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J. A. LUNDRLL * 1851, t 1940. 
Professor i slaviska språ.k vid Uppsala universitet. Grundare och till sin död 

utgivare av tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv. 

Till J. A. Lundells minne. 
Vid utgivandet av sjuttionde årgången av tidskriften. 

Knappast någon vetenskaplig tidskrift bär väl i så hög grad 
och så helt igenom en enda persons signatur som Svenska Lands-
mål och Svenskt Folkliv. När den unge J. A. LUNDELL 1878 
startade tidskriften, skedde det visserligen i samverkan med ett 
flertal forskare och på uppdrag av landsmålsföreningarna i Upp-
sala, Lund och Helsingfors, men redan från början blev Lundell 
den verklige och ende ledaren av företaget. Planläggningen av 
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årgångarna, granskningen av de enskilda-  bidragen, den formella 
redigeringen och korrekturläsningen, kort sagt allt redaktions-
arbete från manuskriptstadiet till tryckningen sköttes av Lundell 
ensam rh helt och hållet efter hans egna principer. Sin uppgift 
som redaktör tog han så grundligt, att han t. o. m. under någon 
tid arbetade som sättarlärling vid den officin, P. A. Norstedt & 
Söner, där tidskriften då trycktes. Att vissa motsättningar mellan 
honom och medredaktörerna till att börja med uppkommo kunde 
ej undvikas, men inför kraften, konsekvensen och arbetsglädjen i 
allt Lundells handlande utjämnades de snart nog. När 25 år gått 
till ända och Lundell med sitt stort upplagda och då helt konsoli-
derade verk kunde visa vad han uträttat, voro medredaktörerna 
också bland de första som spontant och uppriktigt hyllade tid-
skriftens huvudredaktör. er deras adress, som var undertecknad 
av A. 0. Freudenthal, Axel Kock, L. Fr. Läffler, Anders Malm, 
Adolf Noreen och Herman Vendell samt under namnteckningarna 
försedd;  med det betecknande tillägget »medredaktörer till nam-
net», kan följande vara särskilt värt att i detta sammanhang citera: 

»Vi lyckönska Eder av järtat, härr professor, till denna stora 
framgång för tidskriften, som ju ock är en stor framgång för Eder 
själv. Vi tacka Eder, vi våga säga det, i fäderneslandets ock den 
fosterländska språk- ock folklivsforskningens namn för allt vad 
Ni som tidskriftens redaktör gjort, för det sinnrikt uttänkta alfa-
bet, varmed Ni gav den vetenskapliga landsmålsforskningen en 
fast grundval, för övriga viktiga bidrag till tidskriften, som Ni 
själv givit, för det levande intresse ock den vakna medvärkan, som 
Ni städse låtit komma de särskilda medarbetarnas bidrag till 
del, för all den kärlek, all den kraft — Eder bästa mannaålders — 
som Ni egnat åt tidskriften.» 

Även bidragsgivarna fingo i hög grad erfara den personliga 
ledningen av tidskriften. Lundell satte sig alltid grundligt in i 
de ämnen bidragen avhandlade och gjorde utifrån egna erfaren-
heter och nyvunna insikter stundom mycket långt gående omredi-
geringar i manuskript och korrektur. I all synnerhet gällde detta 
sådana bidrag som utgjordes av materialsamlingar, texter o. d. 
Beträffande avhandlingar och genomarbetade studier över vissa 
ämnen var han mera återhållsam och inskränkte sig i allmänhet 
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endast till smärre formella ändringar, framför allt till rättelser 
i enlighet med hans egna, under årens lopp mycket konsekvent 
fasthållna stavningsprinciper. 

För en man med Lundells vittfamnande läggning och intensiva 
intresse för nära nog alla vetenskapliga frågor måste det alltid 
ha inneburit en glädje att få sätta sig in i nya ämnen, och till-
fällen härtill erbjödos honom rikligen just i hans egenskap av re-
daktör för en tidskrift med ett så vidsträckt program som Svenska 
Landsmål. Så som han fattade och tillämpade redaktörens upp-
gift gjorde han sig i själva verket till medforskare med varje bi-
dragsgivare på dennes specialområde. Det var väl också denna 
omständighet, som verkade så försonande på de enskilda förfat-
tarna och samlarna och trots all vedermöda, all väntan och allt 
rättande i korrekturen, dock stimulerade dem till fortsatta forsk-
ningar och fortsatt medarbetarskap i tidskriften. 

I det stora hela har nog även tidskriften blivit vad Lundell 
från början åsyftade med den, nämligen ett brett lagt arkiv — man 
skulle nästan vilja säga magasin — för undersökningar och mate-
rialsamlingar rörande svenska folkmål och folktraditioner. Utan 
grundarens och utgivarens väldiga energi, hans personliga och pe-
kuniära uppoffringar, hans mångsidighet, vidsynthet och orädd-
het hade det stora företaget redan för länge sedan varit en torso. 
När man tänker på den intellektuella bredd, rörlighet och rast-
löshet som tagit sig uttryck i utredigeringen och utgivningen av 
61 tidskriftsårgångar om sammanlagt inemot 29 000 sidor fram-
står J. A. Lundell i själva verket i ett format, som för tankarna till 
några av vår storhetstids största och produktivaste fornforskare. 

Det låg också något patriotiskt och storvulet över hela Lun-
dens målsättning och framfärd. Han tänkte i stort, lade för sig 
väldiga arbetsuppgifter på olika områden och handlade som om 
han snarare hade sekler än ett människoliv till sitt förfogande. 
Om de inre källor som alltifrån början gåvo honom kraft och be-
stämde hans intresseriktning har han själv vittnat, då han i sin 
tillbakablick 1904 med en viss knapphet och återhållsamhet ytt-
rar följande: »För mig själv har tidskriften utgjort så att säga den 
egentliga brännpunkten för två intressen — en varm, i känsla och 
övertygelse djupt rotad fosterlandskärlek ock en hänförd dyr- 
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kan av vetenskapen — som hört till mitt livs bärande krafter ock 
som jag gärna tror även i övrigt prägla min  anspråkslösa värk-
samhet i praktiskt eller vetenskapligt syfte.» Denna kärlek till 
hembygd och fosterjord, till det folkliga, som han själv var 
uppvuxen i och djupt förtrogen med, skapade sålunda, i förening 
med hans lyckliga vetenskapliga begåvning, det monumentala 
verk, som redan blivit och för framtiden kommer att vara en av 
nordisk språk- och kulturforsknings allra viktigaste urkundssam-
lingar och vägvisare. 

Då professor J. A. Lundell den 28 januari 1940 för alltid ned-
lade pennan, förelåg årgången 1939, den sextioandra, i det när-
maste färdig. Med utgivningen av de s. k. årgångshäftena 
(stundom även kallade »årshäftena») hade inga svårigheter upp-
stått sedan dessa började införas 1904, men det var dels avslu-
tandet av den gamla band-serien (Bd I—XXI), dels framförandet 
av den nya bilage-serien (B-serien), som beredde det tyngsta ar-
betet och de största vanskligheterna för redaktören. Vid Lundells 
bortgång förefunnos därför också vissa luckor i de båda serierna, 
som det var angeläget att efterföljande redaktörer kunde fylla. 
Professor HERMAN GEIJER, vilken inträdde som redaktör efter 
Lundens död, utgav årgångarna 1939 och 1940 och ägnade här-
vid mycken tid och omsorg åt bilagorna, särskilt åt avslutandet av 
Bd IX i den äldsta bandserien. Den nuvarande redaktionen, som 
trädde till efter professor Geijers död den 16 september 1943, 
har förutom årgångshäftena 1941-47 utgivit en rad avslutande 
häften i B-serien samt i intimt samarbete med Landsmålsarkivet 
i Lund fullbordat Bd III med 'dess stora samlingar av landsmåls-
texter från hela det svenska språkområdet. 

Tidskriften föreligger nu komplett och kan bindas utan någon 
lucka i bilageserierna. Den omfattar alltså den äldsta bandserien 
I—XXI (1878-1947), bihangsserien 1—IV (1883-1925), årgångs-
häftena 1904-1947 samt slutligen B-serien 1-47 (1905-1947). 
Den äldsta bandserien (I--XXI) kommer icke att fortsättas, ej 
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heller bihangsserien (I—IV). De äro båda definitivt avslutade. 
Argångshäftena bli självfallet även i fortsättningen den egentliga 
tidskriften (med aktuella forskningsbidrag, smärre meddelanden 
och aktstycken, recensioner m. m.), och som bilage-serie för större, 
fristående undersökningar kommer framgent endast B-serien 
att tjänstgöra. Årgångshäftena bindas i svit med 3 å 4 årgångar i 
varje band, och för B-serien utges, såsom tidigare, särskilda titel-
blad så snart det anses lämpligt att ett visst antal nummer i denna 
svit sammanföres och bindes i ett band. Det senaste bandet i 
denna serie omfattar nu numren 44-47, men 48 (Vestlund, Me-
delpads folkmål) och 49 (Lindén, Dalska namn- och ordstudier) 
äro redan utgivna och kunna bindas i ett bilageband när ytterli-
gare ett eller två nummer utkommit i samma serie. Från Lun-
dels tid kvarstår nu som oavslutat endast 0. Hermelins »Sägner 
och folktro», varav sex ark utkommo 1909. Att i det efterlämnade, 
stora och till innehållet mycket ojämna manuskriptet för fort-
sättningen sovra ut ett lämpligt material har visat sig svårare och 
mera tidsödande än beräknat, varför avslutningen (tillika med ett 
sakregister till hela samlingen) knappast kan komma förrän hös-
ten 1948 eller våren 1949. Denna försening har dock ingen be-
tydelse för tidskriftens bindning i svit, alldenstund nämnda ar-
bete, först då sluthäftet kommer, förses med det nummer i B-se-
rien, som vid den tidpunkten närmast »står i tur», och sedan 
bindes med några av de sista numren i nämnda serie. En klar 
överblick över de av Lundell redigerade årgångarnas innehåll 
och deras fördelning på olika serier erhåller man numera i 
Roland Liljefors' solida och väl disponerade arbete »Register 
till tidskriften Svenska Landsmål 1878-1938» (tryckt 1940). 

Att tidskriften kunnat utkomma i så stora årgångar och till 
ett så facilt abonnemangspris trots de med tryckning av landsmåls-
text förbundna höga kostnaderna har berott dels på Lundens 
egna ekonomiska insatser, dels på det välvilliga stöd som från 
statsmakternas sida skänkts tidskriften alltifrån begynnelsen. 
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Även den nuvarande redaktionen har från sistnämnda håll mötts 
av stor välvilja och förståelse, för vilket allt den känner djup och 
uppriktig tacksamhet. Dessutom har Humanistiska Fonden vid 
upprepade tillfällen under senare år trätt hjälpande emellan, då 
det gällt avslutandet av bilageserierna. Tack vare detta stöd 
och förtroende från det allmänna och tillika tack vare stor ge-
nerositet från J. A. Lundens anhörigas sida — senast manifeste-
rad sistlidna år, då hela lagret av äldre årgångar mot en för-
ståelsefullt avpassad gottgörelse överlämnats till den institution 
som numera utger Svenska Landsmål — står tidskriften nu på 
säker grund och kan med förtröstan se mot framtiden. 

Uppsala den 9 januari 1948. 
Dag Strömbäck 



Djos Per Anderssons ordlista över svenskt 
förbrytarspråk. 

AV OLOF GJERDMÄN. 

Djos Per Andersson föddes den 3 juni 1814 i Färnäs by i 
Mora socken i Dalarna. Hans föräldrar var bondfolk. Fadern 
skall ha haft gott anseende men var enligt sonen oerhört sträng 
och allvarlig och bestraffade ofta mycket hårt barnens förseelser. 
Modern däremot var efterlåten mot dem, ja, finge man tro sonen 
skall hon själv ha lockat dem in på brottets bana. Liksom sina 
syskon började Per redan som barn att stjäla så smått, från gran-
narna, men medan syskonen snart nog tog sig till vara och upp-
hörde med sina snatterier, blev han allt djärvare. För att lättare 
undgå rättvisans forskande ögon begav han sig, utrustad av 
modern, vid 12 års ålder ut på kortare vandringar eller vad vi 
nu skulle kalla mindre stöldturnéer. Egendomligt nog undgick 
han länge att bli gripen. När han hösten 1831 för första gången 
hade begått Herrens heliga nattvard lämnade han mera på allvar 
hemmet för att bli gårdfarihandlare. Han tröttnade emellertid 
snart på den sysselsättningen och återgick till sitt »indrägtigare» 
yrke. Vid 20 års ålder dömdes han för första resan stöld till åtta 
dagars fängelse på vatten och bröd. Efter utståndet straff begav 
han sig snart åter hemifrån, lät i Stockholm värva sig till gardist, 
trivdes inte nämnvärt och avvek 1835 ur tjänsten. Påskaf tonen 
1836 straffades han för andra resan stöld med 20 par spö — »en 
Påskskräcka som dugde». Som vanartad dömdes han nu vid 22 
års ålder till korrektionsinrättningen på Långholmen, dit han 
också »lyckligen» anlände. Efter 6 års vistelse i denna »brottets 
högskola» som han kallar den, skulle han återfå friheten om han 
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erhöll »laga försvar» från hemorten. Prästerskapet i församlingen 
och moderns grannar vägrade dock att lämna honom sådant. I 
stället för att friges skickades han då till kronoarbetskåren på 
Rindön vid Vaxholms fästning, rymde efter någon tid, återfördes 
och erhöll 40 prygel för rymningsbrottet, rymde igen den 30 sep-
tember 1844, fasttogs snart men lyckades 1845 rymma på nytt, 
kom genom inbrott över 800 riksdaler och företog då i sällskap 
med en kamrat under köpenickiadliknande äventyr en resa upp 
till sin hembygd. Inte heller nu blev dock friheten särskilt lång-
varig. Efter förhör på olika håll insattes han den 31 januari 1846 
i länshäktet på Uppsala slott, där han förblev till den 28 mars 
1849, med undantag för ett par dagars frihet i januari 1849 
som han tilltvang sig genom att rymma. 

I häktet på Uppsala slott fick han som present på sin 33-åriga 
födelsedag ett utslag från Kungl. Maj:t, enligt vilket han för bl. a. 
tredje resan stöld och förfalskning var dömd till 40 par spö och 
livstids fästning. Då han den 8 juni samma år (1847) i ett anfall 
av raseri hade rivit ned kakelugnen i sin cell och vräkt ut genom 
fönstret allt i rummet som han kunde få loss, blev han nedförd 
i vaktrummet för att iföras den s. k. järnklädningen. I nu gäl-
lande vikt vägde denna omkring 40 kg. och bestod av halsring, 
midjering, fotblackar, handklovar och grova kedjor som på 
olika sätt förenade dessa fängsel med varandra. När klädningen 
skulle sättas på honom retade han sig på en av vaktdrängarna 
vid namn Widlund, som enligt Andersson alltid hade varit kitslig 
mot honom, och angrep plötsligt denne med en kniv som han 
tidigare hade kommit över. Widlund erhöll tre skärsår i ryggen 
under vänstra axeln och ett hugg i ögat.' Den senare skadan 

1) Då det möjligen kan belysa det bekanta uttrycket »se rött» och i varje 
fall är av psykologiskt intresse, vill jag nämna att inför kämnärsrätten ett 
-vittne, en vaktkarl, uppgav att Djos Per Andersson efter händelsen i vakt-
rummet talat om att han förlorat all besinning, när Widlund kom in i vakt-
rummet »som jag tyckte rödklädd». Eftersom ett annat vittne påstod att 
Andersson kallat den sårade Widlund »din röda rackare», då denne — efter att ha 
varit ute ett tag och tvättat sig — åter kom in i vaktrummet, skulle kanske An-
derssons intryck att Widlund hade varit rödklädd kunna tänkas ha berott på 
att han blandat ihop Widlund före angreppet, då denne var klädd i rock av 
grått kommisskläde, väst av grått kläde, skjorta av bomullslärft och ett par 
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visade sig vara den allvarligaste. Det blev inflammation i ögat 
och senare hjärnhinneinflammation. Widlund avled efter några 
dagar. För sitt brott dömdes Djos Per Andersson till döden av råd-
husrätten. Domen stadfästes av hovrätten och högsta domstolen. 
Andersson begärde nåd, men hans nådeansökan avslogs. Den 
28 mars 1849 avrättades han genom halshuggning på galgbacken 
strax norr om Uppsala. 

Rättegångshandlingarna rörande Djos Per Andersson är 
mycket vidlyftiga. Kämnärsrättens protokoll upptar bara de 
110 tättskrivna foliosidor. Vid läsningen av handlingarna blir 
man imponerad av de dömande myndigheternas villighet att 
bereda den svåra brottslingen så gott som varje tänkbar möjlighet 
att förbättra sin ställning. Man får av dem också inte få upp-
lysningar om Anderssons karaktär och egenskaper. Viktiga för 
kännedomen om honom är även två små anonymt utgivna ar-
beten. Det ena heter »Testamente från Stupstocken eller strödda 
anteckningar ur en dödsfånges lefnad», det andra »En lifdömds 
Betraktelser öfwer Fånglifwet jemte en kort teckning öfwer Djos 
Per Anderssons (Dal-Pelles) sista dagar». Bägge arbetena är 
tryckta i Uppsala 1849, det förra uppenbarligen något tidigare 
än det senare. Hur de två skrifterna har kommit till är inte all-
deles klart. Enligt en artikel om Dalpelle i Upsala Nya Tid-
nings julnummer 1939, författad av rådman K. W. Herdin, skall 
den kände bokhandlaren och tidningsutgivaren Per Hanselli 
ofta ha besökt fången i hans cell och varit honom behjälplig med 
att samla och i vårdat skick redigera anteckningar som Anders-
son under sin väntan på den slutgiltiga domen gjort i fängelset 
om sitt liv och som med tiden blev »Testamente från stupstocken». 
Herdins uppgift måste åtminstone till en del vara ren gissning 
eller bero på ett missförstånd. Ett helt annat författar- eller ut-
givarnamn meddelar Allan Etzler i sin bok »Zigenarna och deras 
avkomlingar i Sverige», Stockholm 1944, sid. 200 not. Enligt 

bomullstygsbyxor, med Widlund efter anfallet, då hans öga var skadat, hans 
skjorta mycket blodig och hans byxor nedsudlade med blod. Det förefaller 
mig emellertid också möjligt att Djos Per, som var ur balans redan förut, åter 
råkade i raseri, när han fick se den honom förhatlige Widlund, och i het önskan 
att se dennes blod flyta, i fantasin lät detta färga av sig på vaktkarlens kläder. 
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honom utgavs bägge arbetena om Djos Per Andersson av »A. Ö. 
LöfvM, en av de präster, vilka besökte Andersson under hans 
sista tid». Etzler har förmodligen fått namnet från försätts-
bladet i det exemplar av »Testamente från stupstocken» som finns 
i Kungl. Biblioteket. Där står nämligen med blyerts antecknat: 
»LöfiAn, Anton Ö.». Namnet är riktigt men A. Ö. Löfv&L var 
inte präst. Av Uppsala ärkestift» herdaminne, ny följd IV, 
Uppsala 1893, framgår att han var son till v. pastorn i Gamla 
Uppsala Anders LöfvM och dennes hustru, Catharina Charlotta, 
Samuel Ödmanns dövstumma dotter. Anton Ödmann LöMn 
studerade i Uppsala, avlade hovrättsexamen där, blev med tiden 
skatteuppbördsman och föreståndare för såväl auktions- som bok-
auktionskammaren i Uppsala. År 1855 utnämndes han till litterat 
rådman och dog 1879. I sina dödsrunor över honom omtalade 
Uppsalatidningarna att han var författare till bl. a. de båda 
skrifterna om Djos Per Andersson. Samma uppgift har också 
Hjalmar Linnström, Svenskt Boklexikon 1:2, Stockholm 1867-83. 

I En Lifdömds Betraktelser öfwer Fånglifwet uppges det (sid. 
53) att Andersson, när hans nådeansökan blivit avslagen, hade 
beslutat sig för att till en varning för mänskligheten ge ut en 
redogörelse för sitt liv, att Uppsalas dåvarande borgmästare W** 
(Carl Wester) hade lovat att hjälpa honom med denna, men att 
han, hindrad av ämbetsgöromål, hade övertalat »Utg.», alltså 
Anton Ödmann Löfv&i, att göra det i hans ställe. Det kan 
naturligtvis ha varit enbart av intresse för Djos Per Andersson 
som Wester och Löfv&n ville hjälpa honom med författandet av 
hans levnadsbeskrivning, men då strafflagsfrågor vid denna 
tid tycks ha varit livligt diskuterade, kanske de också önskat ha 
skrifterna som utlåtanden av en i strafformsfrågor praktiskt 
verkligt väl insatt person. 

Om samarbetet med Djos Per Andersson skriver Löfv63. i En 
Lifdömds Betraktelser sid. 6: »För att göra bilden af dödsfångens 
inre lif så mycket åskådligare genom att meddela prof på hans 
egen tankegång, låter utg. honom nu sjelf tala.» Jag förmodar 
att dessa ord har styrkt Lars Levander i hans antagande i 
Brottsling och bödel, Stockholm 1933, sid. 22, att utgivaren 
har skrivit senare hälften av En Lifdömds Betraktelser och 
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Andersson förra hälften, som »kontrasterar i sin knappa stil på 
ett välgörande sätt mot det lilla häftets senare del, en stillöst 
sentimentalitetsdrypande skildring av Dal-pelles omvändelse 
och sista stunder». Säkerligen misskänner Levander här LöfWn 
som stilist. Med all sannolikhet har nämligen samarbetet mellan 
denne och Djos Per Andersson i huvudsak bestått däri att Löfv6n 
i skrift återberättat i jag-form vad Andersson muntligt meddelat 
honom vid hans besök i dennes cell. I Testamente från Stup-
stocken skriver han nämligen: »För att för läsaren någorlunda 
troget kunna framställa dödsfångens karakter har jag ansett mig 
böra låta honom sjelf tala. Jag har därf öre så vidt som möjligt 
sökt följa hans tankegång och blott klädt hans tankar i ord.» 

Vid anfallet på Widlund var Djos Per Andersson 33 år gammal. 
Han var enligt en uppgift en lång karl, enligt en annan av medel-
längd. Han hade svart hår, mörk hy och enligt signalementet 
bruna, djupt liggande ögon med skarp blick. Stora kroppskrafter 
måste han ha haft, eftersom han trots den 40 kg. tunga järnkläd-
ningen orkade stå flera — enligt egen uppgift en gång sex — 
timmar i sträck inför rätta. Slottspredikanten uppgav i ett ut-
låtande om Djos Per att han hade »hjelplig handstil» och ägde »god 
Christendomskunskap i förening med godt begrepp i Salighets-
läran». Av allt att döma var han en begåvad och uppslagsrik 
man och väl förfaren i allt det som hörde till hans 'yrke' eller 
'yrken'. Hans skicklighet i att rymma tycks ha varit stor och 
hans förmåga att ha sönder sina bojor fenomenal. I sitt tal tycks 
han gärna ha använt drastiskt humoristiska vändningar. Till 
lynnet var han tydligen häftig, och han fick, särskilt under 
senare delen av sin fängelsetid, lätt raserianfall. Löfv61 uppger 
att en läkare satte dessa raseriutbrott i samband med ett brett 
och djupt sabelhugg som Djos Per hade fått över hjässan vid 
något tillfälle. Andersson trodde också själv att anfallen var 
sjukliga, men han fattade dem eller ville åtminstone ha dem upp-
fattade som sviter av den fängelsebehandling som han hade fått 
utstå. Den 13 mars 1848 begagnade han sig av en — alltsedan 
1826 — för brottslingar gällande rättighet, i det att han då i en 
inlaga till hovrätten begärde att yttrande skulle infordras av 
provinsialläkaren huruvida han ej av det lidande som övergått 
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honom i häktet var berövad fulla bruket av sitt förnuft. I .sitt 
utlåtande i anledning av denna begäran yttrar provinsialläkaren 
bl. a.: »Under de senare 10 månaderna i synnerhet har jag en eller 
flera gånger i veckan samtalat med denne Dios i allehanda ämnen, 
men aldrig funnit honom sig olik. Han eger med en god krops-
bygnad en orubbad helsa; har ett lifligt sinnelag med ett otygladt, 
sjelfsvåldigt och fräckt lynne, som lätt uppbrusar till vildhet 
äfven mot personer, hvilkas välvilja han emellanåt erkänner, 
att förtiga hans sönderbrytande af kakelugnar, fönster, dörrar 
m. m. Hans själsförmögenheter äro utmärkta af ett ljust omdöme, 
klokhet och beräknande list.» En nutida läsare får emellertid 
vid studiet av handlingarna rörande Djos Per Andersson ett 
starkt intryck av att han måste ha varit patologisk, orsaken därtill 
må ha varit vilken som helst. Etzler är av samma mening. Se 
anf. arb. sid. 200. 

