CAMPBELL, 
Å., Så började människan (ur: Vår rika värld I, Sthm 1948). - CELANDER 
H., Stjärngossespel från trakterna kring Göta älv. Gbg 1948. (Nord. 
Museet, Svenskt liv och arbete 3.) - DENS., Ett par dalsländska stjärn-
gossespel (ur: Dalslands Forum. o. Hembygdsförb:s årsbok Hembygden 
1949). - COLLINDER, B., The lappish dialect of Jukkasjärvi. Upps. 1949. 
(Skr. utg. av K. Hum. Vetensk.-samf. i Uppsala. 37: 3.) - EDSMAN, C.-M. 
Ignis divinus. Le feu comme moyen de rajeunissement et d'immortalitö: 
.contes, Mendes, mythes et rites. Diss. Lund 1949. - DENS., Återspeglar 
Voluspå 2: 5-8 ett schamanistiskt ritual eller en keltisk åldersvers? 
.(ur: Arkiv f. nord. filol. 63). - EINARSSON, S., Hvat megi fötr fceti 
veita? (ur: Scandinavian Studies 1948). - ERICSSON, K., Ungdomsmin-
nen från 1880-1910-talens Köping. Köping 1948. - ERIXON, S., 
Svenska årder (ur: Liv och folkkultur 1948). - FRISK, HJ., Substantivs, 
privativa im Indogermanischen. Gbg 1948. (Göteborgs Högskolas Års-
skrift LIII. 1947: 3.) - GILLINGSTAM, H., Striden vid Knutby kyrka 
1469 i krönikor och folktraditioner (ur: Hundare och skeppslag VIII, 
1947-48). - GILSTRING, K. G., Digerdödens dagar. Hävd och sägen 
kring ett 600-årsminne (ur: Linköpings stifts julbok 1948). - GROOTAERS, 
L., De Nederlandse Dialectstuclie in 1947 (ur: Handel, van de Kon. 
.Commissie voor Toponymie en Dialectologie XXII, 1948). - DENS., 
Tweetaligheid (ur: Album Prof. Dr Frank Baur I, 1948). - DENS., 
Zuidlimburgse sleeptoon en stoottoon in samengestelde woorden (ur: 
Taal en Tongval 1, 1949, Antwerpen). - DENS., Het verspreidingsgebied 
-van het limburgse gerundium (ur: Miscellanea Gessleriana, Antwerpen 
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1948). - D'HAENE, P., IJken in de zuidnederlandse dialecten (Mede-
delingen van de zuidnederl. dialectcentrale, äv. i Leuvense Bij dragen 
1948.) - HELLNER, B., Järnsmidet i vasatidens dekorativa konst. Sthm. 
1948. (Nordiska museets handlingar: 30.) - HENDRICKX, J., Fragmenten 
van onde Leuvense Stadsrekeningen over de Bouw van het Stadhuis 
(1448) (ur: Leuvense Bijdragen 33, 1948). - INGERS, 1., Husförhören i 
den folkliga föreställningen (ur: Säasä VI, 1948). - 'TRONEN, T. I., 
Suomen lappalaiset vouteen 1945. 1-II. Porvoossa 1948. - JANSSON, 
S. B. F., Till tolkningen av Gårdbystenen på Öland (ur: Ark. f. nord. 
fiol. 62). - JANSSON, V., Uppkomsten av tredje konjugationen (tro, 
trodde, trott) (ur: Nysvenska Studier 1947). - JOHANNISSON, T., Fvn. 
Qnd6ttr och avledningarna på -6ttr (ur: Arkiv f. nord. fiol. 63). - DENS., 
Hjalmar Lindroth t (ur: Arkiv f. nord. filol. 63). - JOHANSSON, L., 
Frieri och giftermål bland gamla tidens frostvikslappar (ur: Jämten 
1948). - DE KERCKHOVE, L. VAN, De namen van de Merel in de Zuid-
nederlandse dialecten (ur: Leuvense Bijdragen 33, 1948). - LAGER-
CRANTZ, S., Jakt och fångst (ur: Vår rika värld I, Sthm 1948). - LEMARK, 
W., Om övernaturliga väsen i Lenhovda folktro (ur: Lenhovda. En 
värendssocken berättar 1948). - LIESTOL, K., Herr Sinclar drog over 
salten hav (ur: Syn og Segn 1949). - LINDÅN, B., Mässingmoren på Mora. 
finnmark och några grupper närstående svenska naturnamn (ur: Ort-
namnssällskapets i Uppsala årsskr. 1948). - LJUNGGREN, K. G., Häx-
processer i 1600-talets Halmstad (ur: Fören. Gamla Halmstads årsbok 
1948). - DENS., Nordisk språkvård och nordisk språkvetenskap (ur: 
Nordisk Tidskrift 1948). - DENS., Södra Hallands kust i äldre tradition 
(ur: Vår bygd 1948). - DENS., Studier över sydsvenska ortnamn. Lund 
1948. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 5.) - LJUNGNER, E., 
Kölen och Skanderna. Lund 1949. (Meddel. från Lunds Univ. geograf. 
institution, nr 265.) - LOORITS, 0., Eesti rahvausundi maailmavaade. 
Sthm 1948. - DENS., Grundziige des estnischen Volksglaubens I. Lund 
1949. (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akademien 18: 1.) - DENS., För-
historiska kulturförbindelser mellan ester och germaner (ur: Svio-Esto-
nica 1944-1948). - LUNDBERG, 0., Runristningen från Eggjum och 
forntro om havet. Upps. 1949. (Arctos Svecica 3.) - DENS., Riminskrif-
ten från Roes. En gotländsk bildristares signatur (ur: Fornvännen 1949). 