Att Andersson vållade de personer — från de lägsta till de 
högsta — som hade att ansvara för honom, medan han satt häktad, 
mycket bekymmer och förtret, framgår därav att man från Uppsala 
anhöll, efter hans flykt i januari 1849, att han skulle överflyttas 
från Uppsala länshäkte till säkrare förvaringsort i Stockholm. 
Det förklarar också, skulle jag tro, den eljest egendomliga brist 
på misskund som man möter i en inlaga från landshövdingen 
Robert von Kramer till Kungl. Maj:t i anledning av Djos Per 
Anderssons ansökan om nåd från det honom ådömda dödsstraf-
fet: »Upplysningsvis har jag ansett mig böra underdånigst med-
dela, att Dios Pehr Andersson är en af de djupast fördärfwade, 
och för samhället farligaste missdådare, så att wäl föga någon 
torde med mindre fog än han, hafwa anropat Eders Kongl. Maj:ts 
mildhet — — —» Oerhört mycket besvär måtte han ha föror-
sakat. De skenbart besynnerligaste påhitt kom han med. Så 
till exempel angav han sig för allehanda brott som han inte hade 
begått. En gång uppgav han att han hade tagit livet av en ser-
geant, en annan gång påstod han sig ha mördat sin far. Dessa 
angivelser får inte tas som exempel på sinnessjukdom. Som 
Herdin framhåller var hans avsikt med dem att bli forslad till 
annan ort för rannsakning och att under färden skaffa sig tillfälle 
att rymma. Efter anfallet på Widlund försökte han på alla upp- 
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tänkliga andra sätt få det slutliga avgörandet i sitt mål upp-
skjutet, säkerligen i hopp om att på något vis komma undan. 
Först när hans sak var slutgiltigt avgjord tycks han ha resignerat 
och fått sinnesfrid, så långt nu det var möjligt för en så orolig 
och labil själ. Med tillfredsställelse tycks han avrättningsdagen 
ha för sista gången klampat ned för stentrapporna i Uppsala 
slotts södra torn, med tillfredsställelse tycks han också ha lagt 
sig till rätta för bödelns hugg. Med egna händer kände han efter 
att hans hals väl följde urholkningen i stupstocken. Hans avrätt-
ning bevistades av mellan tre och fyra tusen människor. Ome-
delbart före halshuggningen begärde han och erhöll tillåtelse att 
till dem yttra några ord. Han bjöd farväl och bad Gud bevara 
dem ifrån att någonsin beträda en sådan bana som den han vandrat. 

Av en person med ett sådant rykte och ett sådant slut som Djos 
Per Anderssons kan man vänta att han skall leva kvar i folktra-
ditionen. Det har han också gjort. Mest har det väl varit tal om 
hans avrättning, hans överfall på vaktdrängen, hans rymningar 
och äventyr i samband med dem, men tydligen har ett och annat 
mera egenartat också berättats. Så uppges det i en år 1928 gjord 
uppteckning från Mora socken (ULMA 11266) att hans huvud 
sitter »på väggen på storkyrkan i Uppsala» och i en något senare 
från samma socken (ULMA 5783): »Djos Per sålde skallen till en 
doktor. Han fick 30 kronor för den. Han var bjuden mer, men 
han ville inte ha mer än Judas fick för Jesus.» Medkänsla talar 
ur denna i Uppsala 1914 gjorda uppteckning efter en person från 
Bälinge i Uppland (ULMA 46): »Egentligen var han en god män-
niska, men han var olycklig från födelsen, så han måste mörda. 
Han hade det så.» Medkänsla med Djos Per Andersson tycks 
man även annars ha hyst rätt allmänt i Uppsala. Man ansåg 
förmodligen att överfallet på Widlund inte i och för sig var något 
så förfärligt och att om inte olyckan hade varit framme de sår 
som Andersson tillfogade denne bara skulle ha blivit vad han för-
modligen avsåg att de skulle vara: en minnesbeta. En nu avliden 
uppsalabo har uppgivit för mig att en fångvaktare från Djos 
Per Anderssons tid sagt honom att Widlund var besvärlig för 
fångarna. Ännu ett vittnesbörd vill jag nämna. En gammal fru, 
nu för länge sedan död, hade berättat för sin dotter att hon som 
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liten flicka hade sett Djos Per Andersson stå i fönstret i sin cell 
och se på barnen som lekte nere på marken. Hon hade tyckt att 
han hade så sorgsna ögon. Och det undrar ingen över. Är man 
några och trettio år och har tillbragt mer än en tredjedel av dem 
som fånge, då bör man, om man är något till människa, ha sorgsna 
ögon. 

Efter mina försök att locka ur en del gamla uppsalabor vad 
de kan ha hört om Djos Per Andersson har jag dock ett starkt 
intryck av att minnet av honom som stortjuv och mördare nu 
efter 100 år håller på att alldeles dö. 

Känt är att Djos Per Andersson har gjort upp en lista över 
ord i det förbrytarspråk som han själv var hemmastadd i. I 
ett brev till professor Carl Säve från Eilert Sundt, författaren 
till Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge, Christia-
nia 1850, skriver denne — se Svenska Landsmål 1942 h. 1-2, 
Stockholm 1944, sid. 78: »Af avisene har jeg seet, at nu i Aar 
[1849] en Forbryder ved Navn Dios Per Andersson fra Dalarne 
har indleveret tu l Borgmesteren i Upsala et Lexicon over Tyve-
sproget, han selv havde forfattet . . .» Denna ordlista finns i 
avskrifter men originalet tycks borgmästaren, den förut omnämn-
de Carl Wester, antingen inte ha behandlat som en handling i 
rättsärendet Djos Per Andersson eller också ha ansett utan be-
tydelse för målet och därför förvarat bland sina egna papper eller 
ha skänkt till någon som kunnat vara intresserad av den. I 
varje fall har jag inte funnit ens en antydan om ordlistan i dom-
stolshandlingarna rörande Djos Per Andersson. Inte heller 
har Fångvårdsstyrelsens arkiv och Uppsala Länsstyrelses papper 
något att förtälja härom. Däremot nämns ordlistan av Ödmann 
LöfvM i en not till sid. 20 i En Lifdömds Betraktelser. Det heter 
nämligen där: »Dödsfången har öfwer detta språk ('Romani') 
författadt ett Lexicon. Enligt hwad fången för mig uppgifwit, 
har han, för detta förräderi mot sina kamrater, och i deras namn, 
utaf en fästningsfånge erhållit blodig wedergällning.» När det i 
notens senare del nämnda skulle ha skett får vi inte veta. Tänk-
bart vore att någon förrymd fästningsfånge, som blivit tagen 
och för någon tid förvarats i länshäktet på Uppsala slott, kom- 
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mit i tillfälle att ge Djos Per Andersson blodig betalning för 
förräderiet, men nog tänker man sig snarare att han fått denna 
betalning tidigare, på Långholmen eller på Rindön, i varje fall 
innan han kom till länshäktet i Uppsala. Löf~ tycks nämligen 
bara känna till händelsen genom Andersson själv. Om man emel-
lertid antar att Andersson fått vedergällningen för förräderiet 
innan han kom till Uppsala länshäkte, så passar inte den tiden 
till uppgiften i Sundts brev till Säve. Enligt denna skulle ju 
Andersson ha lämnat in ordlistan till borgmästaren 1849, men 
han kom till länshäktet i Uppsala redan den 31 jan. 1846. Å 
andra sidan läser vi om honom hos Sundt, Beretning om Fante-
eller Landstrygerfolket i Norge (1850), sid. 270: »— — — medens 
han for denne Dodssag holdtes arresteret i Upsala, indleverede 
han til Ovrigheden sammesteds en af ham forfattet Ordfortegnelse 
til det Fantesprog, han havde lxrt imellem Fangerne i de svenske 
Kronarbeids- og andere Strafindretninger, og det er mig fra paa-
lidelig Haand berettet, at han lxnge haardnakket vxgrede sig 
ved at indgive Anseigning om Benaadning for Dodsdomens Fuld-
byrdelse — Noget som dog hans Sjelesorgere omsider fik ham 
overtalt til — saasom han, om han atter skulde blive hensat 
imellem andre Fanger, bestemt ventede at blive pinet til Dode 
af dem, fordi han havde forraadt deres Hemmelighed.» Den som 
hade meddelat Sundt detta var utan tvivel Säve. Vilken av 
herrarna LöMn och Säve skall vi lita på? Eller skall vi inte lita 
på någon av dem eller på bägge? Var den ene eller den andre av 
dem felunderrättad? Hade med andra ord Andersson kanske 
narrats — han kunde den konsten och anlitade den när helst 
han trodde sig vinna något därmed — eller hade han verkligen 
fått blodig vedergällning en gång och väntade en andra och 
värre? Uppgiften att han skulle ha dröjt länge med att begära 
nåd förefaller något tvivelaktig. I varje fall stadfäste Kungl. 
Maj:t hovrättens dom över honom den 25 okt. 1848 och den 1 dec. 
begärde han nåd. Det är synd att det, efter vad det tycks, skall 
vara omöjligt att få några bestämda upplysningar om tillkomsten 
av hans ordlista. Man skulle vilja veta när den kom till, hur den 
kom till och varför den kom till. Utarbetade han den av språk-
ligt intresse eller gjorde han det för att fördriva tiden i häktet 
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eller för att stämma myndigheterna mildare genom att för dem 
röja förbrytarspråket eller hade han av någon språkvetenskap-
ligt intresserad person som fått kännedom om honom blivit direkt 
eller indirekt uppmanad att göra upp en förteckning över de ord 
i förbrytarspråket som han kände till? 

Att Andersson skulle ha vägrat att begära nåd av den nyss 
anförda orsaken förefaller mig mycket lite sannolikt. Det är ju 
visserligen sant att han skulle ha kunnat anse att det var ett 
lindrigare och hedersammare dödssätt att bli halshuggen än att 
bli ihjälslagen av f. d. kamrater, men jag har svårt för att tro att 
han inte skulle ha intalat sig att han nog på något sätt ändå 
skulle klara sig ifrån det senare straffet, om han nu verkligen 
blev misstänkt eller överbevisad om förräderiet, bara han undkom 
halshuggningen. Jag vill därför erinra om vad N. V. Dorph — i 
»De jydske zigeunere og en rotvelsk Ordbog», Kjobenhavn 1837 
— berättar om den danska brottsling som för honom röjde sitt 
förbrytarspråk. Dorph skriver: »Medens jeg i denne Tid udspurgte 
ham om det rotvelske Sprog, dulgte jeg ikke for ham min For-
undring over, at han torde opdage mig denne Hemmelighed, da 
jeg vidste at der blandt hans Kammerater var Livsstraf for denne 
Forbrydelse. Han tilstod, at dette var sandt; men for det forste 
haabede han, at de andre Rotvelskere ikke skulde faae at vide at 
han havde opdaget, og desuden havde han foresat sig — — — at 
begive sig lige tu l sit Hjern, og aldrig mere have noget Samqvem 
med dem.» Efter vad Dorph uppger sig ha hört ryktesvis skall 
hans sagesman senare verkligen ha blivit ihjälslagen för att han 
hade röjt sitt hemliga språk. Av citatet från Sävs (se sid. 13) fram-
går att Dorphs arbete var känt i Uppsala, med all sannolikhet inte 
bara av Säve. Jag menar alltså att det skulle kunna finnas ett 
visst 'litterärt' samband mellan den tidigare uppgiften om den 
danske brottslingen och uppgiften om Djos Per Anderssons fasa 
för att bli ihjälslagen av kamrater för sitt förräderi. För att An-
derssons språkintresse kan ha väckts genom besök av någon för 
förbrytarspråket intresserad talar möjligen också hans annars 
rätt oväntade stavning av sj-ljudet i tattarord med ch. Se när-
mare härom sid. 15. 

Av Djos Per Anderssons ursprungliga ordlista har åtminstone 
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två eller tre avskrifter tagits. En förvaras i det Ridderstadska 
arkivet i Linköping. Se Etzler anf. arb. sid. 202 och 216. På 
dess omslagssida står: »Lexikon på Romani Språk» och uppe 
på första textsidan snett över bokstaven A: »Drabolaba pni 
Romani», vilket troligen är felläsning för en förlagas »Drablopa 
pri Romani». När, var och hur den avskriften kommit till får vi 
inte veta, inte heller vem som utarbetat ordlistan. En annan 
avskrift gjordes som Sundt meddelar anf. arb. sid. 364 för hans 
räkning av Carl Säve. Ordmaterialet i den har Sundt inarbetat 
i den »Ordfortegnelse til det norske og svenske Fantesprog» som 
han har vidfogat sitt arbete om de norska tattarna. Själva av-
skriften, som nu förvaras i universitetsbiblioteket i Oslo, åter-
fanns för några år sedan bland Sundts efterlämnade papper 
av en norsk jurist, statsadvokat Helge Refsum. På omslaget till 
den avskrif ten står det: »Det Svenska Zigenar-språket, såsom det, 
under namn af Rommani, talas i Svenska fängelserna, uppsatt 
af Djös Per Andersson» och därunder: »Afskriften är tagen efter 
D. P. A:sons egenhändiga uppteckning. — För troheten ansvarar. 
Upsala den 1 Novemb. 1849. Carl Säve.» Om den tredje avskriften 
finns kvar, och i så fall var, känner jag inte till, men den gjordes 
med all sannolikhet av den blivande riksdagsmannen, politikern 
och publicisten Carl Fredrik Bergstedt som på 1840-talet var 
docent i Uppsala, först i grekiska och senare i sanskrit och zend-
språken. Av honom skänktes den till professorn i orientaliska 
språk i Lund Esaias Tegnér d. y., som i sin tur lät den svenska 
konsuln i London Harald Ehrenborg ge ut den i Journal of the 
Gypsy Lore Society. Third Series, Vol. VII, Edinburgh 1928, 
sid. 11 ff. Se detta arbete anf. st. Enligt Ehrenborg skall arbe-
tets titel ha lytt på svenska: »Drablopa på Romani af Lifstids-
fången Dios Pehr Andersson från Dalarne. Upsala, an°. 1847.» 
Av de tre olika formuleringarna av ordlistans titel torde man ha 
rätt att sluta att originalet saknat både titel, författarnamn och 
tillkomstår. Vad betyder årtalet 1847 på den Bergstedtska av-
skriften, året då den togs eller året då originalet kom till? 

Det är beklagligt att originalet inte finns kvar eller åtminstone 
inte är att tillgå, ty de tre avskrifterna är inbördes ganska olika. 
Minst är skillnaden mellan R. och Ehr., dvs, den i Ridderstadska 
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arkivet förvarade avskriften och den Ehrenborgska utgåvan av 
den Bergstedt-Tegn&ska avskriften. Antalet uppslagsord är 
i dem inte detsamma. I R. är det nämligen 270 och i Ehr. 288. 
Denna olikhet är dock kanske mest skenbar. Av de 18 ord som 
Ehr. har mer än R. torde nämligen i originalet knappast något 
ha stått i själva ordlistan, utan dem har nog Ehrenberg tagit 
från i avskriften förekommande samtal o. d. och fört in i ord-
listan. Påtaglig är däremot skillnaden ifråga om de upptagna 
orden mellan å ena sidan S., dvs, den av Säve gjorda avskriften, 
och å den andra R. och Ehr. Så t. ex. saknas 15 ord i S. som 
finns i R. och Ehr., och ett 20-tal ord, som förekommer i S., saknas 
i R. och Ehr. I R. är orden samlade i grupper under alfabetets 
bokstäver. Inom dessa särskilda grupper är däremot bokstavsord-
ningen inte följd. I åtminstone det allra närmaste samma upp-
ställning som R. torde den avskrift ha haft, som Ehr. bygger på, 
men Ehrenborg har, som han själv uppger anf. arb. sid. 12, 
ordnat orden inom de särskilda grupperna »more strictly in the 
order of the Swedish alphabet». Säve har, som redan nämnts, 
på sin avskrift antecknat: »Afskriften är tagen efter D. P. A:sons 
egenhändiga uppteckning. För troheten ansvarar. Upsala den 
1 novemb. 1849. Carl Säve.» En hel del talar dock för att 
Säve inte var så särskilt noga i sitt ordval när han här 
begagnade ordet »troheten». I hans avskrift är orden ordnade 
i det allra närmaste strängt alfabetiskt, vilket de säkerligen 
inte var i originalet. Jämför vad jag nyss sade om R. och 
Ehr. i det avseendet. Säves stavning av orden är inte heller 
den ursprungliga utan han rättade denna när han fann den 
oriktig eller olämplig. Själv yttrar han härom i sina inledande 
anmärkningar: »Som Författarens (Djos Per Anderssons) pictur 
och rättskrifning icke varit de bästa, har jag stundom stadnat i 
ovisshet så väl om Rommani-orden som öfversättningen. Rätt-
skrifningen har jag sökt bringa till en sorts enhet (hvarvid jag 
såväl begagnat kk, för Sv. ek, som y för Sv. fy el. f), och vid öfver-
sättningen har jag sökt att uttrycka hans mening, der denna va-
rit tydlig, oaktadt han icke lyckats att klart uttrycka den; men 
der jag icke varit säker, har jag utmärkt hans eget skrifsätt med 
citationstecken (»).» 
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Mycket egendomligt är det olika sätt varpå den bland fång-
arna inbördes förekommande bestraffningen kråmm beskrives i S. 
och i Ehr. I R. uppges bara att kråmm är ett straff. 1  I Ehr. be-
handlas det ingående och som väl bekant för beskrivaren, som 
också talar i jag-form. I S. däremot heter det: »Det [dvs. kråmm] 
lär tillgå på det sätt, att etc.» Underligt är det också att S. inte 
har något gemensamt med de två andra avskrifterna i fråga om 
det språkmaterial som de bjuder utanför själva ordlistan. 

Ehrenborg anser att olikheterna mellan den avskrift som 
han av Tegnér erhöll för publicering och den som Säve skickade 
till Sundt och som denne inarbetat i sin ordlista är så stora, att 
det är tvivelaktigt om dessa avskrifter härstammar från ett 
original som gått genom två olika avskrivares och utgivares 
händer eller om de i dem upptagna orden erhållits av Djos Per 
Andersson vid olika tillfällen. Enligt Etzler sid. 202 har det 
däremot säkerligen aldrig funnits mer än en originalhandskrift. 
De stora skiljaktigheterna mellan S. å ena sidan och R. och Ehr. 
å den andra vill Etzler — i överensstämmelse med en antydan 
som Tegnér gjort på den Bergstedtska avskriften — till en del 
skylla på Sundt, men han räknar också med att redan Säve 
hade gjort uteslutningar och tillägg i den avskrift som han skic-
kade Sundt. För att stödja det antagandet hänvisar han sid. 
202 not 3 till ett uttalande i Sundts arbete. Därmed kan man 
dock endast styrka att Säve har gjort tillägg, närmare bestämt 
detta tillägg: »Oplysninger fra et Par beslxgtede Ordf orteg-
nelser (D o rp h til det danske Rotvelsk og Franskmanden Kogal- 

1) I andra delen sid. 344 av sin roman »Samvetet eller Stockholms-myste-
rier 1—III», Linköping 1851, redogör Ridderstad för kråmm på följande sätt: 
»Det andra [av två kroppsstraff som fångarna kan låta en enligt deras egna 
rättsregler brottslig kamrat undergå], och som lärer anses ännu värre, verk-
ställes sålunda, att delinqventen, sedan han sittande på golfvet, intagit en 
sammankrumpen ställning, fastbindes vid en stör, som sättes emellan benen, 
och sedan med tåg pressas längs stören, allt mera och mera tillhopa. Detta 
straff, som de kalla för att sitta krom eller krum, lärer ännu i dag begagnas 
äfven inom Norska arm6en.» — Om denna beskrivning på kråmm har tillhört 
det manuskript eller den avskrift Ridderstad har skrivit av är omöjligt att 
avgöra, men den skiljer sig tydligt från de bägge andra avskrifternas. Jfr 
ordlistan under kråmm,. 
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nitschan til Tatersproget) samt Bopps Glossarium San-
s eritum.» Om Säve hade tagit med i sin avskrift endast ord 
till vilka han hade funnit motsvarigheter i de två nämnda för-
teckningarna över »tattar»-ord, så skulle en antaglig förklaring 
kunna sägas vara funnen till utelämnandet av en del ord i hans 
avskrift, men nu har han tagit med många ord som han inte 
återfunnit i dem. För egen del avstår jag från att försöka för-
klara anledningen till de nämnda olikheterna. 

Så mycket är dock klart att Djos Per Andersson har haft 
inte bara sin mun utan också sin hand med vid ordlistans eller 
ordlistornas tillkomst. Avskrifterna röjer nämligen att orden inte 
kan vara ursprungligen nedtecknade av en bildad person. Därpå 
tyder redan det förhållandet att, som nyss påpekats, ordgrup-
perna under alfabetets bokstäver inte har ordnats alfabetiskt 
och att substantiven har angivits ibland i obestämd, ibland i 
bestämd form och verben ibland i infinitiv-, ibland i presensform. 
Avgörande bevis ser jag emellertid i alla de ordskiljaktigheter 
mellan avskrifterna som inte kan bero på annat än avskrivarnas 
olika tolkning av originalets eller originalens skrivsätt, som tycks 
mig gå bra ihop med det Djos Per Andersson har brukat. Jäm-
för t. ex. med det sid. 17 f. meddelade provet på hans handstil 
och stavningssätt sådana olikheter mellan avskrifterna som de 
följande: 

a och u: 5. cha, R. och Ehr. chu; S. guris, R. och Ehr. garess; 
S. och R. kurning, Ehr. karning; R. putja pri, Ehr. patja pri; 
S. och Ehr. rakla, R. rukla; 

å och ä: R. betivän, Ehr. bälvän; R. detekaskiro, Ehr. däkaskiro; 
S. Jåkk, Ehr. läck; S. räkle, Ehr. räklo, R. råklo; S. och Ehr. 
tjåropa, R. tjäropa; 

f och s (långt s): R. och Ehr. afta, S. asta; 
f och p: R. krakofarare, Ehr. krakoparare; 
n och r: S. och Ehr. budan, R. budar; S. och Ehr. pri, R. 

pni; S. sjubaning, R. och Ehr. sjubaring; 
enkel och dubbel konsonant: R. biståkar, Ehr. bistockar; 

R. chuker, Ehr. chucker; S. chörot, R. chörott; S. fulanot, R. och 
Ehr. fulanott; S. dab, R. och Ehr. dabb; S. dikklåk, R. dicklåck, 
Ehr. dicklåk; S. dubbling, R. och Ehr. dubling; S. låder, R. och 
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Ehr. lådder; S. mutter, R. och Ehr. muter; S. vaddro, R. och Ehr. 
wadron. Närmast originalet (originalen?) i stavningstrohet kom-
mer avskrif ten i det Ridderstadska arkivet, förefaller det mig. 

Om Djos Per Anderssons sätt att återge rommaniorden är 
på det hela taget inte mycket att säga. Ljuden betecknas i de 
flesta fall med de bokstäver och bokstavskombinationer som 
man väntar. Överraskande finner jag bara sj-ljudets teckning. 
Ordet sjubaring (sjubaning) skrivs i alla tre kopiorna med sj, 
rommaniordet för 'huvud' uppträder två gånger i avskrifterna, 
dels under bokstaven s i formerna S. schöro, R. skjörott och Ehr. 
sjörott, dels under ch: S. ch,örot, R. chörott, Ehr. ch,orott. Annars 
återges sj-ljudet märkvärdigt nog alltid med ch: cha, charon, 
chaster, chucker, chering. I två av dessa ord, cha och charon, 
betecknar ch, antingen ett med det tyska ach-laut i macken osv. 
nära besläktat ljud eller ett sj-ljud som närmast går tillbaka på 
ett ach-laut. Detta ach-ljud finns alltjämt kvar i en del zigenar-
dialekter, t. ex. i finländsk, tysk och walesisk zigenska. Men hur 
har Djos Per Andersson kommit på idén att återge det ljudet och 
vidare sj-ljudet med ch? Han torde knappast ha hittat på det 
själv. Stödde han sig på ett i förbrytarvärlden redan brukligt 
sätt att använda bokstavsförbindelsen ch eller begagnade han 
den på inrådan av någon som var intresserad av att han utarbe-
tade sin lista över ord i sitt förbrytarspråk? Jfr sid. 10. 

Utom ordlistorna innehåller de tre kopiorna en del annat 
språkmaterial. Också ifråga om detta står R.. och Ehr. varandra 
närmast. Det består i bägge av ett antal synonymer, några yrkes-
benämningar, några exempel på samtalsspråk samt en — av en li-
ten dikt — åtföljd kort redogörelse för ett visst av tattarna om-
tyckt marknadsbedrägeri. I R. tillkommer en översikt över vilka 
straff fångarna ådömer kamrater som har brutit mot den s. k. 
s tr å t ahuslag en. I S. saknas allt det nu nämnda materialet, 
t. o. m. exemplen på samtalsspråk. I stället har den avskriften 
några andra exempel på samtalsspråk, för övrigt det enda den 
innehåller utom själva ordlistan och slutorden »Ki = Slutt». Hur 
dessa olikheter mellan de tre kopiorna skall förklaras lönar det 
sig knappast att diskutera, då inte originalet står till buds. Efter-
som det visserligen är möjligt att ett och annat av det som de tre 
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avskrifterna uppger inte stammar från Djos Per Andersson 
men kan göra det, har det synts mig riktigast att inte i det föl-
jande utesluta något av detta. Jag tar alltså med inte bara det 
som är gemensamt för alla tre avskrifterna utan också sådant 
som kanske bara den ena av dem har, t. ex. de helt olika proven 
på samtalsspråk i S. och i Ehr. och R. I själva ordlistan inför 
jag dels de ord som finns i alla tre listorna eller den ena eller 
den andra av dem, dels med spärrad fetstil ord som endast 
förekommer i språkmaterialet utanför själva listorna. Eftersom 
man så ofta inte kan lita på vare sig den ursprungliga gruppe-
ringen av orden under varje särskild bokstav eller på deras ur-
sprungliga stavning ordnar jag i förteckningen nedan uppslags-
orden alfabetiskt och med det skrivsätt som enklast återger det 

Djos Pers inlaga. 

Över bifogade Upsala kamers Rätts utslag avf den 20 Agusti 1847. 
får jag ödmjukast mig Besvera, att då målett var för kämers Retten 
Angående di kleders persedlar som Herr stads fiskalen Ekström som nu är 
död. från tog mig vid mitt hägtande här i staden, samt emedan jag har 
saknatt all Laglig Rätt visa att återfå dem får jag, emedan jag är häktad 
i djpaste under dånighett anhåla dett jag bliwer från Läns hägtett 
her stedes Regvirerad. för att hos Vell Lovlige Rådstuvu Retten munte-
ligen i berörde sak mot stärb hus delegane avlidne E Ekströms komkurs 
masa, mig munteligen förklara, samt fram föra klagan och anmarlmingar 
som jag har mot berörde utslag. — 

Upsala Länshägte den 4 septenber 1847. 
Djos P. Andersson.1  

1) De i denna Djos Pers inlaga nämnda klädespersedlarna stöter man allt 
emellanåt på i rättshandlingarna rörande Andersson. Av dessa framgår att 
en av anledningarna till hans raseri den dag, då han vräkte ut genom fönstret 
ner på gården allt som han kunde få loss i sin cell och på grund härav fördes 
ned i vaktrummet för att beläggas med järnklädningen, var den, att lands-
sekreteraren, som en stund förut besökt honom i hans cell, bl. a. vägrat att 
göra något åt historien med klädespersedlarna. Då denna således inte varit 
utan betydelse för Djos Pers överfall på Widlund och därmed för hans egen 
undergång, kan det vara av intresse att höra, att klädespersede1shistorien var 
i sin väsentligaste del lögnaktig. I Testamente från stupstocken talar han 
nämligen om (sid. 42) att han själv hade sålt klädesplaggen på en krog ett 
stycke från Uppsala. 
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uttal som jag tror har avsetts. Ofta ger jag samtidigt översätt-
ningen. Under varje uppslagsord anföres, när de i något avseende 
skiljer sig åt, de olika avskrifternas särskilda skrivarter, böjnings-
former, översättningar osv. I språkmaterialet utanför själva 
ordlistan, alltså i de med 2, 3, 4, 5, 6 och 7 betecknade par-
tierna, använder jag följande skrivsätt. Avdelningen 7 återges 
efter S. (enda avskriften), 5 efter R. (enda avskriften). I av-
delningarna 2, 3, 4 och 6 som finns i både R. och Ehr. återges 
de gemensamma orden efter R., dock med avlägsnande av uppen-
bara skriv- och läsfel. Sådana i avskrifterna förekommande av-
vikelser från det valda beteckningssättet, som har tyckts mig 
kunna vara av någon betydelse, påpekas i noter. Till dem har 
jag dock inte räknat enkla skiljaktigheter beträffande stavning, 
t. ex. hv och v. 

Säve har i sin avskrift (5.) inte nöjt sig med att återge sin för-
lagas ord och översättningar utan han har också dels uttalat för-
modanden om hur orden borde utläsas och tolkas, dels gjort jäm-
rörelser med Dorphs nyss nämnda rotvälska ordbok och Kogal-
nitchans tyskzigenska ordlista, dels slutligen i vissa fall försökt 
etymologisera de Anderssonska orden. Det allra mesta av detta 
har jag ansett riktigast att utelämna, eftersom det ju här inte är 
fråga om vad Säve utan vad Djos Per Andersson kan antagas ha 
gjort. För övrigt är dessa Säves anmärkningar i de flesta fall av 
långt mindre intresse än de upplysningar man kan hämta i tidi-
gare arbeten i hithörande ämnen, särskilt i A. F. Potts 1845 ut-
givna »Die Zigeuner in Europa und Asien» I--II, Halle 1844-45. 
Även Ehrenborg har gjort vissa anmärkningar till en del av sin 
förlagas ord. Också dessa anmärkningar har jag — och av ena-
handa skäl — i de flesta fall utelämnat. Slutligen vill jag fram-
hålla att jag har jämfört Djos Per Anderssons ord i Sundts ord-
lista i »Fante- eller Landstrygerfolket» och funnit att Sundt har 
uteglömt en del av Anderssons ord och tagit sig vissa friheter 
beträffande andra. Jag har dock inte ansett påkallat att redo-
visa dessa avvikelser. 

Beträffande de i ordlistan förekommande ordens ursprung 
hänvisas till mitt arbete »Två förbrytarordlistor från 1840-talet» 
i föreliggande årg. av Sv. Lm. s. 65 if. 
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1. Djos Per Anderssons ordlista. 

alltsåsarot alltsammans. S. »altsåsarott» (allt-så-sarot), R. och 
Ehr. alt så sarott. 

asta hjälpa, astar hjälper. S. asta hjelpa, astar hjelper. — R. och 
Ehr. (i ordlistan) har felaktigt afta och aftar; f beror utan tvivel 
på felläsning av långt s som f. Den av R. och Ehr. givna över-
sättningen »lljelpa», resp. »to help» (i stället för 'hjälper') hos 
astar (aftar) är också felaktig. Betydelsen »lljelp» resp, »help» 
som de uppger för asta (afta) torde likaledes vara oriktig. Asta 
är säkerligen inte subst. utan verb. Så är det också uppfattat 
i S. Ehr. har också den riktiga formen (di) af tar 'de hjelpa', 

atjar är. S. Atjar »han är, du är, o. s. v.», R. atjar 'Det är', Ehr. 
atjar 'it is'. — Om användningen heter det i R.: »Begagnas blott 
vid något omdöme om en annan person då den är person-
ligen närvarande, då man pekar ut den och skall gifva något 
omdöme om honom.» Ehr. har samma uppgift. Som exempel 
ger R.: Dova atjar ejn Beng baro eller Latja tjåvo »Den der är en 
satans bonde» eller »en bra karl». Samma exempel har i Ehr. 
formen: Data atjar ejn Beng bro ver , latjatjavo. Från början 
torde de ha sett ut på följande sätt: Dova atjar ejn Beng bur° 
eller latjo tjavo. 

ava kej kom hit!. Ehr., R. och S. Avakej. — S. hänvisar till 
Hava kej. För kej se kä,jj! 

bakro gumse, vädur. S. bakro gumse, vädur, R. Bakro Gumse. 
Ehr. bakro ram. — Enligt Sundt skall Anderssons ordform ha 
varit bakro. 

bal hår. S. har Ball. »Bhal», Ehr. och R. bhal. 
ballevass fläsk. S. uppger »Ballevass (1. Bale-vass?)». 
baro. S.: Baro stor, barot stort, barot barot ovanligt stort, den 

baroa den stora. R.: Barott Stort. Ehr.: baro great, barott greatly. 
— R. och Ehr. ha också baro i betydelsen 'mycket' och b ar o a 
i betydelsen 'många'. 

barr sten, berg. S. har översättningen »sten-berg», R. sten, 
Ehr. stone. 
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bassja skälla, vara ovettig; ovett, skällsord. Ehr., R. och S. 
bacha. Ordet översättes i S. med »skälla, vara ovettig, ovett, 
skällsord», i R. med »Skjälla eller förevita», i Ehr. med »to vitu-
perate or reproach». — Med skrivningen ch avses otvivelaktigt 
sj-uttal. 

bedor. I R. återges ordet med »Civil Herre», i Ehr. med »civil 
(not military) master». Jfr båddor. S. har inte ordet förtecknat. 

biståkkar stövlar. S. »Bistå,kar» (kanske: Bi-stockar?) stövlor; 
R. Biståkar (biståkar) Stöflor; Ehr. bistockar (biståckar) 
topboots. 

brillor glasögon. 
bråka skvallra, upptäcka. S. Bråka sqvallra, upptäcka; R. 

Bråka (bråka) Squaldra eller uptäcka; Ehr. bråka (bråkbindare) 
to tell tales or reveal. 

bråkbindare. Ehr. brå,kbindare (bråkbindare), R. bråkbin-
dare. Ehr. översätter bråkbindare med 'to tell tales or reveal' 
(jfr bråka) och bråkbindare med 'diselose or reveal', R. bråk-
bindare med 'Uptäcka eller Squaldra' (jfr brå'ka,). — Dessa 
översättningar måste såtillvida vara felaktiga som bråkbindare 
inte kan vara annat än substantiv. Enligt Bgm. 1934 har ordet 
förekommit i de svenska nasarna s, »dörrknackarnas», språk 
i betydelsen 'förrädare', 'angivare'. Säkerligen är det också 
den betydelsen man bör anta för Dj. — I S. saknas ordet. 

budan dörr, port. S. Budan dörr, port; R. Budar en dörr; Ehr. 
budan door. — R. har Budar, men som r-ljudet där vanligen 
skrives k torde detta r böra uppfattas som n. 

budingen förstugan. — R. har översättningen 'förstuga'. 
buja, byja. S. har formen byja, R. buja och Ehr. troligen på 

grund av felläsning baja, S. uppger betydelsen »älska det andra 
könet», R. 'Knulla' och Ehr. 'coire'. 

bul stuss, säte (på en människa). R. har översättningen Stussen. 
buro bonde. R. och Ehr. 
butare bättre. 
butt väl, bra. Så i S. I R. och Ehr. saknas ordet. 
byling stads- eller polisbetjänt. 
bå(k)k hungrig.' Ehr. båk; R. bå'ck. 
båkalo hungrig. Ehr. och R. båkalo. 



22 OLOF GJERDMAN 

båkkon bok, plånbok. S. Beckkon plån- eller penningbok, R. 
~kon Bok, Plånbok, baks plånbok; Ehr. bdckon book, e. g. 
pocket-book, b åk o pocket-book. 

bächs ( >l) år, tid. S.: »Bechäs» 1. Besches, år el. tid; R. Bäcks År; 
Ehr. bäcks year. R. har skrivningen Bäcks (tyskt slut-s). 

bädda. S. återger ordet med »tunna, kar, så, bär-så»; R. med 
»Tunna eller Trädkärl»; Ehr. cask, or any wooden utensil. 

bäddor. S. Beddor herre; R. Beddor Herre som har inseende över 
ngt; Ehr. beddor master who has supervision over something, 
whatever it may be. Beddor i sammansättning översätter R. 
med »Alla vaktmästare, med den skilnad att befattningens namn 
nämnes först på Romani», Ehr. med »all keepers but with this 
distinction that the name of their office is first given in Romani». 

bäkka kaka, stycke. S. Bäkka stycke el. kaka; R. Blicka Kaka; 
Ehr. bäcka cake (loaf). 

bäkknat sålt, såld. S. Bäkknat bortsåldt, försåld; R. Bäcknatt 
Sålt; Ehr. bäcknatt sold. 

bällven kväll. S. Bellven qvällen; R. Bilvän kwäler; Ehr. bälvän 
the evening. 

bång satan, djävul. S., R. och Ehr. beng. 
bängalot djävulskt. R. och Ehr. bengalott. Saknas i S. 
bängesta helvete. S. Ban,ge-sta helvetet; R. Bengesta Helfvetet; 

Ehr. bengesta hell. 
bäro båt, ångbåt. R. Bäro Båt, Ångfartyg; Ehr. bäro boat; a 

steamboat is called jag bäro. (Första ledet i jag bäro betyder 
egentligen eld.) — Ordet bäro saknas i S. 

bäs(j)at varit. R. busatt, buschat; Ehr. båsatt, bäochatt. 
dabb, dabbar. 5. Dab stryk, pisk, straf, dabbar prygel, extra 

judiciel bestraffning; R. Dabb Extra Stryk, dabbar Prygel; 
Ehr. dabb extra flogging or beating, dabbur (säkerligen på grund 
av felläsning för dabbar) flogging. 

dad fader. 
dela giva. R. Dela mandro Gif mig; Ehr. dela, delar give. — 

Ordet saknas i S. 
dIkka se, titta. S. Dikka se, titta, dikk! se!, dikka pri se på, 

dikka kej se hit; R. Dicka se eller titta, Dickapri Se på; Ehr. 
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dickar see, dicku (felläsning för dieka) see or peep. dickapri 
look at. 

dikklå(k)k halsduk, näsduk. S. Dikklåk, R. Dickletck, Ehr. 
dicklåk. 

dilisjader skor (av alla slag). S. Dilichader (Dili-chader?), R. 
(på gr. av felläsning) Diliehader, Ehr. (på gr. av felläsning) 
diliehuder. — Endast S. har efter betydelseuppgiften 'skor' till-
lägget »af alla sorter». 

dingel tokig, mindre vetande. S. Dingel tokig, mindre vetande, 
fånig; R. Dingill Tokig; Ehr. dingill idiotic, mad. 

diro du, ni. S. Diro »du, ni, han, hon, o. s. v.»; R. Diro Du, 
R. diro 'Ung eller Gammal man'; Ehr. diro thou, Ehr. diro 
person, young or old. — Med uppgiften i S. att diro kan betyda 
han och hon torde väl inte mera avses än att de dialektala till-
talspronomina han och hon på rommani återges med diro. 
Samma torde anledningen vara till uppgifterna i R. och Ehr. 
att diro kan betyda 'ung eller gammal man, person'. 

divirsen, divisen livstiden, utan slut. S. Divirsen »lifstiden, utan 
slut, o. s. v.» R. Divisen Lifstiden; Ehr. divisen the lifetime. 

divis morgondagen, i morgon. S. .Divis »(1. Dives otyd1.)», R. 
Diviss, Ehr. diviss. S. översätter: »morgondagen, räknadt från 
i dag», R. och Ehr. i morgon. 

domaskiro, dommaskiro väst, livstycke. S. Doma-skiro (1. 
Domma-sk.) väst, lifstycke o. s. v.; R. Domaskiro Väst, doma-
skires västen; Ehr. domaskiro waistcoat, domaskiros (that) 
waistcoat (l ). 

dommen veka livet, sidan på en människa. S. skriver Domm'en. 
R. och Ehr. uppger endast betydelsen veka livet (R. Veklifvet, 
Ehr. The waist of a man). 

dova den där, den. S. Dova den, den der; R. Dova Dender; Ehr. 
dowa that one. 

drabelina bok. S. Drabelina bok att läsa uti; R. Drabelina Bok 
som kan läsas i; Ehr. drabelina book. 

drabla läsa. 
drablopa läsning, skrivning. R. översätter endast med 'Läs-

ning', Ehr. endast med 'reading'. Betydelsen 'skrivning' finns 
bara upptagen i S. 
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drill, tre, trenne. 
drom(m), Drom(m)en väg, gata. S. Dromm väg, gata; R. 

Drommen Väg, Gata; Ehr. drom way, dromm,en road or street. 
dubbling, dubling spegel. S. Dubbling, R. och Ehr. dubling. 
dy två, tvenne. S. Dy två; R. Dy Tvänne; Ehr. dy two. 
dåk sjuk. R. dak, Ehr. dåk. Saknas i S. 
dåkalo sjuk. S. »Dåkalo» (el. Dåkkalo?) sjuk; R. Dåkalo (dakalo) 

Sjuk, Dåkalo h,isp Sjukhus; Ehr. dåkalo (dåkalo) ffi, då,kulo 
sick, ill, dåkulo h,isp infirmary. — Ehr. deckulo är säkerligen 
felläsning för dåkalo. För övrigt torde formen inte ha tillhört 
den ursprungliga ordlistan (jfr sid. 12). Till den hör inte heller 
Ehr. dåk 

dåkalobäddor. R. Dakalo beddor Sjukhus Vaktmästare; 
Ehr. dåkalo bäddor infirmary keeper. 

dåkalo-hispbarobäddor. R. och Ehr. dåkulo hisp ba-
robed dor doktor. — Andra stavelsen i ordet är dock i R. 
snarast ka ell. ko. 

däckel-skiro, dåckaskiro, däkaskiro. S. Däkkel-skiro soldat, 
krigsman; R. Dåckaskiro, Dåka Skiro Soldat; Ehr. däkaskiro 
och däkaskiro soldier. 

däkaskiro barobäddor. 11. Dåka Skiro Barobwddor Hög 
officer; Ehr. däka skiro barobeddor high officer. 

ee ja. S. Be ja; R. Eee Ja eller jaså; Ehr. »eee (the only thing I 
know) means 'yes' or 'weil yes'». — Vad meningen är med orden 
inom parentesen i Ehr. förstår jag inte. — Se också he. 

falatjer handskar, vantar. 
fante. S. Fante, R. Fante, Ehr. tante (fjanter). Enligt S. betyder 

ordet 'usling', 'stackare', enligt R. och Ehr. 'en karl utan karak-
tär'. R. anmärker ytterligare: »En som hvarken kan göra ondt 
eller godt får den skymfande karakteren Fante.» Och hos Ehr. 
heter det: »That is a man who has no character, or one who 
cannot do anything, evil or good. Such a man often obtains the 
damaging description of being called a fante.» 

forum stad, by. S. anger betydelsen »by, stad», R. och Ehr. en-
dast »stad». R. och Ehr. meddelar också att Stockholm kallas 
»Baro Forum», resp. »baro forum», som egentligen betyder stor 
stad. 
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forumens barobäddor. R. Forumens Barobeddor Borg- 
mästare, Ehr. forumens barobeddor burgomaster. 

forumens bäddor. R. Forumens beddor Stadens Vaktmäs- 
tare; Ehr. forumens b äddor town keeper. 

fula. S. Fula strunta, miro fular i diro (den inte angivna över-
sättningen är: jag struntar i dig); R. Pular Skita; Ehr. fular 
cacare. 

fulano, fulanot ful, fult. S. Fulano, fulanot ful, fult; R. Fula-
nott Fult; Ehr. fulanott ugly. 

fulot styggt. R. fulott styggt; Ehr. fu/ott evil-minded. — Ordet 
saknas i S. 

fiindrik ost. S. Fändrik, R. Fändrick, Ehr. fändrich. 
gapstock sked, slev. S. Gap-stock sked, slev; R. Gapsteik Sked; 

Blir. gapstdck spoon. 
gara gömma. — Ordet saknas i S. 
gard skjorta. 
gavon. S. Gavon mannen, gossen; R. Gafvon utmärker en när-

varande obekant person; R. gavon, Ung eller Gammal man; 
Ehr. gafoon, a word which is used to an unknown person who is 
present, gavan person, young or old; ga,vfo person, Ehr. gavon 
'person, young or old'. — Ehr. gafoon är säkerligen felläsning 
för gafvon och gavan felläsning för gavon. 

gija, (?) jija sjunga. R. Gija, Ehr. gija, S. Gija (1. kanske Jija). 
gikk. Se jikk. 
gnav?, grav?. S. Grav (1. Gnav, otydl.) skurk, lymmel, bov; 

R. Grafi Skällsord åt gamla gubbar — burograff (vars bety-
delse 'bondgubbe' inte är angiven); Ehr. graff an abusive word 
for old men, viz. buro graff. — Eftersom r-ljudet i R. brukar 
återges med h (inte r), kanske tecknet r i R. Graf bör tolkas 
som n. 

gola, golar skrika, skriker, är högljudd. — Ordet saknas både i 
R. och Ehr. 

goning. S. har betydelsen »säck, pose, knyte»; R. »Påse eller säck 
med någonting uti»; Ehr. »Bag or sack, containing something». 

gromsing barn. 
gräjj, gräjji. S. Grej häst, märr; R. Greiji Häst; Ehr. greiji, 

gr o j i horse. — Formen gr o j i hos Ehr. måste bero på felläsning. 
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guriss, guress skilling. S. Guris, R. och Ehr. (säkerligen på 
grund av felläsning) Garess, resp. garess. 

gustring örring, fingerring. S. Gustring ör-ring, fingerring; R. 
Gustringar Örringar; Ehr. gustringar earrings. 

hava komma. S. Hava komma, hava kej! kom hit!; R. Halva 
Kommer eller kom hit; Ehr. haupa come (present tense) or 
come here (imper.). — I R. och Ehr. är översättningen 'kom- 
mer' och 'kom hit' otillfredsställande. Se S. och jämför ava kej. 

he ja. R. Hee. Ehr. har hu, antagligen för he eller hee. Jfr se. 
hisar kläder. 
hisp hus. 
hubse(?), huv(?). R. Hubse Gubbe; Ehr. huv/ old man. — 

Ordet saknas i S. 
husare onanist. R. Ibu,sare, huchare; Ehr. husare, huckare. 