MAGOUN, F. P., The Middle-Swedish Konung Alexander and the 
Historia de preliis Alexandri Magni (ur: gtudes Germaniques 1948). - 
MALONE, K., Beowulf (ur: English Studies 1948). - DENS., Swerting 
(ur: The Germanic Review 1939). - MODER, I., Ortnamnen i Ålem 
(ur: Ortnamnssällsk. i Uppsala årsskr. 1948). - NAERT, P., Suomen 
vuoro (ur: Virittäjä 1-2, 1949). - Nus«, A., Skolseder från Skara. 
Tierp 1948. (Nordiska museet: Svenskt liv och arbete n:r 4.) - NORD-
HAGEN, R., De gamle klosterhager (ur: Foren. tu l norske fortidsminnes-
merkers bevaring årsberetn. for 1939). - DENS., Kappilaup, kobbeloppe 
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og kappegullkåre. Norske dialektnavn på lovetann (ur: Maal og Minne 
1947). - DENS., Kveldkippa og skvattram. Dynamiske motiv i nordiske 
plantenavn. Hjortron og hjortinger. Komparative studier over nor-
diske dialektnavn på Rubus chameemorus (ur: Nysvenska Studier 
1947). - NORLUND, POUL, Trelleborg. Kbh. 1948. (Nordiske Fortids-
minder IV: 1, udg. af  Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab.) - OBERG, 
K., The Terena and the Caduveo of Southem Mato Grosso, Brazil. 
Washington D. C. 1949. (Smithsonian Institution, Inst. of Social Anthro-
pology, Publ. No. 9.) - ODENIUS, 0., Sankt Erasmusstudier II (ur: 
Credo 1948). - DENS., Till frågan om en hypostaslikhet mellan Tor 
och Sankt Olof (ur Credo 1949). - DENS., Smärre hagiografiska bidrag 
(ur: Credo 1949). - PAPE, J., Kloka flickan från Vallåkra. Lund 1949. 
(Skr. från Folklivsarkivet i Lund, n:r 1.) - PIHL, C., Verben i Överkalix-
målet. Sthm 1948. (Skrifter utg. genom Landsm. o. Folkm. arkivet i 
Uppsala, Ser. A: 5.) - PIPPING, R., Arnold Nordling t; Anteckningar till 
Västgötalagen; »Inte bry sig om» (ur: Stud. i nord. filol. 35). - PLEIJEL, 
H., Det liturgiska handklädet. Dess innebörd i folktraditionen och i 
verkligheten. Lund 1948. (LUÅ Avd. 1, Bd 45: 2.) - RAISZ, E., General 
Cartography. New York 1948. - REFSUM, H., Utpågang og natte-
friing i Trondelag. En anonym rapport i Eilert Sundts samling (ur: 
By og Bygd 6, 1948 19). - REHNBERG, M., Gungor. Några anteck- 
ningar kring äldre tiders nöjesliv (ur: Fataburen 1949). - RINGBOM, 
Gallehushornens bilder (ur: Hyllningsskrift tillägn. Rolf Pipping 1949). 