— Ordet saknas i S. 
hvakej. Felskrivning för Havakej? — Ordet finns i R. och Ehr. 

i betydelsen kom hit men saknas i S. — Jfr Ava kej och Hava. 
hyvare onanist. S. hyvare, R. Yvfare yvfare; Ehr. yvfare, yv- 

f are. 
håffsor byxor. S. Hof/sor, R. H4/sor, Ehr. hof sor. 
hämpra hjälpa. S. Hämpra hjelpa, hämprar ki hjelper intet, 

h. atjut hjelper godt. — Ordet saknas i både R. och Ehr. 
häring strömming. 
härtan kakelugn, spisel, skorsten. 
Ja gå. S. ja gå, jar, jade 1. jadi, jatt; jade, jatt sin dromm gick, 

gått sin väg; R. Jar eller Ja Han går eller kommer, Jade Gick 
eller gått bort, jatt gått bort, jade sin drom Gick sin väg; Ehr. 
Ja, jar go or come (present tense), jade went or had gone, jade 
sin drom, went his way, jatt gone away. 

jagg eld. 
jakor, jakorna ögon, ögonen. S. Jakorna ögonen; R. Jakor ögon; 

Ehr. jakor eyes. 
jana förstå. S. Jana förstå, begripa, janar butt förstår gott, j. ki 

förstår intet; R. Janar förstår, Janar ki förstår ej; Ehr. janar 
understand (present tense), janarki do not understand. 

jikk en, ett. S. Jikk och Gak, R. Gick, Ehr. gick. 
j uj a flicka. S. Juja & Guja; R. Juja, jaja; Ehr. juja (tej), jaja. 
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— Oklart vad tillägget tej inom parentesen i Ehr. skall vara 
(= tjej?) Skrivningen jaja i R. och Ehr. torde bero på felläs-
ning av j uj a. Avser skrivningen Guj a IS. ett annat uttal än J uj a? 

jukkelpi, jukklope. S. Jukklpi (el. jukkelpi) polis, kämnärs-, 
rådstugurätt; R. Jucklope Polis eller Rådstu Rätt; Ehr. Pick-
lope police-court or town-court. 

jukklo hund. 
juva lus, mindre insekt. S. Juva lus, mindre insekt; R. Juvfa 

Lus; Ehr. juvfa buse. 
jänget ell. »Gängett» knät och alla slags gångjärn. — Ordet sak-

nas i både R. och Ehr. 
kabeln mat. R. har Kabela, på grund av feltryck eller felläsning. 
kakni sax. S. Kakni last el. lust (otydl.); R. Kakni Sax; Ehr. 

kakni scissors. — Betydelsen »last el. lust» som S. uppger måste 
vara oriktig och bero på felläsning. 

kalo, karlo svart, mörk. S. Karlo, -t svart, mörk, -t; R. Kalott 
Svart; Ehr. kalott black. 

kalsing sko, stövel. S. Kalsing sko, stöfvel;Ehr. kalsingar (kal-
singar) top-boots. R. kalsingar. 

kalsinfakare, kalsingfakare. S. Kalsing-fakare skomakare; 
R. Kalsinfakare Garfvare; Ehr. kalsinfukare tanner. — Stav- 
ningen -fukare i Ehr. måste bero på felläsning av -fakare. 

kambana klocka. Ordet saknas i S. 
kamma hava, äga. S. Kamma (1. kamm?) hava, äga; kammar ki 

har intet; R. Kammar Har; Ehr. kammar have. 
kanderina kyrka. 
kandra (1. kander1). S. Kandra (1. kander?) stank, elak lukt. — 

Ordet finns endast upptaget i S. 
kandra lukta illa, lukta. S. Kandra stinka, lukta osundt, illa, 

kandrar, pres.; R. Kandrar Luktar; Ehr. kandrar to smell (dis-
agreeably). 

karon membr. virile. 
kartringar kort (i plur.), kortlek. R. och Ehr. anger bara 

betydelsen kort. 
kast, khast ved. S. Kast, R. Khaft, Ehr. khast. — R. Khaft är 

säkerligen felläsning av ett Khast med s. k. långt s. Meningen 
med skrivningen kh 1 R. och Ehr. är oklar. 
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katjali. S. Katjali brännvin; R. Katjali (Rabba), Bränvin; Ehr. 
katjali (rabba), kutj all spirits, common Swedish brandy. 

ke11. Möjl. uttalat kek el. tjek. Se käll. 
kes ost. Ordet saknas i både R. och Ehr. 
kev hål, öppning. S. Kjef hol, öppning; R. Keuf Hål; Ehr. keuf 

hole. — Skrivningen k torde snarare avse k- än tf-ljud, skriv-
ningen kj däremot kanske tf-ljud. 

kl. Se tji. 
kill smör. — Skrivningen med dubbel-/ avser måhända s. k. tjockt 

1 med slag. Jfr kell. 
kina köpa. Osäkert om k avser k- eller tf-ljud. 
kingra. Se tjingra. 
kira göra. 5. Kira göra, kirat gjort; Ehr. kirade did, kiratt done. 

R. kiratt 'gjort'. 
klajdari, kläjdare onanist. S. .Klaidari 1. Klaidani 1. Kläidari 

(otydl.); R. Kläjdare kläjdare; Ehr. klä jdare, klåjdare. 
klisa låsa upp eller igen, dyrka upp. S. har betydelsen »låsa upp 

el. igen (en dörr), dyrka upp»; R. »Låsa eller Dyrka»; Ehr. »lock, 
or to pick a lock». 

klisaskiro. S. Klisa-skiro fångknekt, vaktdräng; R. .Klisaskiro 
Vaktknekt; Ehr. klisoskiro prison-warder, klisaskiron sol-
dier, prison-warder. — Ehr. kliso- beror troligen på felläsning 
av ett a som o. 

klising, klysing nyckel, dyrk. S. Klisingl. Klysing nyckel,- dyrk; 
R. Klysingar Nycklar eller dyrk; Ehr. klysingar keys or pick-
lock. 

krakofarare. S. Krako-farare 1. -farani (otydl.) dagdrivare, 
hamnbuse; R. Krakofarare Lushund; Ehr. krakoparare lousy 
dog (abusive epithet). —5. -farani och Ehr. -parare torde bägge 
bero på felläsning. 

kralo(n) konung. S. kralo konung, kralon den baroa Konungen 
den store. R. har kralon och kralon, Ehr. kralon och krolon, 
som dock alla översättas med obest. form, 'konung'. 

kr! förtära, (äta?). Ordet saknas i R. och Ehr. 
krämm. S. Kreimm, R. Kromm, Ehr. kromm. R. meddelar om 

Kromm endast att det är »Ett slags straff». — S. skriver: 
»benämning på ett slags bestraffning, som brukas bland fångar 
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för dem som bryta emot någon af deras inbördes stadganden. 
Det lär tillgå på det sätt, att en käpp intvingas under knä-
vecken och öfver nacken på delinquenten, och i denna krum-
böjda ställning får han ligga ända till 2 timmar, hvarunder 
hvarje medfånge får efter behag slå och sparka honom.» — 
Ehr. yttrar om kromm följande: »kromm, is a penalty inflicted 
in the stock-houses of prison fortresses, when one of our 
comrades has, either before or after his arrival, deserved such 
punishment. It is thus administered: — The culprit sits down 
on the floor and men seize his two legs, bending him double 
until a stick can be placed under the two knees and behind the 
neck of the victim. This is the severest punishment imaginable, 
and the longest period is two hours. I have seen no one who 
eould endure more than hall an hour or one hour at most. 
According to our law, called the 'Stockhouse Law', this punish-
ment was instituted at Carlskrona in 1803. VVhen a crime has 
been eommitted, and some one is accused, the 'Stock-house 
Court' constitutes itself at nine o'cloek in the evening, and the 
culprit and the aceuser are called. When the case has been 
carefully investigated and the charge proved, the sentence is 
passed, aceording to circumstances, by the so-called seniors 
in the room.» 

kråmni. S. Kretmni nöt, kreatur, oxe, ko; R. Kreimni Ko; Ehr. 
kramni cow. — Formen Ehr. kramni torde bero på felläsning. 

kura piska, slå, ge stryk. R. och Ehr. översätter bara med »Slå» 
resp. »to beat». S. har också kuras 'slåss'. 

kurlopaskon. R. Kurlopaskon Profoss, Ehr. kurlopaskon 
the provost. — Jfr kuropaskor. 

kurning stryk, pisk. S. Kurning stryk, pisk; R. Kurning Stryk; 
Ehr. karning fight, thrashing. — Formen Ehr. karning beror 
på felläsning. 

kuropaskor, kurapaskor profoss. S. Kuro-paskor; R. Kura-
paskor; Ehr. kuraposkor. — Det första o i Ehr.-formen beror 
troligen på felläsning. Jfr kurlopaskon. 

kuti litet, mindre. R. har endast översättningen »litet». — Ehr. 
tillfogar inom parentes tiknott, neutr. av tikno liten. 
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(?) kåka ljuga? R. kårro, Ehr. kåpo. Saknas i S. — Mycket 
osäkert, vad originalet har haft för ord eller form här. Ett 
ord som till betydelsen haft något med 'lögn' eller 'ljuga' att 
göra måste det emellertid ha varit. 

kåkar ljuger. R. Kakar Ljuger; Ehr. kåkar lie (present tense). — 
Det första a i R. kakar är förmodligen tryckfel. — Ordet saknas 
i S. 

kåk, kåkk. S. Kåkk osanning, lögn, falskhet; R. Kåk Lögn, 
kåk Ljuger; Ehr. kåk lie (subst. or present tense), kåk lie 
(present tense). — Uppfattningen av R. och Ehr. kåk som 
verb torde bero på missförstånd. 

kåkkaro, kåkaro. S. Kåkkaro osann, falsk, förfalskad; R. 
Kåkar° Falskt; Ehr. kåkaro false. 

kåsmorill. R. och Ehr. kosmorill. Ingendera ger någon över-
sättning. Enligt R. kan det inte översättas. 

kästitje (1) S. Kåstitje (?) för »Kåstjtje» klädning (klädesplagg?); 
R. Kåstilje Klädning; Ehr. kåstilje dress. — Skrivningarna -tje 
i S. och -lje i R. och Ehr. oklara. 

käjj hit. Ordet saknas som uppslagsord i R. och Ehr., men före-
kommer i dem i ava kej. S. har kej. 

käll gård. Ordet förekommer i S., i formen kell, men saknas i R. 
och Ehr. Det åsyftade uttalet har dock kanske snarare varit 
ke ell. tje?/. än käll eller tjäll. Se kell. 

lakk, lak. S. Lakk ond, elak, dålig, usel; R. Lak Elak; Ehr. tak 
wicked, malignant. 

lallarotämen, lalarotämen Norge. S. Lalarotämen, R. Lallaro 
tåmen, Ehr. lallaro stbimen. — Strecket över R. tamen torde 
avse att markera ä-vokal. Om s i Ehr. är riktigt, är det att 
föra till lallaro, ty senare sammansättningsledet är tämen. 

latjut. S. Latjut bra, gott, mycket, väl; R. Latjutt — (Ingen 
översättning angiven); Ehr. latjutt bravo. 

lav namn. S. Lav, R. Lav/, Ehr. louf. — Vokalen o i Ehr. louf 
beror säkerligen på felläsning. 

le taga. S. meddelar också formen lett 'tagit'. R. lett 'fått'. 
liber. S. har som översättning »portion stor» och tillägger att 

ordet portion är otydligt; R. »Portion (ovanligt stor)»; Ehr. 
»portion, helping, unusually large». 
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liller. S. har som översättning »resepass, betyg»; R. »Betyger»; 
Ehr. »certificates». 

linder papper. 
1o1o, lolot röd, rött. R. och Ehr. har endast »Lolott Rät», resp. 

»lolott red». — Översättningen 'Rät' i R. måste bero på felläsning. 
lovor pengar. S. har Lovor (1. »Lofor») penningar, mynt. 
låder, lådder salt. S. Låder, R. Lådder, Ehr. lådde% 
låjer, lsjer lat. S. Låjer later; R. Löjer Lat; Ehr. böjer lazy. — 

Skrivningen böjer avser förmodligen uttalet 18jer. 
låkk riksdaler. S. Låkk, R. snarast Laik, Ehr. läck. — Förlagan 

för R. och Ehr. har säkerligen haft formen Läck resp. bäck. 
mahass(?) tjeno. Ehr. mahass tjeno one (a) person. — Saknas i 

S. och R. 
mandro jag. 
mandros min, mitt. — Saknas i R. och Ehr. 
rnanga tigga. — Saknas i R. och Ehr. 
mangare. S. översätter: tiggare, landstrykare, R. och Ehr.: 

tiggare. 
maro bröd. 
mass, mahss. S. Mass (1. Mahss) kött, fisk; R. Mahss Kött; 

Ehr. mahss meat. — Oklart vad h skall beteckna. Längd? 
matja meta, fiska. S. Matja meta (fiska); R. Matja Meta; Ehr. 

matja to fish. 
matjo fisk. 
miro jag, miros min, mitt. — Miros saknas i R. och Ehr. 
mufta dosa. S. anger inom parentes med frågetecken också 

betydelsen 'kopp'. 
muftapiben. S. Mu/ta-piben kaffe; R. Mu/ta piben Öl, dricka; 

R. Muftapiben dricka; Ehr. mu/ta piben, mustopiben 
small beer. 

mukka. S. Mukka frigivas, bliva fri, slippa ut; R. Mucka Bliva 
fri från fängseln; Ehr. mucka to be liberated from prison. 

mukken friheten. S. Mukken, R. Mucken, Ehr. mucken. 
mula döda, mörda, dräpa. 
mulare mördare, dråpare. — Saknas i R. och Ehr. 
mummall. S. Mummali (1. ~mull 1. Mamman?), ljus, talg-

ljus; R. ~mall Talgljus; Ehr. Mumniali tallow candle. — 
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Formerna inom parentes i S. torde liksom Ehr. mumniali bero 
på felläsning. 

mus, muss man, karl, person. S. Muss 1. 922128 (»Mhuss» = 
Musch?) man, karl; R. Mhuss, Muhss En person; Ehr. muhss, 
muhss person. — Meningen med h i R., Ehr. (och S.) mhuss, 
muhss är oklar. Längdtecken? 

(?) mustapiben. Ehr. musto piben small beer. — Saknas i S. 
och R., men jfr muftapiben. 

mutra kasta vatten. 
mut(t)er urin. S. Mutter, R. Muter, Ehr. muter. 
mynsja membr. muliebre. S., R. och Ehr. myncha. 
måjjen munnen. It. Mdijen Manen; Ehr. miiijen the mouth. 

R:s översättning måste bero på ett missförstånd. — Ordet 
saknas i S. 

naket näsan. — Ordet stavas i både S. och R. och Ehr. nakett. 
nakopa snus. 
nani intet. R. och Ehr. fogar till efter nani ett ki: R. nani, ki, 

Ehr. nani (ki). — Tillägget skall förmodligen uppfattas som 
en synonym. R. har jämte nani formen nano (i betydelsen 
'nej') och Ehr. har nani med betydelsen 'nej'. 

nasja rymma, fly. S. Nacha (1. Nakka?) rymma, fly; R. Nach,a 
Rymma; Ehr. nacka to escape. — Ehr. nacka beror på felläsning. 

nasjare rymmare. Ordet förekommer endast i S., där det — sä- 
kerligen på grund av felläsning — har formen nakkare. 

nasjen flykten. S. Nachen 1. Nakken & Nakkare rymmare; R. 
_Nachen Rymden; Ehr. nacken »the space (?aerial). Probably 
a mistake for 'the escaping'.» — Formerna med ck och kk torde 
ytterst bero på felläsning. Ordet nackare 'rymmare' förekom-
mer endast i S. Översättningn av nacken i 5. med 'rymmare' 
måste bero på ett missförstånd. Översättningen 'rymden' i R. 
är naturligtvis = 'rymningen', 'flykten'. 

noba neka, nobar nekar. Formen nobar finns endast upptagen i 
S. — R. och Ehr. har liksom S. noba men tillfogar efter detta »(no-
ben) (ki)», resp. »(noben, ki)». Jfr uppslagsorden tji och noben. 

noben nej. Troligen på grund av något missförstånd förekom-
mer inte noben som särskilt uppslagsord i R. och Ehr. Jfr emel-
lertid under noba. 
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nutta, nuta jacka, tröja. — S. stavar ordet med två, R. och Ehr. 
med ett t. 

pagen fästning. S. tillfogar efter översättningen inom parentes: 
»nl, der brottslingar sitta fångne». 

palla. S. Palla återfå, R. Palla Tillbaka, Ehr. palla back or again. 
— R. och Ehr. (men inte S.) ger följande två exempel på an-

vändningen av palla: Dela mandro det vavriga till palla som 
diro har tjärat (Ehr. tjerat) eller let från mandro = Gif mig 
det andra tillbaka som du har stulit eller tagit från mig. — 
När diro delar tjavon (Ehr. tjuvom) det vavriga till palla 
som dero har tjärat (Ehr. tjerat) så ler dero (Ehr. diro) kabeln, 
lovor, dubbar (Ehr. dubar), stråter (ranjer) o. s. v. = När du 
gifver karlen det andra tillbaka som du har stulit så får du mat, 
pengar (Ehr. har, i stället för 'mat, pengar', m,oney for food), 
prygel, spö o. s. v. 

pandra tillsluta, stänga en dörr, ett fönster o. s. v. — Ordet finns 
endast i S. 

pani vatten. 
papja gås. 
para byta, parat bytt, bortbytt. Formen parat saknas i R. och 
'Ehr. R. har felaktigt översättningen Ryta i stället för Byta. 

pasja förstöra, bryta sönder. S. Packa. — Ordet saknas i R. och 
Ehr. men jfr för den senares vidkommande uppslagsordet 
pasj at. 

pasjat förstört, sönder. S. har formen pachat, R. däremot »Pachast 
Sönder». Ehr. har ett ord pachutt asunder, in pieces; förmod-
ligen är vokalen u i detta blott en felläsning av ett a i det 
ursprungliga manuskriptet. 

patja. 1. S. Patja stark tro, förtroende, tillförsigt. 2. R. Putja 
pri patja pri, Tro (på); Ehr. patja-pri patju pri, believe 
(in). — Vokalen il i R. Putja beror på felläsning. 

pava flaska, butelj. — S. ger ingen översättning. 
pi dricka, supa. 
piben dryck, sup, svagdricka. S. har översättningen 'dryck', 'sup', 

R. svagdricka, Ehr. small beer. R. piben översättes med dricka. 
pibri(?), pibni(?). S. Pibri supar; R. Pipni Supar; Ehr. pibni 

drinks. 
3- 47198 Svenska Landsmål 1947 



34 OLOF GJERDMAN 

pirka mössa. 
piror, piron. S. _Piror fötter; R. Piror och piroar Fötter; Ehr. 

pir« feet. 
pisalo full. — Ordet saknas i S. 
pjalo full, överlastad med starka drycker. — Ordet saknas i R. 

och Ehr. 
pral, pra11, pran broder. S. Prall; R. Pran (pral); Ehr. prall 

(pral). — Skrivningen Pran i R. skall förmodligen vara prall, 
trots att ll ser ut som n och r brukar skrivas it. Skrivningen 
med dubbel- torde avse det s. k. / med slag. 

prastra springa. R. har Prastra Springa. R-ljudet tecknas i R. 
oftast r, men tecknet efter P skall väl ändå representera r-ljud. 

pri på. S. pri på, uppå; R. Pni på; Ehr. pri look on. — R. Pni 
beror utan tvivel på felläsning. Översättningen 'look on' i 
stället för 'on' i Ehr. måste bero på något missförstånd. 

primja känna. S. Primja (Prima); R. Primjar Känner; Ehr. 
primjar. Ehr. primjar översättes med 'to feel' men är naturligt-
vis presens. 

prolor potatis. 
präjsa, prajsa sälja, betala. S. Prejsa sälja; R. Pröjsa Betala; 

Ehr. prajsa to pay. 
puchuto (?). Ehr. puehuto to ask (or, question, subst.). Ordet 

finns inte i S. och R. — Förmodligen föreligger här en hop-
skrivning av ett felläst pueha 'fråga' (E. pussja) och to som 
finns i t. ex. peinna to 'säga till'. 

pukkla(?) tala. Ehr. puchla. Ordet saknas i R. och S. — Ehr. 
puehla är troligen att uppfatta som en felläsning men inte av ett 
rackla 'tala' utan av puckla, vilket i sin tur torde ha uppstått 
genom korsning av rakla 'tala' och pukka 'tala'. 

purij a, purj a käring, gammal gumma. S. Purjal. Purija (otydl.), 
R. Purja, Ehr. purja. 

puriet, purjet golvet. S. Purjett, Il. Puriett, Ehr. puriett. 
pustan ficka, påse. S. Pustan (»Puhstan») ficka, pose; R. Phastan 

Fickan; Ehr. phastan the pocket. — Det första a i R. och Ehr. 
phastan säkert felläsning för u. 

päjko brev, biljett. S. Pejko 1. »Peijko». — Ordet saknas i R. och 
Ehr. 
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päna to tala med, till. S. »Päinato» (päna to?) tala vid, till; R. 
Panato (puchato) Fråga; Ehr. »på'nato (puchuto) to ask (or, 
question, subst.). — Vokalen 4 i Ehr. pånato beror på felläsning. 
Översättningen där måste bero på förväxling av innebörden i 
päna to och pukka (to). 

pärlo, pärlot vit, vitt. R. har endast Parlott livitt, Ehr. pärlott 
rabba brännvin. S. Rabbal. Rubba (otydl.), R. Rabba, Ehr. rabba. 

— Formen S. Rubba inte godtagbar. 
raka, rakka akta, ta till vara. S. Raka 1. Rakka, akta, taga till 

vara »rak dig» (diro) akta dig; R. Rak dig Vagta dig; Ehr. rakdig 
be on your guard. 

rakla tala. S. Rakla tala, rakla to tala vid; R. Rukla (pucka) tala; 
Ehr. ruka (puckla) och (som särskilt uppslagsord) rakla to 
speak. — Vokalen u i R. och Ehr. rukla beror säkerligen på 
felläsning. 

raklo. S. Raklo illa känd, som har dåligt rykte. R. Raklo Fä-
hund; Ehr. raklo earnest money (på hand). — Den egendom-
liga översättningen av raklo i Ehr. kan, som E. framhåller 
sid. 203, inte gärna bero på annat än att förlagans fähund har 
lästs som på hand. 

rambana såg. R. har, troligen på grund av felläsning, formen 
Rambano. 

randra skriva. — Ordet saknas i R. och Ehr. 
randrare skrivare. 

randrekirare penna. S. Randu-kirare, R. Randrekirare el. 
Randukirare, R. Randu kirare, Ehr. randikirare, randu-
kir are. 

rani. S. Rani jungfru, flicka, »jumfru» (mått = 1/8 kanna); R. 
Rani Jungfru; Ehr. rani unmarried lady. 

ranijuja. S. Rani-juja, mamsell, fröken; R. Ranja jaja Mamsell; 
Ehr. ranju juju unmarried lady. — Formerna i R. och Ehr. 
kan inte vara i sin helhet riktiga; andra sammansättningsledet 
heter som självständigt ord juja. 

ranja fru. 
ranjer. S.. Ranjer spö, spöstraff; R. Ranjer (Stråter) Spö; Ehr. 

ranjer (stråter) rod, flogging. 
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ratin, rati. S. »Ratin» 1. Rati natt; R. Ratin I natt; Ehr. rutin 
this night. — Vokalen u i Ehr. rutin beror på felläsning. 

ratjo(n) präst. R. Ratjo och Ratj on Prest, Ehr. ratj on priest, 
clergyman. — Ordet saknas i S. 

rodra. S. Rodra visitation, undersökning; R. Rodra Visentera; 
Ehr. rodra inspect (e. g. a prison). 

romano. Ehr. romano tramping cheat. — Ordet saknas i S. och R. 
rommani svenska tjuvspråket. S. Rommani svenska tjuvsprå-

ket (eg. zigenarspråket). — Ordet saknas i R. och Ehr. 
rubb silver. 
rulla, rula. S. Rulla kärna, frö; R. Ruta Kära; Ehr. ruta tar. — 

Etzler har, kanske riktigt, antagit anf. arb. sid. 203 att för-
lagan för S., R. och Ehr. har haft som översättning ett otyd-
ligt skrivet kära i betydelsen kärra och att detta kära har miss-
förståtts och givit upphov dels till kärna och dels till tjära. 

rullur, rulur ärter. S. Rullur, R. Rutur, Ehr. rutar. — Vokalen 
a i Ehr. rutar beror måhända på felläsning. Att R. och Ehr. 
har t och inte 1 i rutur, resp. rutar torde snarast bero på någon 
missuppfattning vid avskrivandet av förlagan. 

rymden. R. på rymden. Jfr nasjen. — Saknas i S. och Ehr. 
räkla, räklo (?) rock. S. Räkla, R. Råklo, Ehr. räklo. — Vokalen 

i R. Råklo skall säkerligen förstås som ett felläst ä. Vokalen 
-o i R. och Ehr. räklo beror måhända också på felläsning. 
Ordet har annars vanligen ändelsen -a. 

sambuna tobakspipa. 
savo, savoa sådan, sådana. I R. och Ehr. finns endast formen 

savoa. — R. anför ordet på följande sätt: »Sådana (Savoa) 
Sådana.» 

silvano sill. 
sivra sy. 
sivrare(n) skräddare(n). S. har den obest., R. och Ehr. den best. 

formen. 
sia äta. S. Cha äta, spisa, förtära; R. Cha äta; Ehr. chu (säker-

ligen på grund av felläsning i stället för eka) to eat. 
sjaron svärd, sabel. S., R. och Ehr. charon. — R. översätter 

med »Sabel eller värja». 
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sjaster galler, fängsel. S., R. och Ehr. chaster. — S. återger 
ordet med 'galler', R. med 'fängsel' och Ehr. med 'fetters', 
'irons'. 

sjering, sjäring. S. har (säkerligen på grund av felläsning) 
Chä,ning i stället för Chä,ring, R. har Chering och Ehr. chering. — 
Ordet betyder enligt S. 'falskhet', 'osanning', R. 'Falskt', 
Ehr. 'falsely' or 'falsehood'. 

sjubaning, sjubaring, sjåbbare. S. Sjubaning tolvskilling (se-
del på 12 skilling); R. Sjubaring Tolfskilling, Ehr. Sjubaring 
(äfven sjåbbare) twelve shilling. 

sju(k)ker, sju(k)kert. S. »Chuker» el. Chukker beskedlig, artig, 
snäll, »chukkert» mycket beskedligt. R. Chuker Ovanligt snälll, 
Chukert Sött; Ehr. chucker uncommonly good, chuckert sweet. 

sjöro(t) huvud(et). S. chörot och schöro hufvudet; R. Chörott 
och Skjörott Hufvudet; Ehr. sjörott och chorott head. — Formen 
chorott i Ehr. torde vara tryckfel för chörott, ty Ehrenborg 
uppger att Sundt har formen choro som Anderssons form, men 
det är inte riktigt. Sundt har liksom S. ö i första stavelsen. 

skårnor stövlar. R. skårnor Stöflar, Ehr. skårnor top-boots. 
slava arbeta. S. Slava, R. Slavfa, Ehr. slaupa. — Ehr. slaupa 

beror på felläsning av som p. 
smitjo smed. 
smitjo-kell Smedjegården (ett fängelse i Stockholm). Så i S. 

Ordet saknas i R. och Ehr. 
sonkani guld. 
spana. Ehr. har spana som uppslagsord men hänvisar till spens, 

Ehr. spana steal; R. Spana Stjäla. — Ordet saknas i S. 
spanare tjuv(ar). R. spanare, Ehr. spenare. 
spanet stölden. R. spanet stölden, Ehr. spanett och spänett 

the theft. 
sparstila, sparstilol S. Sparstila pina 1. penna (otydl.); R. 

Sparstila, R. Sparstilla Penna; Ehr. sparstilo, Ehr. spar-
stilla pen. 

spenat spenaret Ordet saknas i S. och R. Ehr. har dem som 
uppslagsord och översätter dem med »steal», resp. »thief», 

1) »Förekommer endast vid kurtiser.» 
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men fråga är om de inte endast förekommer bland orden och 
meningarna efter själva ordlistan. — Formen spena är kanske 
blott felläsning av spana, 'stjäla', som är den annars vanliga 
formen. 

stadig hatt. R. och Ehr. också s t a din hatten. 
stila diro, stila dig. S. Stila diro! akta dig! (var tyst!); R. Stila 

dig Var tyst; Ehr. stiludig be silent (imperat.). — Vokalen u i 
Ehr.-formen beror säkerligen på felläsning. 

stilad, stillad? arresterad. S. Stillad 1. trol. rättare Stilad, R. 
Stilad; Ehr. stilad. 

still) tyst. — Ordet saknas i R. och Ehr. 
stilopa arrest, fängelse. R. och Ehr. anger inte betydelsen 

'fängelse'. 
stilopabeddor. R. Stilo p a be ddor hägtets vaktmästare; Ehr. 

stilopa bäddor gaol keeper. 
stirno katt. 
stjula?. Ordet saknas i S. och R. — Det är upptaget som upp-

slagsord i Ehr. men torde endast förekomma bland orden efter 
den egentliga ordlistan. Det översättes med »disclose or re-
veal». Säkerligen har vi här att göra med ett vanställt tjala. 

stråkling, stråklingar, strumpa, strumpor. S. Stråkling, -ar; 
R. Stråklingar; Ehr. stråklingar. — Trots att alla tre läsarterna 
har vokalen å i ordets första stavelse, skulle originalet ha kunnat 
ha å. 

stråtalms. R. — Ordet saknas i S. och Ehr. I R. är det så 
otydligt skrivet att man snarast vill läsa stråkhus, kan tyda 
det också som ståekhus men nog bör tolka det som stråtahus. 
..Lir inte översatt i R. men torde betyda 'straffängelse'. 

stråter spö, spöstraff. S. Stråter spö, spöstraff; R. Stråter (Ran- 
jer) Spö; Ehr. stråter (ranjer) flogging. 

tamlo, tamlot märk, mörkt. S. Tamlo mörk, tamloi i bellven, i 
ratin (det är) mörkt i qväll, i natt; R. Tamlott Mörkt; Ehr. 
tamlott dark (adverb or neuter). 

tavet. S. Tavet (»Tavått») arbetsinrättning, korrektionshus; R. 
Tavett Spinnhus, Correctionshus; Ehr. tavätt 'spinning-house', 
house of correction. 

tiali tobak. S. Tiali, R. Tiali, Ehr. tjali. 
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tikno, tikro. S. Tikro liten, mindre, den tikroa den lille, den 
mindre; Ehr. teknot little, tiknott (utan översättning men med 
hänvisning till kuti och teknot), R. teknot Litet. 

tilichader. S. Tilichader = Dilichader (ger ingen översättning); 
R. Tiliehader Byxhängslen; Ehr. tilichader braces for trousers. — 
Ordet kan inte gärna vara annat än samma ord som vi förut 
har anfört i formen Dilichader, men varför så olika betydelse? 

tjala, tjalla. S. Tjala sqvallra; R. Tjalla (Bråka) Upptäcka; 
R. tj ula 'Uptäcka eller Squaldra'); Ehr. tjalla (bråka) discover, 
reveal, report; (Ehr. stjula 'disclose or reveal'). — R. tjula 
och Ehr. stjula säkerligen felläsningar av ett otydligt skrivet 
tjala. 

tjatjupen.' S. Tjatjupen ting, häradsrätt; R. Tjutjupen, Härads 
Rätt; Ehr. tjutjupen county court. — Det första u i R.- och 
Ehr.-formerna är måhända en felläsning för a. 

tjatjupens barobäddor. R. och Ehr. tjutjupens barobeddor 
domare, resp. judge. — Det första u i tjutjupens beror på felläs-
ning. 

tjavo, tjavon. S. Tjavon han, du (i tilltal); Ehr. tjavo man, Ehr. 
t j uv o n, person young or old; R. t j a v o n Ung eller Gam-,  
mal man. 

tji icke, intet, slut, nej. S. Ki icke, intet, slut; R. Ki (noben) 
Nej; Ehr. ki (noben) no. 

tjingra skära, »såras med kniv». S. Kingra »såras med knif»; 
R. Kingra Skjära; Ehr. kingra to cut. — Skrivningen k torde 
i detta ord avse tj-ljud. 

tjuring kniv. S. Tjuring, R. Tjuring (Viijsta), Ehr. tjuring 
(wägsta), Ehr. t j år ing knife. 

tjåkni, tjåckni piska. S. Tjokkni (»Tjåkkni»), R. Tjå,kni, Mar. 
tjåkni. — R. kåkni piska och Ehr. håkni whip är säkerligen 
samma ord. Deras begynnelseljud torde bero på felläsning. 

tjär tjuv. R. 
tjära stjäla. S. Tjåra, R. Tjåra (Spana), R. tjåra; Ehr. tjåra 

(spena). 
tjårare tjuv. S. Tjårare, R. Tjårare (Spanare), Ehr. tjårare 

(spenare). 
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tjåropa tjuvgods. S. Tjåro-pa 1. tjår-opa, R. Tjäropa, Ehr. tjå-
ropa. — Den med ä återgivna vokalen i R. Tjäropa är ett skri-
vet ä men ci torde ha varit den avsedda vokalen. 

tjärot tjuvgodset. R. tj ärott. 
tjäjj flicka. S. Tjej, R. Tjej (Jaja), Ehr. tjej (jaja). 
to till, vid. Ordet saknas i R. och Ehr. som uppslagsord. 
tradra åka. 
tradrarobedor. R. Tradrarobedor Fånggevaldiger, Ehr. 

tradrerobedor warder of prisoners while travelling. 
trass rädd, skrämd. R. Trhass Rädd; Ehr. trhass frightened. — 

Ordet saknas i S. 
tromma våga, djärvas, töras. S. Tromma våga, djärvas, trommar 

ki törs icke, tr. butt 1. latjut vågar gott, törs nog; R. Trommar 
vågar, Trommar ki vågar ej; Ehr. trommar dare (pres. tense), 
trommarki does not dare. 

truand' Pöbel. R. 
täj san morgon. S. Teisan, R. Tejsan, Ehr. tejsan. 
vaddro, vadron säng. S. Vaddro, R. Wadron, Ehr. wadron. 
vaddrohisar, vadrohisar sängkläder. S. Vaddro-hisar, R. 

Wadrohisar, Ehr. wadrohisar. 
valo Fönster. S. Valo, »valott» fönstret; R. Walott, Ehr. walott. 
valosjaster fönstergaller. S. Valo-chaster, R. Walochä,ster, Ehr. 

waloehaster. — Vokalen ä i R. Waloehäster måste ha tillkommit 
i misshugg eller på grund av något missförstånd. 

vandring. s. Vandring resande (vandrare); R. Wandring 
(Romano) Skåjare; Ehr. wandring (romano) tramping cheat. 

vast hand. S. Vast, R. Wahst, Ehr. wahst. 
vav(a)rig, vav(a)rit sådan, sådant. S. Vavarig, »vavaritt»; 

R. Vavritt; Ehr. wavritt. 
vavrig annan. S. Vavrig annan; den, det, di vavriga den det, de 

andra; R. Vavriga, Dett vavfriga Det andra; Di vavfriga = di 
andra; Ehr. vaufriga other, det vaufriga that other thing, di 
vaufriga the other ones, wavriga that other thing. 

viss(en) skog(en). S. Viss, »Vissen» skog, skogen; R. Whisen, 
Ehr. whisen. 

vålta, våltan resan. S. Vålta 1. Vultan (otydl.) resan; R. Vålta 
Resan; Ehr. wedta the journey, våltor times (dvs. gånger). 
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väjsta, vajsta kniv. S. Vejsta, Väjsta 1. Vajsta (otydl.) knip 1. 
knif (otydl.); R. Vajsta (Tjurin,g) R. Wäjsta Knif, Ehr. wäg-
sta, (tjuring), Ehr. Wäjsta, tjåring knife. 

2. »Förteckningar på de meningar som utgöra ett och 
samma» (R. och Ehr.). 

Dåkalol, dåkl. Sjuk 
Biståkar2, kalsingar, skårnor Stöflar 
Bråka, bråkbindare, tja1a3 Uptäcka eller Squaldra 
Diro, gavon4, tjavon5 Ung eller gammal man 
Yfvare, kläjdare3, hucharel Onanist 
Jaja, tjej Flicka 
Kuti, teknot Litet 
Kåk, (7)kåka8, kåkar3 Ljuger 
Miro, mandro Jag 
Muhss, tjavo, Gafvo Person 
Noben, Id, nano" Nej 
Piben, Muftapiben11 Dricka 
Ranjer, stråter Spö 
Rabba, katjaliu Bränvin 
Randukirare13, Sparstilla Penna 
Wäjsta, tjuringi4 Knif 
Spana, tjåra" Stjäla 

1) Ehr. dåkalo, dåk, R. dakalo, dak; 2) Ehr. biståekar; 3) Ehr. stjula, R. 
tjula; 4 ) Ehr. gavan; 5) Ehr. tjuvon; 6) Ehr. klåjdare; 7 ) Ehr. huekare; 8) Ehr. 
kåpo, R. kårro; °) R. kakar; 10) Ehr. nani; 11) Ehr. mustopiben; 12) Ehr. 
kutjali; 13 ) R. Randu, kirare; 14) Ehr. tjåring; 15) R. tjära. 

3. »Förteckning på karakterer» (R. och Ehr.). 

Däkaskiro barobeddorl. Hög Officer 
Kralon2 Konung 
Forumens Barobeddor Borgmästare 

1) R. Dåka Skiro Balybceddor, Ehr. däka skir° barbeddor; 2) Ehr. kralon. 



42 

Tjatjupens barobeddor' 
Dåkalohispbarobeddor2  
Ratjon 
Tradrarobedor 
Däkaskiro3  
Kurlopaskon 
Byling 
Beddor 

Stilopabeddor4  
Dåkalobeddor 5  
Forumens beddor 6  
Klisaskiron 

OLOF GJERDMAN 

domare 
doktor 
Prest 
Fånggevaldiger 
Soldat 
Profoss 
Polis eller Stadsbetjänt 
Alla vaktmästare, med den 
skilnad att befattningens namn 
nämnes först på Romani, såsom 
hägtets 
Sjukhus Vaktmästare 
Stadens 
soldier, prison-warder 

1) R. och Ehr. tjutjupens barobeddor; 2) R. dåkalo hisp barobeddor, Ehr. 
dåkulo hisp barobeddor; 3) R. Dåka Skiro; 4 ) R. Stilopa beddor, Ehr. stilopa 
bädclor; 5  ) R. Dakalo beddor, Ehr. dåkalo bäddor; 6) Ehr. forumens bäddor; 
7) Ehr. klisaskircm. (ordet saknas i R.). 

4. »Samtal med en för Stölld arresterad Person» (R. och Ehr.). 

Diro atjar barol tjår, det die- Du är en stor tjuf, det ser jag, 
kar mandro, diro har bäsat 2  sti- du har varit arresterad mycket, 
lad baro, det janar mandro, diro det vet jag, du kan lita på att 
kan patja3  pri att mandro janar. jag vet. 

Diro kamar kåkaro Eller, det Du har falska betyger, det 
har mandro diekat, har diro har jag sett, har du varit på 
bäsehat4  pri pagen eller vavrit fästning eller annat fängelse? 
stilopat 

Har diro lett stråter (ranjer) Har du fått spö många gång- 
baroa 5  kåltor? or? 

Tänker diro att noba för spa- Tänker du att neka för stöl- 
net som diro har kirat? den som du har gjort? 

1) Ehr. ejn baro tjår (ejn --= det tyska ein?); 2) R. busat, Ehr. betsat (se 
bäs(j)at i ordlistan); 3) Ehr. patju; 4 ) It. buschat, Ehr. belochat (se bäs(j)at i 
ordlistan); 5) R. buroa. 
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Svar: heel 
Det är ej lönt diro nobar för 

har2  dickatt var diro har 
både garat och bäknatt3  tjårott.4  

Svar noben 
Nobar diro då sätter mandro 

diro i kalot stilopa eller Chas-
ter pri diros vastar och piroar. 

Hvar har diro spanat di hisar 
som diro kamar dovas Råk-
lons hofsarna, Biståkarne Do-
maskires7, pirkan, stadin dik-
låken o. s. v. 

Hvar kamar diro di vavriga 
spanares som kirade spanets 
med diro, har di gått sin drom? 

Svar: ja! 
Det är ej lönt du nekar för de 

har sett hvar du har både gömt 
och sålt tjufgodset. 

Svar nej 
Nekar du sätter jag dig i 

mörk arrest eller fängsel på 
dina händer och fötter. 

Hvar har du stulit de kläder 
som du har den där rocken, byx-
orna, stöflorna, västen, mössan, 
hatten, halsduken o. s. v. 

Hvar har du de andra tjuf-
varne som gjorde stölden med 
dig, har de gått sin väg? 

1) Ehr. hu; 2) Ehr. du hat; 3) Ehr. backnatt; 4 ) R. tjärott (för tjårot jämför 
svenska ord som drickat); 4 ) dova hör ihop med det följande, efter kamar 
skall man tänka sig kolon eller, som Ehr. har, ett frågetecken; 6) Ehr. räklon; 
7) R. Domaskires, Ehr. domaskiros (bör säkerligen vara domaskiron); 8) Ehr. 
spenare; 9) Ehr. spånen. 

5. »Utdrag af Stråtahus Lagen. Gifven i Carlskrona fängelse 
år 1803» (R.). 

N:o 1. Den som vid rymning 
yppar sin kamrat, så att rym-
ning ej kan låta sig göra, be-
straffas med 

N:o 2. Den som stjäl eller 
snattar från kamrat straffas 
med 

3. Den som treffar kamrat, 
som på rymden är skall honom 
i nöden hjelpa gör han det ej 
utan låter arrestera honom, 
straffas med 

50 Prygel 

Krom efter omständigheterna 

2" timars Krom 
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När flere tillsammans gö-
ra stöld och någon är förrädisk 
ibland dem straffas med 

Den som till befäl yppar 
våra hemligheter eller språk 
hvad det vara må straffas med 

Om den ena kamraten ser 
den ena göra stöld skall den som 
stjäl meddela till den närva-
rande gör han det ej skall den 
som lidande blifvit tiga och ej 
honom yppa förr än i arrest då 
han får 

Då försvarslös person ut-
tages och sedan från honom 
som i nöden hjelpte stjäl eller 
något annat förfång hvad det 
vara må, 

Om någon utan orsak 
stjäl från sina föräldrar, släg-
tingar eller välgörare o. s. v. 

Om kamrat yppar sin väl-
görare hvem det vara må så 
att han derigenom riskerar 

Ålderman i rum på häkte 
äger att i Åldermanspengar af 
hvarje transporterad uttaga en 
skilling banko, men af de quar-
blifvande 8 5 B", tar han der-
öfver 

Prygel efter omständigheterna 

Krom efter omständigheterna 

Straff efter omständigheterna 

skall då han ur häktet blir straf-
fas af kamrat 

straffas efter omständigheterna 

straffas med Prygel eller Krom 

Straffas som kamratsätare med 
1, 2 å 3 slag af hvarje kamrat i 
rummet. 

Den som förbryter mot ofvanstående reglor blir förr eller 
sednare säkert straffad, man må förbryta hvar som hälst inom 
Sveriges gränsor så är derom före ankomsten rapport lemnad. 
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Ofvannämnde straff äger blott rumm på fästningar och några 
länshäkten neml. Stockholm, Götheborg, Mariestad, Karlstad och 
Vesterås. Den som förbrutit sig på de andra häktena får sitt då 
han kommer att vistas der straff får äga rum, då rapport derom 
går kring Sveriges häkten på en månad. 

6. »Skojare på en Marknad» (R. och Ehr.). 

När flere Skojare äro tillsammans och någon af dem ser läg-
ligt tillfälle att kunna för godt pris få en plånbok, då börjar en 
af dem att dansa och slå sig på klackarne, for den som skall mista 
boken står och ser på dansen till dess fickan är tom. Då tjufven 
fått boken börjar han följande sång: 

Dickar diro Guten frånl Gul-
debrans dall, ha dikar diro2  ki 
så kosmorill" hej tjavoar bu-
roms(? )4  bako 5  kamar mandro, 
Min kåkni6  och min tjuring7  
mandro(?) Greijis och tjej di 

mandro. 

Ser du karlen från Guelibrans 
dal, ser du ej så kosmorill, hej 
gossar, bondens plånbok har 
jag, min piska och min knif, 
min häst och flicka, de hjelpa 
mig. 

*) Kosmorill kan ej öfversättas. 
1) Ehr. fran; 2 ) Ehr. dero; 3 ) kosmorill (se kåsmorill i ordlistan); 4) Ehr. 

baroms, R. buroms; 5) Ehr. båko, R. baks (?); 6) Ehr. håkni, R. kåkni; 7 ) Ehr. 
tjäring; 8) Ehr. Groji; Ehr. astar, R. aftar. 

7. »Fragmenter af Rommani» (S.). 

Hava kej, tjavon! får mandro rakla vid diro tikrot. 
Kom hit, han! (så) får jag tala vid dig litet. 
Bachar diro pri mandro, skall mandro kura diro! 
Skäller du på mig, (så) skall jag klå (d. ä. slå) dig! 
Mandro primar diro för gikk baro tjårare. 
Jag känner dig för (att vara) en stor tjuf. 
Kammar diro några liller, så — beng le mandro! — skall ikke 
mandro dikka dom. 
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Har du några betyg, så — f-n tage mig! — skall icke jag se 
dem. 
Kammar diro några vavriga liner? 
Har du några andra betyg? 
Den bengen, som har kirat kåkkaro filler åt diro, skall i stilopa. 
Den satan, som har gjort falska betyg åt dig, skall i arrest. 
Det är ej latjut, att diro nobar, för — beng le mandro! — dik-
kar mandro, att diros liner äro kåkkaro. 
Det är ej bra, att du nekar, för (el. ty) — f-n tage mig — ser 
jag (icke), att dina betyg äro falska. 
Nobar diro för diro tror, mandro kammar ki tjokkni, så skall 
diro dikka, att mandro kammar att hämpra diro med! 
Nekar du för (det att) du tror, (att) jag har ingen piska, så 
skall du (få) se, att jag har att hjelpa (d. ä. slå) dig med! 

Kl = Slutt. 



En nyupptäckt rommaniordlista från 1847. 

AV CARL-HERMAN TILLHAGEN. 

I Hammarstedtska arkivet på Nordiska museet uppmärk-
sammade förf. för någon tid sedan ett litet kvartohäfte med på-
skriften »Romani». Redan en hastig bläddring i volymen visade, 
att fyndet var en hittills av forskningen okänd rommaniordlista 
av största intresse. Jämte ordlistan innehöll den även tvenne 
prov på hemlig skrift, här, tillika med översättningen, återgivna 
i facsimile å följande sidor. Löst inlagd i häftet återfanns nedan-
stående skrivelse: 

Nr 136. 
Till Kong!. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets Inrättningar i 

Riket! 
I händelse Kong!. Styrelsen skulle anse af något intresse att låta 

vidare utforska och undersöka det i fängelserne allmänna s. k. Romani-
Språket, tar jag mig vördsammast friheten härjemte öfverlemna en liten 
uppsats öfver hvad jag af dertill hörande ord och uttryck kunnat hop-
samla och uppställa; bifogandes tillika förklaring öfver 2:ne hos fångar 
funna Skrifvelser tecknade med Chiffer. 

Norrköping af Allmänna Arbets och Corrections Inrättningen den 
11. December 1847. 

A. L. Hård af Segerstad 
Inrättn:s föreståndare. 

På denna skrivelse är antecknat: 
D. 16. Dec. föred[rog]s, och skulle den ifrågavarande ordboken af 

Registratorn förvaras bland Kg1 Styrelsens Boksamling. 

Från detta bibliotek tycks den dock på ett eller annat sätt 
ha avlägsnats, ty 1916 inköptes ordlistan antikvariskt av Nordiska 
museet. 
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Exempel på hemlig skrift (tillagt i slutet av Hård af Segerstads ordlista). 

Något svar på sin skrivelse synes författaren aldrig ha fått. 
Vid efterforskning i Fångvårdsstyrelsens arkiv har blott nyss 
citerade resolution, införd i vederbörligt diarium, kunnat åter-
finnas. Efter detta påtagliga bevis på bristande uppskattning 
från sina överordnades sida, förefaller det som om Hård af Seger-
stads intresse för rommani skulle ha svalnat. Jag har satt mig i 
förbindelse med hans sondotter, fröken Sigrid Hård af Segerstad, 
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Översättning av vidstående hemliga skrift. 

och hon har försäkrat mig, att farfadern inte lämnat några som 
helst anteckningar rörande rommani efter sig; om hans övriga för-
fattarskap vet man endast, att han då och då skrev insändare i 
Norrköpings tidningar, samt att han på gamla dagar påbörjade 
en självbiografi. Denna, som älskvärt ställts till mitt förfogande 

4 —  47198 Svenska Landsmål 1947 
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Exempel på hemlig skrift med översättning (ur Hård af Segerstads ordlista). 

av fröken Hård af Segerstad, når tyvärr dock ej längre än till 
ungefär 1820, då förf. ännu gick i skola.' 