RUDBERG, G., Bonde och lärd (ur: Skara stift i ord och bild I, 1949). - 
RUOTSALAINEN, A., Folkliga föreställningar om sängvätare (ur: Arv 
1947). - R ÄNK, G., Die Hausgottheiten der Frauen und das Geschlechts-
tabu bei den nordeurasischen Völkem (ur: Ethnos 1948). - DENS., 
Das System der Raumeinteilung in den Behausungen der nordeurasischen 
Völker I. Tierp 1949. (Skr. utg. av Institutet för folklivsforskn. vid 
Nord. museet och Stockholms Högskola 2.) - SAHLGREN, J., Socken-
namnen (i Uppsala län 4.) (ur: Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Upp-
land 1949). - SCHOULTZ, G. von, Kistor. Nordiska museet. Sthm 1949. 

SCHCCE, A., Svithjod och folklanden (ur: Hist, stud. tillägn. Nils 
Ahnlund 1949). - SEBE011, TH. A., Rec. av H. Grundström, Lulelapsk 
ordbok, Fasc. 1 (ur: Language 24: 2, 1948). - SEIP, D. A., Et »folkeaka-
demi» i Kristiania i 1860-årene (ur: Festskrift tu l Joh. H. Andresen 1948). 

SIRO, P., Puhumista merkitsevät verbit itämerensuomalaisissa kie-
lissä. Helsinki 1949. (Wm. de la Societe finno-ougr. 93). - STRÖMBERG, 
R., Grekiska ordspråk. Gbg 1949. - STRÖMBOM, N., Akilles - Lemmin-
käinen - Balder (ur: Arv 1947). - DENS., Bårarydsbonaden och Allbo-
Kinnevaldsmåleriet (ur: Liv och folkkultur I, 1948). - STRÖMBÄCK, D., 
Tidrande och diserna. Lund 1949. - STÅLBERG, N., Visa och låt på Öland 
(ur: »Öland», bd II, Lund 1949). - SÖDERWALL, K. F., Ordbok över 
svenska medeltids-språket, supplement 13. h., utg. av K. G. Ljunggren. 
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Lund 1948. — TARKIAINEN, V., Henrik Gabriel Porthan. Helsinki 1948. 
(Tietolipas No 6.) — TEPPO, H. ja VILKUNA, K., Etunimileirja  Helsinki 
1947. (Tietolipas No 5.) — THORSÅN, E., Uppländskt torparliv. Tierp 
1949. (Svenskt liv och arbete n:r 6, Nordiska museet.) — TILANDER, G., 
Origine et evolution semantique de gant et mitaine `pourboire' (ur: 
Studia Neophilologica, Vol. 20). — TILLHAGEN, C.-H., Folkloristisk fält-
forskning i 1810-talets Sverige (ur: Fataburen 1949). — TURUNEN, A., 
Kalevalan sanakirja. Lexique du Kalevala. Helsinki 1949. (Suoma-
låsen kirjallisuuden seuran tom. 235.) — WAGNÅR, G., Småländska folk-
minnen III. Vetlanda 1948. — WESSMAN, V. E. V., Namn på kullar och 
backar i Sibbå socken (ur: Stud. i nord. filol. 35). — WIDENGREN, G., 
Literary and psychological aspects of the Hebrew prophets. Upps. 
1948 (UUÅ 1948: 10). — WIKMAN, K. Ros. V., Folkfolor Folkforor 
(ur: Hyllningsskrift tillägn. Rolf Pipping 1949). — DENS., Bröllop (ur: 
Svensk Uppslagsbok, 1947). — DENS., Textkritik och folktrotolkning 
(ur: Rig 1949). — ZETTERHOLM, D. 0., Bortfall av t och d (å) i de nordiska 
språken (ur: Språkvetensk. Sällsk. i Uppsala förhand!. 1946-48). — 
DENS., Studier i en Snorre-text. Tors färd till Utgård i Cod. Ups. DG 
11 4:o och Regius Hafn. 2367 4:o. Upps. 1949. (Nordiska texter och 
undersökningar, utg. av B. Hesselman. 17.) — ÖSTERGREN, 0., Nu-
svensk ordbok. H. 89-90. Sthm 1948, 1949. 









Årgång 1949 omfattar förutom detta häfte (uårgångshäftet») bilagorna; 

A. SCHAGERSTRÖM, Grammatik över Gräsömålet i Uppland (slutet; före-
gående del av arbetet = årg. 1943-44, h. 5). H. 256 fr. början. 

0. HERMELIN, Sägner och folktro (slutet; föregående del = årg. 1909, 
h. 3). H. 257 fr. början. 

Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Lands-
måls- och Folkminnesarkivet, Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 7: — per 
årgång. Äldre årgångar erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris. 

Bidrag avsedda för tidskriften kunna insändas till redaktören professor Dag 
Strömbäck, Uppsala, eller till redaktionssekreteraren förste arkivarien dr Manne 
Eriksson, Landsmålsarkivet, Uppsala. 
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