August Leopold Hård af Segerstad var son till livmedicus 
Carl Vilhelm Hård af Segerstad och hans hustru Margareta 

1) Anteckningarna, som omfatta 43 tättskrivna foliosidor, synas mig 
dock ha ett icke obetydligt kulturhistoriskt värde, framförallt tack vare de 
inblickar de ge i skollivet i 1810-talets Jönköping. 
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Ulrika Adler. Han föddes 1806 i Jönköping, där han också gick 
i skola. År 1824 inskrevs han som student vid Lunds universitet. 
Efter något år hade han oturen att bli inblandad i något gatu-
bråk och blev relegerad. År 1828 skrev han in sig i Uppsala, där 
han slog sig på juridik. Efter någon mindre juridisk examen 
anställdes han 1831 som materialbokhållare på Oscar-Fredriks-
borgs fästning. Till föreståndare för korrektionsanstalten i Norr-
köping utnämndes han 1843, och där stannade han, tills han 1864 
pensionerades. Han avled 1871.1  

I sina efterlevandes minne framstår August Leopold Hård af 
Segerstad som en nobel och försynt man, djupt intresserad av 
sina medmänniskors väl och ve. Hans ovan nämnda självbio-
grafiska anteckningar bestyrker också detta omdöme. Mera 
som ett uttryck för människointresse än som ett bevis för ling-
vistiska ambitioner får man nog betrakta den ordlista, som här-
med publiceras. Detta hindrar inte, att dess värde för känne-
domen om svensk rommani måste anses vara betydande. 

För de noter av språkligt innehåll, som i det följande till-
fogats i ordlistan och i de ovan återgivna proven på hemlig 
skrift, står förf. i tacksamhetsskuld till docenten Olof Gjerdman. 

ORDSAMLING, TILLHÖRANDE 

ROMANI=SPRÅKET. 

Förord.2  

Detta Språk, eget för våra fängelser och allmänt kunnigt bland det, 
så kallade Tatare-folket, synes vara en sammanraffsning af åtskilliga 
tungomål. Är det väl en relik af Lingua Romana, såsom namnet tyckes 

Se också Elgenstierna: Svenska adelns ättartavlor III: 730, Stockholm 
1927. 

Många uppgifter i detta förord liksom i det »Tillägg>>, som följer efter 
listorna på ord, äro felaktiga, missvisande eller oklara. Sid. 3 säger förf., att 
han vid en del ovanliga ord har angivit, på vilken stavelse tonvikten faller. 
Det gör han med ett längdstreck, troligen avsett att stå över den betonade 
stavelsens vokal men faktiskt ofta stående lika mycket eller mera över en 
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tillkännagifva?, eller är det endast ett slags plattyska? Åtskilliga ord 
finner man likväl deruti, hvilka tydligen äro en förbråkning af verkliga 
i främmande Språk. T. ex. från Latinet: Dives (dies) dag, Kambana 
(campana) klocka; från fransyskan: Dannana (les dens) tänderna, Domra 
(dormir) sofva; från Tyskan: Wäck (weg) bort, Dick (dick) tjock, Wättre 
(wetter) väder; samt från Danskan: Stråta (strEede) gata; m. fl. 

Då språket endast bibringas genom muntelig undervisning, har för-
modeligen under tidernas längd många ord förkommit; hvilket gör 
detsamma tämligen fattigt, särdeles på verber; hvarf öre hjelpverberna 
äfven med mycken flit anlitas, och omskrifning blifver nödig för de 
flesta indirecta uttryck. T. ex. Baka heter: göra bröd, kera maro; koka 
— göra mat, kera kaben; väga = göra på betsman, kera på bäddan etc. 
Äfvenledes hafva många benämningar en olika betydelse, som får fattas 
af sammanhanget. T. ex. kera på vording = göra på hjul = betyder 
både: Åka, och Spinna. Många ord (nomina) äga en collectiv bemär-
kelse eller äro generellt omfattande t. ex. Kacknir, betyder allt slags 
fjäderfä, både Höns, Gäss, ankor etc.; Matjo, allt slags fisk; Siro, alla 
slags vattendrag, Sjö, ström, bäck etc. Äfvensom ordet: Schukat, be-
tyder, Skönt, vackert, bra, väl, fint, m. fl. 

Då något bestämdt ord felas i språket för att återge meningen posi-
tivt, göres lätt af den motsvarande Svenska benämningen en förvräng-
ning; hvilket för ett ovandt öra ej är så lätt att tyda, då det uttalas 
med en ovanlig accentuation. Sålunda uppkomma: Mänesker (menniskor), 
Kammora (kammare), Långsto (lång), Stila (tyst, stilla) etc. 

Concreta begrepp begagnas äfven för utryckandet af abstracta. 
Så betyder: Prinja, både känna, taga på, och känna igen någon; Scha 
pre = äta upp, äfv. förtala. 

Enligt svenska språkbruket ändas alla verber på a och adverbier 
på t. Den masculina ändelsen är vanligen o, och den feminina i, stundom 
a. Neutrernas antal är jemnförelsevis ringa, och ofta af omvexlande 
genus. T. ex. Pani, vatten; maro, bröd. 

Åtskilliga egna reflexioner lemnar språket vid handen, och skulle 
säkerligen gifva ämne till mycket intresse, om det komme att granskas 
af någon Språkkunnig. Benämningen på Caffb t. ex. är rätt egen och 
nog poetisk; det heter neml. Måcksta Piben = Moccadrycken. (Piben 

angränsande konsonant. Ibland undrar man, vad längdstrecket egentligen 
skall betyda. I ordet ja 'gå' ser det ut att beteckna vokalens längd, men vad 
har det för betydelse i t. ex. bgber 'bönor' och stråcka 'loft'? I »Tillägg» sid. 17 
uppges, att »Då Verber begagnas som Substantiver, blifver accentuationen 
förändrad.» Så t. ex. skall puffra betyda 'skjuta' men pil/fra 'bössa'. I ordlistan 
skrivs emellertid både verbet och substantivet på samma sätt, nämligen 
/n2/fra. 
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af bibere?). Betydelsen af ordet Bäng = djefvul tyckes lemna förklaring 
öfver det i Svenskan obestämda ordet: Bengel. Tjuf (Tior) och fattig 
(Tjoralo) hafva samma radix; m. m. 

Den lilla ordsamling, jag här kunnat uppställa är collationerad med 
åtskilliga fångar, på olika tider och platser, och, oaktadt den olika 
dialekten af Skåningar, Smålänningar, Blekingsbor, samt jemväl i Nor-
rige födde, har jag trott mig komma rätta uttalet så nära som möjligt 
på det sätt jag försökt med förefallande stafningssätt att uttrycka det-
samma. Anmärkas bör äfven att tonvigten vanligast faller på första 
stafvelsen, utom i trestafviga ord, der den stundom faller på den sista, 
stundom på penultima, hvilket vid en del ovanligare ord blifvit markeradt. 
Och beträffande sjelfva uttalet bör iakttagas, att g, förekommande fram-
för de korta vocalerne e, i, y, alltid bör utsägas såsom i Svenska ordet: 
ingen; och k, framför samma vocaler får ett lika ljud såsom i ordet: icke. 

För närmare granskning får vidare uppgifvas, att troligen flera ord 
förefinnas, hvilka ej äro fullkomligt nudee, helst folket gerna för det 
mesta tillägger den definitiva artickeln vid substantiverne; äfvensom 
flera ord bland dessa, som slutas på a, möjligen äro verber. För öfrigt 
utföres språket i likhet med Svenska talesätten, och ifylles med kända 
particklar, då sådane saknas för särskildta uttryck. Såsom prof härpå 
meddelas följande: 

Samtal. 

Kom hit! Låt oss talas vid! 
Jag är rädd, att någon lyss-
nar på oss. 
Har ingen fara! (var ej rädd) 
Dörren är stängd; genom 
fönstret kan ingen se in, och 
då Waktmästaren kommer 
med nycklarna höres det 
nog. 
Om vi hade litet ved och 
stickor skulle jag tända upp 
eld i spisen och värma upp 
maten. 

A. Will du gå med så skola vi 
rymma vår väg'? Vore jag  

Ja kej! få vi racklas ve. 
Me ä darano, Men schunnar. 

Atja tji daranotl! 
Budan är pandlad; ingen kan 
dicka genom valit; då bäddon 
avar mä klissingarna schunnas 
dä. 

Om vi kammade tecknot kascht 
å tabermanger skulle me kere 
pre jag i härrtan å tassa kaben. 

Will du ja flina, så ska vi nascha 
vår drommen? Vore ja ej duc- 

1) Den avsedda betydelsen troligen: 'Det är inte farligt'! 
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ej sjuk i benen och kunde få 
af mig handklofvarne (hand-
skarna), gick det lätt att 
bryta sig ut genom väggen, 
blott jag hade mig en yxa. 

B. Sedan jag fått mina Spö, 
blir jag fri; men du har ditt 
vatten och bröd att tänka 
på, och derefter lifstids fäst-
ning. 
En Skomakare har lofvat 
möta mig vid nästa mark-
nad med hästar och vagn, 
då vi skola [i sällskap] göra 
en stöld på en herregård. 
Kommer någon emot oss, 
har jag föresatt mig att stic-
ka honom med knifven, eller 
också slår jag ihjäl honom. 
Tyst! någon kommer! 
(På en herregård --- är öfver-

satt såsom = till den store Her-
ren.)  

kalil i piroa å kunde le å fal-
latjerna, jadde dä att kera vri 
vantan, om ja kamma en hoff-
ro.2  

När me har lett ranja, så blir 
ja pero; du kammar ditt pani å 
maro att gronno3  pre, å der 
palla kamma du din dives på 
pagring4. 
En tirekasvackare5  har 1ofrat6  
möttra6  mander vi näste kin-
nepa mä greijar å vording, då 
vill vi tradra te dova bäddo å 
kera spi. Om der ava nånna 
rack1oa7  vris, tjinnar ja dom mä 
tjuringen, eller kurar dom te 
marr. 

Stila! Kej ava gaoar! 
(Kej ava gaoa = hit komma 
karlar. eft. ord.) 

ORDSAMLING. 

1. Om Menniskans personlighet. 

Menniskor Ilifinesker Qvinna Juja 
Folk, karl Mursch Fader Dad 
Man, karl Gao Moder Dej 

1) Femininform använd om en man; 2) första bokstaven ändrad; 8) väl 
felskrivning eller felläsning av gronna = uppsvenskt grunna; 4 ) din dives 
på pagring eg. ---- din livstid på fästning; 5) nog riktigare skrivet tirekas-
fackare, vars sista led torde ha med det latinska verbet facere att göra; 
8) r i lo/rat och ntöttrat tillfogat för att försvåra förståelsen av orden för den 
oinvigde; 7) rackloa = 'pojkar'; här snarast 'drängar'; 8) vri = ut. 
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Son, yngling 
Dotter, flicka 
Bror 
Syster 
Barn 
Gubbe 
Gumma 
Herre 
Fru 
Bonde 
Bondhustru 
Dräng 
Piga 
Hora 
Tjuf 
Fånge 
Kung 
Prest 
Domare 
Länsman 
Fjerdingsman 
Nämdeman 
Soldat 
Sjöman 
Krögare 
Skomakare 
Skräddare 
Smed 
Mjölnare 

Verb er. 
Föda barn 
Lefva 
Gå 
Stå 
Sitta  

Tjavo 
Tjäj 
Pral 
Pen 
N ucko 
Puro 
Puri 
Bäddo 
Rani 
Buro, Gao 
Gaja 
Racklo 
Rackli 
Lubbni 
Tjor 
Stillepasko 
Kralo 
Rasching 
Laobäddo 
Moskro 
Stattinge-gao 
Laijare-gao 
Däckes-kiro 
Siringe-gao 
Pivertinge-gao 
Tirekasvackarel 
Schneider 
Schmitto 
Mylo 

Le nucko 
Gida 
Jä 
T je 
Bäscha  

Ligga 
Känna 
Taga 
Sofva 
Se 
Gråta 
Höra 
Tala, språka 
Läsa, predika 
Skrifva 
Ropa, skrika 
Sjunga 
Gräla, träta 
Skratta 
Kyssa 
Smaka 
Luckta 
Tiga 
Springa 
Rymma 
Dansa 
Slåss 
Hora 
Stjäla 
Dö 

Ung 
Gammal 
Stor 
Liten 
Wacker 
Ful 
God, frisk 
Sjuk 
Hungrig  

Sutta 
Prinja 
Le 
Domra 
Dicka 
Råva 
Schunna 
Rackra, pucka 
Drabbra 
Randa 
Gola 
Gia 
Kinnas 
Sa 
ljumma 
Schmäckra 
%andra 
Stila 
Prasta 
N ascha 
Källa 
Kura, dabba 
Lubbna 
Tjora, spana 
Mula 

Terno 
Purano 
Baro 
Teckno 
Schjukar 
Kerria 
Lattjo 
Duckali2  
Bockalo 

Adjectiver. 

2) Jfr sid. 54 not 5); 2) Jfr sid. 54 not 1). 
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Mätt Tjalo Rädd D ara no, Trasch 
Sömnig Dommerlatt Gömd Gara d 
Warm Tatto Tyst Stila 
Frusen Brasano Skuldsatt Usslo 
Rik Barrvalo Fången Pandlad 
Fattig Tjoralo Fri Pero 
Fet Tullo Hafvande Dicker 
Lång Långsto Gift med ngn J engd 
Smutsig Fulano Drucken, full Matto, Pilo 
Ensam Kockar° Död Mulanö 

Om Menniskans kropp. 

Kropp Truppo Hand TV ascht 
Huf vud Schöro Dibröst, patt Tjutj 
Hår Bal Mage, buk P arr 
Ögon, ansigte Jackar Rygg Dummo 
Näsa Hack Rumpa Bul 
Mun Moj Lår Höfter 
Tänder Dannar Ben, fot Piro 
Tunga Tjibb Kött Mass 
Hals Mehn Blod, svett Ratt 
Arm Mussing Hud Morrtjing 

Om Menniskans föda. 

Föda, Mat Kab Bönor Böbber 
Dryck Pibe Rofvor Rapanjer2  
Bröd Mar° Kålrötter Ruttlingar 
Kött Mass Potatoös Broggler 
Fläsk Ballvass Äpple Pabba 
Säd Gif Päron Kastanjebrol 
Mjöl Arro Bär (af alla 
Gryn Kurrmingl slag) M-urer 
Ärtor H erriler Nötter Tändlekä 

1) Osäkert om kurrning eller kurrming är avsett; 2) första vokalen 
dock möjligen o. 



Fogel (alla slag) Kacknir 
Fisk (alla slag) Mattjo 

Verb er. 

Äta 
Dricka 
Skära 
Salta 
Uppvärma 
Steka 

Scha 
Pi 
Tjinna 
Longda 
Tassa 
Päcka 

Adjectiver. 
Kokt el. Stekt Kerdat 
Rå Hivot 
Söt Gorrlot 
Sur Schjuklot 
Fet Tullo 
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Kål 
Gröt 
Soppa 
Dricka, Öl 
Bränvin 
Vatten 
Mjölk 
Grädde 
Socker, honing 
Caff& 
Snus 
Tobak 
Smör 
Ost 
Korf 
Ägg 
Sill 
Sallt  

Schack 
Bria 
Safi 
Pibe 
Kättjali 
Pani 
Tudd 
Schmitteinis 
Gullepå 
Mocksta Piben 
Nackepä 
Tian. 
Hill 

Goj 
A.ro 
Jillvando 
Longd 

4. Om klädedrägten. 

Kläder 
Hatt 
Mössa 
Kappa 
Tröja 
West 
Byxor 
Skjorta, Lin- 

tyg 
Kjortel  

Isar 
Stado 
Hica 
Plocksta, Rickla 
Nutta 
Dummeske—r 
Ho//ser 

Gad 
Tjocka  

Förkläde 
Kläde, duk 
Strumpor 
Stöflor, 

känger 
Skor, Tofflor 
Handskar 
Band 
Fingerring 
Silke  

Schörta 
Decklo 
Köllva 

Schorner 
Tirekä 
Falåtjer 
Dorrja 
Gustring 
Sivano 

5. Om Boningar och Ställen. 

Gård (i allm.) Her Stall Stanja 
Bondgård Buroker Lada Bansa 
Trädgård Kalker Loge Schona 
Ladugård Läker Gärde _Nita 
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Skog Wisch 
Stad Foro 
Landet Tämmen 
Marknad Kinnepå 
Wäg Dromm 
Gata Stretta 
Hus, Byggnad Hispa 
Kyrka Kangri 
Fästning Pagring 
Fängelse Stillepä 
Spinnhus Tavet 
Krog, Gästgif- 

veri Pive.rta 
Kammare Kammora 
Kök Tjöcka  

Loft (ofvanpå) Strjicka 
Wägg, Mur Wanta 
Golf, mark Pu 
Dörr Buda 
Fönster (af 

glas) Wali 
Spis Herrta 
Nyckel Klissing 

Verber. 
Bo Boddra 
Öppna (göra 

upp) Kera pre 
Stänga Pandla. 

6. Om Husgeråd och Werktyg. 

Bord Taffla Ljus Mommali 
Stol Stammo Wed Kascht 
Säng Woddro Stickor Tabermanger 
Kudde, Dyna Pannissa Yxa Ho//ro 
Fjäder Pudder, Puddro Knif Tjur°, Tjuring 
Lakan, Duk Placktro Sabel Saro 
Skåp Schoppa Piska Tjuckni 
Kista Kastrinna Sax Kackli 
Tallrik Transfiring Nål Suj 
Fat, Skål Tjaro Tråd Tav 
Sked, Slef Boj Kam Kangli 
Bägare, Stop Stoppa Klocka, ur Kambäna 
Qvarter Bädda Bössa Pit/fra 
Glas Wali Åkdon Tradepel 
Flaska Pavli Wagn 
Så, Spann upp Spinnrock W ording 

Panna Plickelmask Kärra Rulla 
Säck Gono Båt Bäro 
Lyckta Kamina Släde &klina 



Jord 
Watten 
Eld 
Luft, Wäder 
Storm, Blåst 
Regn 
Snö 
Köld 
Warme 

.Pu 
Pani 
Jag 
W &tre 
Porda 
Bruscha 
Jif 
Saint 
Tattot 

Mörker, Skumt Tamlot 
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Sadel 
Grimma 
Tömm 
Aln 
Betsman 
Bok 
Bref, Pass 
Kort (spel)  

Såna 
Schwan 
Hoj 
Kunja 
Bädda 
Bocko 
Lil 
Pälscher 

Gods, varor Kova 
Ord, namn Lav 

Verb er. 
Åka Tradra 
Rida Kli 
Tvätta Diva 

7. Om Djuren. 

Häst 
Sto, Märr 
Fölunge 
Katt 
Hund 
Hynda 
Boskap 
Får, Getter 
Svin 
Kall 
Fjäderfä 
Fisk 
Orm 

Grej 
Greja, Grassni 
Kuro 
Sterrna 
Jycklo 
Jyckli 
Gurmjijar 
Backröar 
Balo 
.111-ussekår 
Kacknir 
Mattjo 
Sappro  

Mask Jermo 
Lus Jua 
Loppa Puchema 

Verb er. 
Springa Prasta 
Skälla Bascha 
Bita (äfv. Beta) Dandra 
Skjuta "fira 
Meta Mattja 
Sticka Tjinna 
Flå Kuscha 

8. Om Naturen och Elementerna. 

Ljust Perlot 
Dag Dives 
Natt Rättin 
i Morgon Tejsa 
Afton, Qäll Bellven 
Skog Wisch 
Buskar Burra 
Sjö, Hat Siro 
Sten, Berg Barr 
Guld Sonnekä 
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Silfver Rubb 
Jern Sasster 
af Silke Sivanot 
Gräs Gräsa 
Hö Kass 
Halm Puss 
Smuts Ful 
Svart Kalot 
Hvitt Perlot 

Blått Blavdot 
Rödt Lollot 

Verba. 
Brinna (älv. 

Bränna) Katja 
Blåsa Porda 
Frysa Brasa 

9. Abstracta Begrepp. 

Wara hemma Atja kere 

Pronomina. 

Partie klar. 

Gud 
Djefvul 
Helfvete 
Helgdag 
Juli 
1. år 
Natthärberge 
Stöld 

Verba. 
Förstå 
Weta 
Komma ihåg 
Ljuga 
Hafva 
Wara 
Göra 
Gifva 
Bedja, tigga 
Komma 
Gå med 
Tala sanning 
Låna hus 
Få Spö 
Watten och 

bröd  

Divel 
Beng Rifva ner 
Bengeste Vara ond 
Kurko 
Wingnatta 
Basch 
Loddepä 
Tjorepå 

Haija 
Janna 
Läppra 
Käcka 
kamma 
Atja 
liera 
.Dilla 
Mangel 
Ava 
Ja nina 
Pucka Tjattjot 
Lindra Lodd Mycket 
Le Ranja Litet 

Stort 
Le Pani 4 Maro Intet  

Le Tele 
Atja kojemend, 

Rocksto 

me 
mander 
kockaro 
Dova 

Jek 
Dy 
Trinn 
Star 
Pansch, 
Pirr 
Seho 
Päch 

Butt 
Tecknot 
Barot 
Tji 

Jag 
Mig 
Sjelf 
Det, detta 

Räkneord. 
En, ett 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
En hall 



Sonneske 
Rubeske 
Lover 
Lilar 
Rubeske lover 
Pirr 
1. Rislocko 
1. Paj 
Soho barring 
Trinnlocko 
Jek Locker 
1. Gurrisch 
Firre gurrisch 

Om mynt. 
af Guld 
af Silfver 
Pengar 
Sedlar 
Silfver pengar 
Kopparmynt 
1 RD. 
1 Plåt 
En 12 S. 
24 S. (3 daler) 
1 Daler 
1 Styfver 
6 Styfver 

Godt, väl, bra Lattjo 
Ondt, illa Kerria 
Upp, på, öfver Pre 
Ner, under Tele 
Sönder Päsch 
Först Glan 
Sist Palla 
Bort Weick 
Hem Kere 
Der, derstädes Doj 
Ute, emot Wri 
Inne Dre 
Hit Sej 
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Ord som hafva en vidsträcktare betydelse. 

karl, man, menniska, folk (collectivt) 
Man (gift), karl, bonde (generell bemärkelse) 
Gosse, yngling, son 
Flicka, dotter 
Fånge, arrestant 
Huf vud, med hvad dertill hörer: panna, nacke 
Hår, Skägg 
Ögon, äfv. hela ansigtet 
Ben, fot 
Blod, svett 
all anrättad mat 
all slags dryck, ss. Dricka, Öl, Vin etc. 
allt slags Bröd; äfv. Skorpor, kringla, limpa, då en- 
dast Schjukat (fint) tillägges 
all slags Spannemål, både Råg, hvete, korn etc. 
alla slags Rotsaker, ss. kålrötter, morötter etc. 
alla slags Bär, som växa både på trän och på marken 

Murch 
Gao 
Tjavo 
Tjiij 
Stillepasko 
Schöro 
Bal 
Jackar 
Piro 
Ratt 
Kab 
Pibe 
Maro 

Gif 
Ruttlingar 
Murer 

1) Antingen först skrivet pirr lover och därefter ett o eller snarast 
ett e tillagt före 1 eller också ett enda ord med e (o) eller 1 senare 
tillagt. 



62 CARL-HERMAN TILLHAGEN 

Sani all slags tunn Supanmat: välling, soppa etc. 
Gullepa alla slags Sötsaker = Socker, honung, Sirap etc. 
Kacknir alla slags foglar ss. Höns, Gäss, ankor, äfv. vilda 
Mattjo all slags fisk, äfv. sallt, med undantag af Sill 
Gad Skjorta, Lintyg 
Decklo kläde, duk, Shawl 
Schorner Stöflor, känger 
Tireka Skor, Tofflor 
Falatjer Handskar, vantar, äfv. Handklofvar 
Her Gård (i allmänhet) äfven Gårdsplan, Borggård 
Nita Gärde, äng, hage (som är hägnadt) 
Hispa Byggnad, hus, stuga, slott 
Piverta Krog, värdshus, gästgifvaregård 
Sträcka Loft, vind, öfvervåning 
Wanta Wägg, mur, plank etc. 
Pu Golf, jord, mark 
Buda Dörr, port, utgång 
Wali Allt af Glas: ruta, vinglas; äfv. sj elva fönstret 
Klissing Nyckel, äfv. Lås 
Stammo Stol, bänk, säte 
Pannissa Dyna, kudde, bolster 
Placktro Lakan, bordduk, servet 
Kastrinna Kista, låda, lår 
Tjaro Fat, skål, kruka 
Roj Sked, slef, öskar 
Hipp Så, ämbare, Spann, kar 
Gono Säck, påse, pung 
Kamina Lyckta, lampa 
Bädda Mått för Mål och Vigt, således både qvarter och 

Betsman 
Kascht Wed, stock, bräde etc. 
Kambana Ringklocka, äfv. fickur m. m. 
Vording Hjul, vagn, spinnrock 
Bäro Båt, skepp, ökstock 
Lit Papper, bref, pass, handlingar 
Gurmeijar Hornboskap: ko, oxe, tjur (plur.) 
Backroar Får, getter, lamm 
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Wättre Wäder, luft 
Porda Storm, blåst, oväder 
Tattot Warme, hetta, qvalm 
Tamlot Mörker, skumt 
Perlot Hvitt, ljust, klart, gladt, dager 
Kalot Svart, mörkt, sorgligt 
Dives Dag, äfv. Tid 
Siro Sjö, haf, ström, källa etc. 
Barr Sten, klippa, berg 
Baster Jern, fängsel, galler 
Kurko Söndag, Helgedag 

Verb er. 
Prinja känna med händerna, äfv. känna igen 
Le Taga; äfv. få, emottaga 
Dicka Se, skåda, gifva akt 
&hunna Höra, märka; äfv. lyssna 
Drabbra Läsa, äfv. predika 
Stila Tiga, vara tyst, äfv. stilla, lugn 
Scha pre Äta upp; äfv. förtala 
Pandla Binda, fängsla; äfv. stänga, tillsluta 
Bascha Skälla; äfv. vara otidig 
Dandra Bita; äfv. Beta (om boskap) 
Tjinna Sticka, skära 
Katja Brinna; äfv. Bränna 
A.tja Wara; äfv. Blifva 
Manga Tigga, bedja 
Kera Göra, verkställa, handla, företaga, förrätta, åstad-

komma, tillaga etc. 

Adjectiver. 
Baro Stor, hög, bättre, förmer 
Teckno Liten, ringa, obetydlig 
Schjukar Skön, vacker, älsklig, täck, fin 
Kerria Ful, elak, oangenäm, illa 
Lattjo God, frisk, bra, ypperlig 
Kockar° Ensam, sjelf, allena. 
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Kerdat Säges om allt, som man har om händer och som 
blifvit verkställdt vid en handling, för hvars be-
nämnande hjelpverbet kera (göra) begagnas. Kera 
kaben = koka; Kerat mass = kokt kött. 

Particklar. 
Pre Upp, på, öfver, hos, nära, bredvid etc. 
Tele Ner, under 
Pasch Sönder, äfv. till hälften 
Glan Först, framför 
Palla Sist, efter 
Wri Ute, äfv. Emot 

Deriverade Ord igenkännas utan svårighet, t. ex. 

Kåtjali Bränvin, af Katja (Bränna) 
Nackepå Snus, af Nack (Näsa) 
Piverta Krog, af Pi (dricka) 
Tradepa Åkdon, af Tradra (åka) 
Dandra Bita, af Dannar (tänder) 
Kinnepå Marknad, af Kinndra (gräla) 
Stillepå Fängelse, af Pa Stilla (på det tysta) 
Stillepasko Fånge, af Stillepa 

Tillägg. 

Pluralis formeras vanligen genom tillägg af ar, er eller r t. ex. Tjavo 
(gossen), Tjavoar; Rackli (piga), Racklier eller Racklir. 

Adjectiverne erhålla samma ändelser, som deras Substantiver. t. ex. 
Purano Gao (gammal man); Purani Gai (gumma). 

Många ord förekomma. såsom nomina, hvilka egenteligen torde 
vara Verber. t. ex. Porda = blåst; Purda = Regn; Andra åter, hvilka 
rätteligen äro Adverbier. t. ex. Schillt = köld, Tattot = Warme. 

Adverbier bildas lätt, genom tilläggande af ett t till Verber och 
Adjectiver. t. ex. Spanat = stulit, af Spana; Garat = gömdt, af Gara; 
Schjukart = vackert, af Schjukar; Dickert = tjockt, af Dicker etc. 

Då Verber begagnas som Substantiver, blifver accentuationen för-
ändrad. t. ex. Puffrå = skjuta; På/fra = bössa. Åtskilliga uttryck tyc-
kas tagne af sjelfva naturen: t. ex. Sa = skratta, Gia = sjunga, Bascha 
=- skälla, Prasta = springa, tjinna = skära, Porda = blåsa, Bruscha — 
regna; Wisch = skog, kascht = Wed, Kacknir = fogel, Rulla = kärra, 
Slitta = släde, Ranja = spö, m. fl. 



Två förbrytarordlistor från 1 840-talet. 
AV OLOF GJEILDMAN. 

Den ordlista som i slutet på 1840-talet uppgjordes av den 
svenska stortjuven Djos Per Andersson är märklig framför allt 
på den grund att han, såvitt man nu kan bedöma, själv har 
begagnat de ord han registrerar. Annars brukar dylika ord-
listor vara sammanställda av någon person utanför 'skrået'. 
Av Djos Pers ordlista har Harald Ehrenborg låtit trycka en 
avskrift i Journal of the Gypsy Lore Society, Third Series, 
Vol. VII, Edinburgh 1928, en annan utnyttjade norrmannen 
Eilert Sundt för ordlistan i sitt arbete Beretning om Fante-
eller Landstrygerfolket i Norge, Christiania 1850, en tredje 
hittades för några år sedan av Allan Etzler bland C. F. Ridder-
stads efterlämnade papper i Ridderstadska arkivet i Linköping. 
Se Etzlers arbete Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige, 
Stockholm 1944. Den av Sundt begagnade avskriften, gjord 
för hans räkning av Carl Säve, återfanns för några år sedan 
bland Sundts papper av en norsk jurist, Helge Refsum, och 
förvaras nu i universitetsbiblioteket i Oslo. Refsum underrät-
tade Landsmålsarkivets chef om fyndet och denne vände sig 
till mig med förfrågan om jag skulle vilja ge ut Anderssons 
ordlista. Jag åtog mig saken, men innan jag hade hunnit bli 
färdig med arbetet, kom assistenten vid Nordiska museet, Carl-
Herman Tillhagen, av en händelse att i det Hammarstedtska 
arkivet i museet uppmärksamma en förbrytarordlista från 1847 
som uppgjorts av dåvarande föreståndaren för Norrköpings all-
männa arbets- och korrektionsinrättning August Leopold Hård 
af Segerstad. Då denna ordlista var från samma tid, ja kanske 
från samma år som Djos Per Anderssons, kunde det ju anses 
lämpligt att den utgavs tillsammans med hans. Snart nog ansåg 

5-47198 Svenska Landsmål 1947 
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jag emellertid fördelaktigast att Hård af Segerstads ordlista 
och Djos Per Anderssons i dess tre versioner utgavs var för 
sig och, som ett särskilt arbete, en närmare undersökning av 
ordmaterialet i bägge listorna. För själva ordlistorna och deras 
skriftvarianter av orden och uppgifter om dessas betydelser 
hänvisar jag nu till Olof Gjerdman, Djos Per Anderssons ord-
lista över svenskt förbrytarspråk (i föreliggande årg. av Sv. Lm. 
sid. 1 if.) och Carl-Herman Tillhagen, En• nyupptäckt rommani-
ordlista från 1847 (i samma årg. sid. 47 if.). 

I föreliggande arbete 'belyses, där så har låtit sig göra, de 
i ordliatan ,upptagna orden genom jämförelse med ord i andra 
svenska och, utländska ordböcker och ordlistor över samma slag. 
språkarter och över zigenardialekter. Någon generalinventering 
ar-  vare sig det inländska eller det utländska förrådet av hit-
hörande besläktade ord har dock inte 'varit avsedd. I regel har 
fördenskull en källa fått vara, nog för vart och ett av de länder 
som berörs. Jag har också försökt belysa orden genom att i den 
mån det har varit mig möjligt framlägga den härledning av 
dem som har förefallit mig säker, sannolikast eller åtminstone 
värd att överväga. När inte annat uppges har jag därvid stött 
mig på Franz Miklosich, Ober die Mundarten und die Wan-
derungren der Zigeuner:Europa's, Wien 1872, och John Sampson, 
The Dialect of the Gypsies of Wales, Oxford 1926. Då de har 
varit ense har jag ofta nog anfört deras meningar och skriv-
ningar utan särskilt angivande av källan. Denna har alltså 
då — detta sagt en gång för alla — varit Miklosich, förk. M. 
eller Mik., och Sampson, förk. Sa. När de två har varit av 
olika mening har jag angivit den jag har ansett mig böra an-
sluta mig till, genom ett M. eller Sa.. Miklosich och Sampson 
har inte alltid varit de första som framlagt den härledning av 
orden som de har funnit riktig eller sannolikast. Men eftersom 
de brukar ge nödiga upplysningar om sina källor, har jag trott 
mig kunna för enkelhetens skull nöja mig med att hänvisa till 
dem. En av deras föregångare vill jag dock här särskilt nämna. 
Det är A. F. Pott, vars arbete "Die Zigeuner in Europa und 
Asien" 1—II, Halle 1845, är derhört rikt på värdefulla faktiska 
uppgifter och lämnar månar försök till härledningar. 
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För uppslaitsorden har jag 'använt 'det skrivsätt soni- jag 
tror enklast återger det åsyftade uttalet. I de fall'då jag inte 
har 'vågat drå nåea slutsatser rörande detta -- det har före-
trädesviS varit fallet ifråga om uttalet av skrivet o och av kvan-
titeten — har jag låtit ordlistans eller ordlistornas stavning 
gälla. ',Följes 'inte uppslagsordet av ett .Dj. (= Djos Per. An-
dersson) eller HaS. (= Hård af Segerstad) Så betyder det att 
ordet uppträder lika i bägge ordlistorna. Detta är dock endast 
undantagsvis fallet. I allmänhet har jag för formens eller för 
betydelsens skull måst anföra orden ur båda listorna. Ibland 
har jag t. o. in. ansett• mig tvungen att ge uppslagsordet i olika 
former. Antalet uppslagsord är omkring 500. Av dem stam-
mar ungefär 170 från Djos Per Anderssons, vid pass 230 från 
Hård af Segerstads ordlista'och från bägge omkring 120. I för-
ordet till den senare listan uppges att utgivaren har "collatio= 
lierat" den "med åtskilliga fångar, på olika tider och platser, 
och, oaktadt den olika dialekten af Skåningar, Smålänningar, 
Blekingsbor, samt jeniväl i Norge födde, har jag trott mig 
komma rätta uttalet så nära som möjligt på det sätt jag för-
sökt med förefallande stafningssätt att uttrycka detsamma." 
Det vore av intresse att veta, men framgår tyvärr inte av detta 
Hård af S:s uttalande, ifall alla de ord han anför har varit 
kända av alla eller de flesta av de fångar han utfrågat, eller 
om den ene fången har bidragit med vissa ord, en annan med 
vissa andra. Har exempelvis några norska fångar skänkt några 
ord till hans samling? Av de biografiska uppgifter som man 
känner till om Djos Per Andersson tycks framgå, som Bgm. 
1935 påpekar, att de trakter av Sverige han vistats i har varit 
Dalarna, Västmanland, Gästrikland, Uppland och Söderman-
land. Förmodligen har han lärt sig de ord han meddelar i sin 
lista huvudsakligen av brottslingar från dessa landskap men 
han kan naturligtvis också ha snappat upp en del ord av 
brottslingar från andra delar av vårt land. Det är med andra 
ord svårt att avgöra i vilken utsträckning olikheterna mellan 
de bägge ordlistorna skall tolkas som lokala skillnader inom 
förbrytarspråket eller antas bero på andra, mera tillfälliga 'om-
ständigheter. 
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En närmare granskning av den samling ord som de bägge 
listorna upptar, visar att bortåt ett tiotal språk har lämnat 
bidrag till dem. Talrikast är bidragen från de indiska, grekiska, 
slaviska, tyska och svenska språken. En del av de lånade orden 
har starkt förvanskats. Säkerligen har det inte sällan skett 
i avsikt att göra dem svårbegripliga för utomstående. Jämför 
t. ex. lovrat och det långivande språkets lova, möttra och möta, 
boddra och bo. Om -ttra och -dra se vidare Iv. 1 sid. 247 och 
254 f. Ordens böjning är, i den mån den visar sig i ordlistorna 
och där förekommande textmaterial, på det hela taget svensk: 
måjjen 'munnen', naket 'näsan', dannar 'tänder', bobber 'bönor', 
jakorna 'ögonen', falatjerna landklovarna' (eg. 'handskarna'), 
pärlot 'vitt', latjut 'gott', nobar 'nekar', kammade 'hade', pandlad 
'stängd', bäkknat 'sålt', lett 'fått'. Här och där stöter man dock 
på former som man inte riktigt vet hur man skall uppfatta, 
t. ex. drommen i uttrycket "nascha vår drommen rymma vår väg". 
Ordet ser ju närmast ut att vara en missförstådd best. form sg. 
av dromm 'väg', men skall kanske förstås som en förvanskning 
av en äldre, nu annars försvunnen form drommon. Jämför det lån-
givande språkets, grekiskans, ack. 3p6p,ov (nom. Spdgog). Varför 
heter det kamma och inte kammar i HaS. "der palla kamma du . . . 
derefter får du.. ."? Och varför översätter inte samma ordlista 
schuklot med 'surt' utan med 'sur'? Beror det endast på att 
Hård af Segerstad inte behärskade fångarnas språk och därför 
här förstått fel? 

I motsats till böjningen gör ordbildningen i listorna ofta 
ett främmande intryck. Svenska suffix saknas visserligen inte. 
Rätt vanliga är t. ex. -are (mangare 'tiggare', sivrare 'skräd-
dare' etc.) och -(n)ing (vandring 'resande', 'skojare'), kurning 
'stryk' o. s. v. Det senare suffixet förefaller dock i vissa fall 
att vara tillkommet snarast som en svensk ersättare för ett 
zigenskt -in eller -i, t. ex. klising 'nyckel', tjuring 'kniv', vår-
ding 'vagn'. Jämför på annat håll klisi(n), tjuri, vårdi, wordin. 
Iv. 2 uppger (sid. 229) att -ing i Norge användes, enligt vad 
tattarna själva uppger, så gott som uteslutande av "skojarna" 
medan "tattarna" begagnar någon annan ändelse, t. ex. -o. I än-
delsen -an, i t. ex. hädan 'spisel' och pustan 'ficka', kan man 
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vilja se en först missförstådd svensk best. form sg. på -an, 
helst som sidoformer med -a är vanliga, t. ex. härta, posta och 
vanta(n) 'vägg'. Ändelsen -an är dock inte okänd i jämförbara 
språkarter utanför Skandinavien. 1 substantivändelsen -a har 
vi säkerligen rätt att ibland se en svensk ändelse -a, ibland 
en försvenskning till -a av en tidigare ändelsevokal med annan 
kvalitet, t. ex. i bansa 'lada' (jfr ty. Banse), men oftast är -a 
utan tvivel av icke-svensk extraktion. Mera påtagligt osvenska 
verkar substantivändelserna -o och -i (balo jucklo 'hund', 
maro 'bröd', sani 'soppa', tiali 'tobak', vali 'fönster' etc.) och 
adjektivsuffixen -ab (-ali), -ano (-ani), -aro (-an), t. ex. i barrvalo 
'rik', purano 'gammal', rommani `tattarspråkee, kåk(k)aro 'falsk'. 
Av särskilt intresse är suffixen -(s)ko, -(s)kero, -(s)kiro, -jo, 
-pas/co, -mayero etc. För att rätt förstå dem bör man veta följande. 
I stället för genitivändelse använder zigenskan ett slags posses-
sivsuffix som läggs till substantivets ackusativform. Suffixet 
har inte samma form i alla zigenardialekter. Under olika be-
tingelser har det också inom en och samma dialekt olika ut-
seende. I walesisk zigenska bildas exempelvis till ack. aves 
'gosse' med tillhjälp av poss.-suff. avAskö och Mv&kerö, till 
ack. åav6i 'gossar' åavkö (< -ngö) och baverö (< -ngero), till 
ack. sg. lodiben 'logi', 'natthärbärge' lodibenåskö och lodibenå-
skerö vilka sammandras till lodimetskö och lodimåskerö, till ack. 
pl. lodibend lodibenåyö och lodibenånerö, varav genom samman-
dragning blir lodimetyö och lodimåyerö. Ordbildningarna på -(s)ko, 
-(s)kero, -mayero o. s. v. är mycket omtyckta i zigenardialekterna 
och brukas både som adj. och subst. i mask, och fem. form. 
I Dj. och HaS, förekommer också en annan ordbildning av 
ett visst intresse. Den föreligger i tamlot 'mörker', pi/not 
'dager', tjattjot 'sanning'. Samma bildning har vi att göra med 
i E. pi/mot 'arsenik', i Su. och Iv. 2 gulot 'socker' och i Iv. 1 
kalot och gulo-kalot 'sirap'. Iv. 2 jämför grekkot 'synd' i norsk 
rodi (rotvälska). Han förklarar grekkot så att man har uppfattat 
grekko 'synd' som "an adjective, the consequence of which was 
the addition of the neuter ending -t". Jfr E. de asjar gräcko 
du kerar tjakis 'det är synd att du säger så'. Tydligt är emel-
lertid att medan pi/not 'dager' och tjattjot 'sanning' av tattaren 
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kan kännas som adj. i neutrum (-= 'ljust', resp. 'sant') så står 
tamlot som kan betyda 'mörkt', 'skumt' o. d. dock i betydelaen 
'mörker' nära gränsen till eller har övergått till subst., och i 
E. pärnot 'arsenik',. Su. och Iv. 2 gulot 'socker' och Iv. 1 kalot 
och gulo-kalot 'sirap' (ordagrant 'svart' och 'sötsvartg bör man 
nog se substantiv, även när de begagnas tillsammans med ett 
föregående 'lite' eller dyl. Jämför t. ex. med E. pärnot 'arsenik' 
zig.-ty. perno 'W eissbrot'. 

Förkortningar. 
• 

Almqu. = Almquist. Se litteratur- 
förteckningen. 

-=" 
And. -= 'Andersson. Se litteraturför- 

teckningen. 
Asp. = aspkerad. 
Asi. och asiatisk = asiatisk zigenska. 
Ave-Lallem. = Av6-Lallemant. Se 

litteraturförteckningen. 
Bask. = baskisk zigenska. 
Belu6. = beluiska (belutsjiska). 
Bgm. = Bergman. Se litteraturför- 

teckningen. 
Bu. = Bugge. Se litteraturförteck- 

ningen. 
Bulg. bulgarisk. 
Da. = danska. 
Dard. = dardäi, 
Di. = Djos Per Andersson. Se lit- 

teraturförteckningen under Gjerd- 
man. 

E.= Etzler. Se litteraturförteckningen. 
Ehr. = Ehrenborg. Se litteraturför- 

teckningen, 
F.=Finek. Se litteraturförteckningen. 
Fi. -= finska och finländsk zigenska. 
Find. = fornindisk. 
Gan,. Ganander. Se litteraturför- 

teckningen. 

Gr. = grekiska och grekisk zigenska. 
Grek. -= grekiska. 
Guj. = gtjarati. 
HaS. = Hård af Segerstad. Se litte-

raturförteckningen under Tillhagen. 
Hebr. = hebreiska. 
Hellqu. Hellquist. Se litteraturför-

teckningen. 
Hind. = hindi. 
Ind. = indisk. 
It. = italienska och italiensk zigenska. 
Iv. = 'versen. Se litteraturförteck-

ningen. 
J.= Jeäina. Se litteraturförteckningen. 
JGLS. = Journal of the Gypsy Lore 

Society. Se litteraturförteckningen. 
Käf. = käfiri. 
Kas. = käämiri (kashmiri). 
Kurd. = kurdiska. 
Lat. •=- latin. 
Lett. =- lettiska och lettisk zigenska. 
Lieb. = Liebich. Se litteraturförteck-

ningen. 
Lit. = litauiska och litauisk zigenska. 
M. och Mild. = Miklosich. Se littera-

turf örteckningen. 
Mikl. Et. Wtb. = Miklosich; Etymol 

logisches Wörierbuch. Se littera-
turförteckning. 
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Mar. = maräthi (marattiska). 
Nep. och nepal. = nepali. 
Nygr(ek). = nygrekiska. 
Nysv. St. = Nysvenska Studier. Se 

litteraturförteckningen. 
P. = Pott. Se litteraturförteckningen. 
Pa. = Palm. Se litteraturförteck- 

ningen. 
Panj. = panjabi. 
Pasp. = Paspati. Se litteratUrför- 

teckningen. 
Pers., = persiska. 
Po. och pol. -= polsk zigenska. 
Prakr. = prakrit, 

= Ridderstad. Se litteraturför- 
teckningen. 

Re. och Reb. = Rebolledo. Se' lit 
teraturförteckningen. 

Rom. = rommani. 
Rum. -= rumänska och rumänisk zi- 

genska. 
Ry. = ryska och rysk zigenska. 

och Sä. = Säve. e litteraturför-
teckningen. 

Sa. = Sampson. Se litteraturförteck-
ningen. 

SAOB.= Svenska akademiens ordbok. 
SC. --- Smart & Crofton., Se littera-

turf örteckningen. 

Serb. = serbisk och serbisk zigenska. 
Sindh. = sindhi. 
Skr. = sanskrit. 
Slav. = slaviska. 
Sp. = spanska och spansk zigenska. 
Su. = Sundt. Se litteraturförteck- 

ningen. 
Sv. = svenska och svensk rommani. 
Sö. & Fo. = Söderman & Fontell. Se 

litteraturförteckningen. 
Th. = Thesleff. Se litteraturförteck- 

ningen. 
Tjeck. = tjeckiska och tjeckisk zi- 

genska. 
Turk. -= turkiåka. 
Ty. = tyska och tysk rommani. 
Uhr. = Uhrström. Se litteraturför- 

teckningen. 
ULMA. = Landsmålsarkivet i Upp- 

sala. 
Ulr. = Ulrich. Se läte atiudörteck- 

ningen. 
Ung. = ungersk rånimani. 
Wales. '= walesisk rommani. 
W. & G, = Wittich und Giinther. Se 

litteraturförteckningen. 
= von Wlislocki. Se litteratur- 

förteckningen. 
Zig. = zigenska. 

Dubbeltydiga förkortningar som fi. och gr. avser oftast ifrågavarande 
zigenar- eller tattardialekt men begagnas ibland också för motsvarande 
nationalspråk, dock endast när missförstånd är uteslutet. För arbeten som 
anges blott genom författarnamnet hänvisas till litteraturförteckningen. 



A. 

alltsåsarot. Dj. Alltsåsarott alltsammans. 
Su. sas-haro; Iv. 1 sassaro, såssaro, så saro all, hel; Th. 1 saro, 
Sa. sår, så; M. savoro (gr. såvoro, sar(r)6; ung. savbro, sa; 
ty. *are, ha). 

Sammansatt av sv. allt och såsarot, vars -t (-tt) är sv.; såsaro 
trol. av sa 'allt', 'hel' och saro 'hel'. Skr. sarva, prakr. 
savva, säva, hind. särå `every'. 

aro. HaS. aro ägg. 
E. aro, jaro; Mr. 2 andra; Su. jaro Aeg.; Iv. 1 och 2 jaro 
egg (ovum); Th. 1 jciro Ej; F. j/im Ej; Sa. yårö egg; M. 
van do. 

Skr. an& 'egg', `testicle', hind. arga 'egg'. Formerna med j-
och v- är säkerligen tillkomna, som i rätt många andra zigenska 
ord, genom påverkan av någon lämplig slutljudande vokal i före-
gående ord. Se närmare under fändrik. 

arro. HaS. arro mjöl. 
varo; Su varo Mel, Iv. 1 varo mjol; Th. 1 väro Mal; 
jåro Mehl, Teig, J. ja7o; Sa. vårdö och mindre ofta vårö 

meal, liour; M. vanro (gr. vanr6, varå, rum. arå, ung. etPo). 
Besläktat med hind. Että, ärd, dard. at, die `meal'. 

Sa. anser också möjligt, att ordet har lånats direkt från per- 
siskans ärd 'mcal'. De i vissa av varianterna förekom- 
mande uddljudande j- och v-ljuden är alltså 'förslag'. Jfr under 
fändrik. 

asta, astar. Dj. asta hjälpa, astar hjälper. 
E. hasjta; Su. haschta hjwlpe, laane; Iv. 1 hasjta 1. veie, 2. ta 
feil, 3. hjelpe; Th. 1 hazdä mån sich erheben.; Sa. åz- to raise, 
to lift; M. lazd (gr. låzdava heben, rum. vazd heben, helfen). 

För sammanknytningen av betydelsevarianterna 'lyfta' och 
'hjälpa' hänvisar jag till P. II sid. 173, Bu. sid. 154 och M. VIII 
sid. 5. Ordets härledning dunkel. 
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atja, atjar. Dj. A(t)tjar han är,' du är o. s. v.; HaS. atja vara, 
bliva. 

asja (assja) vara, finnas. Su. attja, asscha vmre; Iv. 1 asja 
vmre, bli; Th. 1 ächä bleiben, verbleiben, verweilen, seiu; 

åt,§ (tåej) bleiben, stehen; Sa. a to stay, to remain, to 
wait, to stop, to stand, to be situated; M. a6. 

Pali aådb 'to stay', 'to remain', 'to settle down', prakr. ah, 
hind. ah . . . ̀ existieren'. 

ava, hava. Dj. (h)ava komma. 
E. ava; Su. och Iv. 1 ava; Th. 1 Etvå, vä; F. åw- (wej) kommen, 
werden, J. avav ich komme; Sa. av- to come, to arrive; M. av. 

Enl. Beames (III sid. 44) och Sa. skr. äyå 'to come', 'to advanee', 
'to approach', av yä 'to move', 'to go', prakr. ävai, hind. änä. 

B. 
bakro, bakkro. Dj. bakro gumse, vädur; HaS. backroar får, 

lamm, getter. 
E. backro får; Su. bakro Faar; Iv. 1 bakro san; Dorph bakra 
et Faar; Th. 1 bakro Schaf; F. båkro Schaf, Hammel; Sa. ba- 
karö ra., f. sheep, ewe; M. bakro. 

Skr. varkara ̀ get', 'lamm', prakr. vakkara, hind. bakarå 'gumse', 
bakari 'tacka', 'får'. Se Sa. 

bal. Dj. bal hår; HaS. bal hår, skägg. 
E. bal; Su. bal; Iv. 1 bal hår; Th. 1 bål, pl. bäla; F. bal Haar, 
Borste; Sa. bal; M. bal. 

Skr. våla, våra Schweifhaar', pali våla `Kopfhaar', Schweif- 
haar', hind. bål. 

ball(e)vass. Dj. ballevass svinkött; HaS. ballvass fläsk. 
E. ballvass; Su. balivas; Iv. 1 balibas, balovas, balvas; Iv. 2 
balevas, balovas; J. balevas; Sa. balovas. 

Av balo och mas. Se dessa ord. 
balo. HaS. balo svin. 

E. bak gris, svin; Su. och Iv. 1 bak Svin; Dorph balo et 
Sviin; Th. 1 baliåo (mask.), -i (fem.), balo, -i Schwein; F. bålo, 
bålo Schwein; Sa. bålö (mask.), -i (fem.) pig; M. balo. 

Enligt M.: <skr. Mia lungas Thier', hind. bhål, bhålu `bear'; 
enl. Pott och Sa.: <skr. varåha log'; hind. väräh `boar', 
värähi `sow'. 
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bansa. HaS. bansa lada. 
E. bansa ladugård. 

Ordet, som jag inte har kunnat återfinna i någon annan 
tattar- eller zigenarordlista, är tydligen lån från det i en del 
dialekter i norra och mellersta Tyskland, t, ex. Preussen och 
Thilringen, förekommande ordet Bamse, där det kan betyda 'hög 
av hö, säd o. d.' men också 'rum på sidan om tröskplatsen i 
en lada'. Någon betydelse 'ladugård' har jag inte kunnat finna 
hos de tyska orden i de ordböcker, som stått mig till buds. 
Den betydelsen hos E. bansa kan ju ha kommit till i Sverige, 
men det kan ju också hända, att ordet kan betyda 'ladugård' 
även på ett eller annat håll i Tyskland, fast jag inte har lyckats 
hitta det i den betydelsen. Bansa torde vara samma ord som 
vårt bås. 

baro. Dj. baro stor; BAS. baro stor, hög, bättre, förmer. 
E. baro stor, hög; Su. baro; Iv. 1 och 2 baro stor; Th. 1 baro, 
bärp, Sa. bårö; F. bäro gross, lang, hoch, wichtig; M. baro. 

Skr. vara, prakr. va/a, hind. ba(lä, dard. båro, baddo. 
barr. Dj. barr sten, berg; HaS. barr sten, klippa, berg. 

E. barr; Su. bar Sten; Iv. 1 bar eller barr stein; Dorph bare 
eller barr en Steen; Th. 1 bar Stein; F. bar Stein, Maner; 
Sa. bår stone, gem; M. bar. 

Ordet är enligt Turner, till vilken Iv. ansluter sig, identiskt 
med kurd. bär 'sten', och motsvarande former är vanliga i de 
indoariska språken i Hin.dukush. 

barrvalo. H aS. barrvalo rik. 
E. barvalo rik; Su. barvalö rig, mwgtig; Iv. 1 barvalo rik; 
Th. 1 baravalo reich, men barvales `reichlich'; F. bårvalo, brå-
valo creich'; Sa. barvalö crich', `wealthy'; M. baravalo. 

Skr., hind. balavat 'powerful', `mighty', `weighty', 'important', 
till bala `power'. 

bassj. HaS. basch år. 
Se bä/cks(?), bassj. 

hassja skälla (Dj. o. HaS.), vara otidig (HaS.), vara ovettid(Dj.), 
ovett, skällsord (Dj.). 
E. bassja gräla, skälla; Su. basscha skwlde,. vmre urimelig, 
Urimelighed, Skjmldsord; Iv. 1 ba,sja spille (instrument, kort), 
skelle, skjennes, trette; Th. 1 baåavå (bachavg spielen, klingeln, 
musizieren ; F. bag-, babw- bellen, musiziren; Sa. bd..- to crow. 
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M. ba,§ (gr. babåya schreien, hellen, rufen, singen, ung. ba§avel 
I spielen). 

Skr. bhä.§ `sprechen': Betydelsen 'vara ovettig' har tattar-
ordet säkerligen fått genom inflytande av det svenska skälla i 
överflyttad bemärkelse. Jfr också Bronclal sid. 106 och Iv. 1 
sid. 30. 

bedor. Dj. bedor civil herre. 
Utan tvivel bara en biform till bäddor. Se detta! 

biståkkar. Dj. biståkkar stövlar. 
E. biståckar; Th. 2 biståkkar. 

Om bi stockar (eg. 'bikupor') en gång har, som Save uppger, 
Varit ett öknamn på bönders byxor, så träffar han genom sin 

' hänvisning ' till detta ord säkerligen det rätta. Jfr Bgm. 1939 
sid. 95, Enligt Thesleff egentligen månsingspråk. 

bivot. HaS. bivot rå. 
E. bivano; Iv. 1 vivan rå (om mat), våt, fuktig; Th. 1 bivo 
neu, unreif, roh; v. Sowa biwant roh; Sa. bivan, vivan green, 
unseasoned (of wood), unripe (of fruit), fresh, raw (of meal), 
SC. bivån, bivatto `raw'. 

Sa. vill anknyta till skr. vitnläna `fresh', Iv. 1 tror inte på 
denna härledning, och den verkar onekligen djärv. 

blavdot. HaS. blavdot blått. 
E. blavano blå; Su. b1avan6; Iv. 1 blavano, blavvano blå; Th.1 
bläto; F. blavato, blåttto blau; J. blavato blau. 

Enl. M. I sid. 5 lån från slav. språk. Han jämför polskt 
btavat 'blåklint' och btawy 'blekblå'. Kanske man också skulle 
kunna jämföra serb. play och plavetni 'blå'. 

bobber. HaS. bobber bönor. 
E. båbber; Iv. 1 båbb bönne; Th. 1 bobbor Sohne'; F. böbo 
Bohne, Saubohne; Sa. boba pea, bean; M. bobi. 

Fornslav. bobb 'böna', serb., bulg., rum., bob. Se Mik. Et. 
Wörterb. sid. 15. 

boddra. HaS. boddra bo. 
E. bodra (boddra) bo; Iv. 1 budra och bodra bo; Iv. 2 bodra, bo. 

Av svenskt bo + ett fördöljande suffix. Jfr, sid. 68. 

bokko. 
Se båkko(n). 
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brasa. HaS, brasa frysa. 
E. brassja frysa; Su. brasa fryse; Brondal masas/er Is; Iv. I 
brasa och brasja; masja fryse; Th. 1 mEtzuvä frieren; F. mråzo 
Eis, Eiszapfen; Hrkal mreizo Eiszapfen; Lieb. umråso Eis; 
v. Sowa mrasevava erstarren. 

M. antar (I sid. 25 och III 36), uppenbarligen riktigt, lån från 
slav. spr. och hänvisar till särskilt serbiskans mraz `Reir, 'Frost'. 
Jfr också Brondal och Iversen. 

brasano. HaS. brasano frusen. 
P. I sid. 429 mrasandö gefroren. 

Liksom rarazandö hos P. är troligen brasano ursprungligen 
ett part. Något verb brasa finns inte i ordlistan, men det åter-
finnes i mer eller mindre påminnande former i en del västliga 
zigenardialekter: E. brasja; Su. brasa; Iv. 1 brasa, brasja, masja; 
Th. 1 mEtzuvii. Verbet är liksom det motsvarande substantivet 
av slaviskt ursprung. Jfr bulg., serb. och tjeck. mraz 'köld'. 
Se Mik. Et. Wörterb. sid. 193. Som Iv. framhåller (I, sid. 39) 
beror varianterna på m- och br- säkerligen därpå, att konsonant-
förbindelsen mr-, som zigenarna inte hade i sitt språk, vållade 
dem besvär och lockade dem till ändringar. En tredje lösning 
av uttalssvårigheterna torde föreligga i de hos Lieb. upptagna 
urarta-  so Sis', vid sidan av inör?so 'Eiszapfen'. Till nu anförda 
former må ytterligare läggas: hos von Sowa mr/1z° 'Frost', mrå-
zola 'es friert', hos Sa. miizos 'frost', `ice' , mäzer-  'to freeze', 
mäzin- 'to freeze'. 

bria. HaS. bria gröt. 
E. brialt, briam, briant; Su. briant Grod; Iv. 1 brian och briant 
graut; Iv. 2 briant grant; Th. 1 brija Brei; v. Sowa bria 
Papp (= Brei); J. breja Briihe. 

Th. hänvisar till medelhögtyskt och medellågtyskt bri. Iv. 1 
antar, att -an i brian är ett suffix, som har kommit till på 
nordisk botten, liksom väl då också det slutljudande t i formen 
briant. 

brillor. Dj. brillor glasögon. 
Ty. Brille, -n. 

broggler. HaS. broggler "potatoös". 
brål, bråler potatis; Th. 2 prolla potatis (månsingspråk); 
bröl Birne; Hrkal ambröl, bröl, bröli Birne; v. Sowa bröl, 

prohl, Birne, Obst, Frucht, Tannenzapfen; Sa. brol pear; 
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M. ambrol, (gr. ambröl Birne, ung. åmbrol, Birne, ambro Birne, 
Apfel, poln. brohlo). 

Pers. amråd. Till betydelsen 'potatis' hos brål, prolor o. s. v. 
har väl svenskt jordpäron bidragit. 

brussja. HaS. bruscha regn. 
E. brissja, brussja regna, brissj, brissjepå regn; Su. brusscha 
regne, brusschipå Regn; Iv. 1 brusja regn, brusja regne; 
Th. 1 brigino (brichino) och brigno (brichno) Regen, briko 
(brichno) daa regnen. F. brigkdo Regen, "mit de- regnen". 
Sa. brigin ram, brigin dela it is raining, briifido ram, dela 
brigindo it is raining; M. brigin. 

För brigin jämför skr. val-4.~ `raining', ram', av vr,5 'to ram', 
prakr. varisaya ; hind. barasnå 'to ram', baras 'min'. 

I brigindo ha vi att göra med ett gerundiumsuffix inda. 
bråka. Dj. bråka skvallra, upptäcka. 

Th. 2 bråka prata. 
Sv. bråka, i samverkan med tjalla (se detta). Enl. Th. 2 

månsingspråk. 
bråkbindare. Dj. bråkbindare. 

Ordet finns endast upptaget i två av avskrifterna av Djos Per 
Anderssons ordlista. Det översättes inte där, men kan inte gärna 
ha betytt något annat än 'förrädare', 'angivare', med vilken be-
tydelse det enligt Bgm. 1934 har förekommit i de svenska n a-
sar n as, dörrknackarnas, språk. Jfr bråka och tjal(1)a. 

buda(n). Dj. budan dörr, port; HaS. buda dörr, port, utgång. 
E. buda (budda); Su. buddar; Iv. 1 budar; Th. 1 rådar; F. w4dar; 
J. vadar; Sa. hudär, judär, udär; M. vudar. 

Skr. dvär, dvära, pali dvära, prakr. duära, duvära. Den 
ljudomkastning som lett till de zigenska formerna belyser Sa. 
med ett flertal liknande, t. ex. "kodav-  'to hurt' beside dukeav-
from Skr. dubkha" och "ruzalö 'strong' = Cont. Gyp. zoralo". 
Det slutljudande -n i budan är trol. sv. änd. -n. 

budingen. Dj. budingen förstuga(n). 
Sundt vill —  förmodligen med rätta —  föra ordet till budan. 

buja. Dj. byja älska det andra könet, buja coire. 
Su. byja besove, Iv. 1 båja coire. 

Dessa ord vill man gärna sammanföra med E. bja 'stor bjud-
ning', 'kalas', bjava sej, bjavas 'gifta sig', bjavipli 'giftermål', Th. 1 
bjäo'llochzeit', J. bijav Sochzeit', Lieb. piäw 'die Hochzeit', F. biåw 
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Sa.,biav-`to Marrr/ta wed 4perhaps ariginal4 used only 
in the sense of a man taking a woman to.wife)', M. biav. Från 
dessa ords betydelse kommer ,man,dock lika litet .sorn från deras 
indiska släktingars (skr. vi/24e  !taking håme of the bride', `wed-
ding', 'marriage', hind. b4äh, byäh) inte utan vidare till en 
betydelse 'coitus'. M. hänvisar också vid de tyska fornåeriira 
genom ett "vergl." till det tyskzigenska verbet puijäwa `coire', 
och Lieb. tycks vilja härleda piEnv 'bröllop'. ur ett till detta 
puijäwa svarande subst. puiäw. Också lv. räknar- med två ur-
sprungligen skilda ord. Verbet byja (Su.) för ,han liksom M. 
till biav 'bröllop', bukt däremot tillsammans med det tyskzig. 
pttigtwa och det• walesiskzigenska peitier 'futuere'. Härledningen 
av dessa två verb är emellertid myeket oviss. 

bul. Dj. bul stuss, säte (på en människa); HaS. bul rumpa. 
E. buleh,,bulet bakdelen, 'ändan'; Si. bul Rumpe; I. 1 bul och 
bule runape, Podex; illa. 1 bill f. natis; 1'. bål Gesäss; Sa. bul 
Podex; M. vu/. 

Skr. buli 'vulva', 'anus', hind. bul. 
buro. HaS. buro bonde. 

E. buro bonde, icke-tattare; Pa. bicro bonde, även 'en per-
son som är lätt att lura'; Th. 2 buro person som man icke 
känner; •Su. buro Bonde, bosat Mand, i Alm. buhrer som ikke 
horer tu l Tatarnes Slwgt; Iv. 1 och 2 buro bonde; Th. 1 bfo-os 
Bauer. • 

Ordet, som icke tycks finnas i tyskt zigenar- eller tattarspråk, 
måste — som Bgm. 1934 och Iv. framhåller -- vara medelhög- 
och medellågtyskt bär + den zig. mask:. ändelsen 

buroker. HaS. buroker bondgård. 
Av buro 'bonde' och ker 'gård'. Se dessa ord. 

burra. HaS. burra buskar. 
Lieb, porr, purr der Busch, das G-ebiisch, das Gehölz, die 
Hecke, der Wald; Hrkal bor, bur ("meist Mz. bbra") Busch 
Sa. buros bush, shrub; M. buro (ung. buro Dornstrauch). 

Jfr hind. bätä 'bush', `shrubi. 
butare. Dj. butare bättre. 

Säkerligen som Säve menar komp. av "Bur. 
hutt. Dj. butt väl, bra; HaS. butt mycket. 

E. but (butt) mycket, många; Iv. 1 but, butt och buk mye, 
ofte, dessutom pl. bute och butri mange; Su. but, pl. bute 
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;0Megen, iftange; Th. 1 båt viel, Th. 2 'bult mycket; Y. but viel; 
Sa. båt much, many; M. but. 
'Betydelserna 'väl', 'br-a” och 'bättre' hos butt, resp. butare 
tycks inte förekomma på något annat håll. 

Skr. bahu 'abundant', `much', bahutä `abundance'; prgkr. bahu; 
hind. bahu `many', bahut `much', 'more, 'most'; -dard. bått. 

byja. 
Se bujt-t, byja. 

byling: Dj. byling stads.- eller polisbetjänt. 
Th. 2 byling, Palm byling, Bgm. 1939 byling polis. 

Enligt Th. 2 månsingspråk. SAOB anser möjligt att byling 
skall uppfattas Ji som avledning av bygel 'polis'. Utan att vilja 
påstå att den ,  härledningen är säkrare skulle jag dock vilja 
framhålla som en möjlighet att byling är en med suffixet -ing 
gjord nybildning till bödel eller böl. Formen böl har före-
kommit som enkelt ord, men vi behöver inte räkna med den. 
I kapitlet "Skarprättarens hemliv" i K. W. Herdins Gammalt 
och nytt, Uppsala 1935, berättas det hur två unga -dalkarlar 
år 1669 hade blivit malträterade i bödelsgården Rackarnäbben 

Uppsala. Bödeln kallas där bödeln men hans hustru och 
hans son böhlskonan och böhlsonen. Vi kan anta att de for-
merna har uppstått genom sammandragning av bödel i bödels-
konan och bödelsonen. På liknande sätt skulle bödeling och 
bödelingen ha kunnat ge böling och bölingen. Betydelsen 'bödel' 
hos ordet bödel torde knappast kunna utgöra något hinder för 
härledningen, eftersom bödel säkerligen dels har använts förr 
liksom av en del folk nu som skällsord på polisen, dels väl 
länge nog användes i den dubbla eller om man så vill mera 
allmänna betydelse som detta från tyskan lånade ord hade på 
tysk botten. Härom yttrar t. ex. Heinrich Berghaus i Der Sprach-
schatz der •Sassen I, Brandenburg 1880: "Bödel, Bö'el, Bodel s. 
Der Biittel, eine selbst im gemeinen Leben verächtlich gewor-
dene Benen nung, sowohl der untersten Gerichts- und Polizei-
Diener (Polizeisergeanten, Schutzmänner) oder 'Eläscher, als auch 
des Henkers und seiner Knechte". — Något hö/ing vid sidan 
av byling känner jag emellertid inte till. 

båkk. Dj. bå(c)k hungrig. 
Båkk eller båk har jag inte i någon annan ordlista kunnat 

finna i denna betydelse, men i betydelsen 'hunger' förekommer 
ordet ofta, t. eX. hos Bu. bo/ck sult, Iv. 1 bo/ck och bd/ck, Th. 1 bokh 
Sunger'; F. bo/cc'  Hunger, Geiz; Sa. bo/cc 'hunger'; M. bo/ch. 
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Skr. bubhukså `appetite', 'hunger', prakr. bubhukkhå, buhuk-
khå, hind. bhiikh. 

båkalo, båkkalo. Dj. båkalo hungrig; HaS. bockalo hungrig. 
E. båckalo; Su. bokkalö sulten; Iv. 1 bokkalo, båkkalo; Iv. 2 
bukkalo, bokkalo; Th. 1 bokhalo; F. bokealo hungrig, geizig; 
Sa. bokGalö hungry, greedy. 

Avledning av subst. bd/ck 'hunger'. Se detta ord. 

båkko(n). Dj. båkkon bok, plånbok; HaS. båkko bok. 
Pa. båkkno, bäkko bok; E. båcko bok; Su. bokkan Lommebog; 
Iv. 1 bokkan bok. 

Sundt för ordet, trol. med rätta, till sv. bok. 
bädda. Dj. bädda tunna, kar, så, bärså, träkärl; TUS. bädda 

mått för mål och vikt, således både 'kvarter' och 'besman'. 
E. bädda kaffe, kaffekopp; som senare led i sammansättning 
i drabblebädda läsebok, jivenskebädder `havreneker', tålvbädda 
tolvskilling; Su. bedda pottemaal (ett rymdmått för våta varor 
lika med 0.966 liter). 

Ordets härledning oviss. I tyskzigenskan finns ett ord beda, 
peda som användes dels självständigt, dels liksom bädda som 
senare led i sammansättning och tydligen med samma betydelse 
som detta. P. II har det antecknat (sid. 404) som självständigt 
ord i betydelserna Siirste', Sinde' och (möjligen) `Kanzel' och 
som sammansättningsled i ett flertal ord, t. ex. Pendiriachåk6ro 
påda Sussknacker', sastereskero påda `Feile', Tschafnm"rdåsk6ro 
påda `Tiite', pl. gogalångre pådi Väder, mohljåkfri påda eller 
petta`Weintraube', mohljång6ri påtti `Weintrauben'. Lieb., v. Sowa 
och F. upptar inte ordet som sammansättning. Som självstän-
digt översätter Lieb. det med "1) die Sache, das Ding, das Geräth, 
2) die Hure, wie im deutschen `ein liederliches Ding' "; F. över-
sätter det med "Ding, Dings da, männliches Glied, Hure". Hos 
Th. 1 förekommer ett ord beda som han återger med `cunnus'. 

Att - bädda i drabblebädda o. s. v. och det tyskzigenska -beda, 
-peda hör ihop kan knappast betvivlas. Och att dessa samman-
sättningsled inte gärna kan skiljas från de självständiga bädda 
och beda, peda förefaller också klart. Förmodligen är det också 
samma ord vi har att göra med i det flnländskzigenska beda. 
Enligt v. Sowa "scheint" beda, peda —  liksom i vissa zigenar-
dialekter kova, koja —  "als allgemeiner Ausdruck alle Gegen-
stände zu bezeichnen, deren richtige Bezeichnung dem Zigeuner 
gerade nicht einfällt oder in der Sprache nicht vorhanden ist". 
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Utgår man från att beda, bädda i de nuvarande olika spe-
ciella betydelserna går tillbaka på ett hjälpord beda med en ganska 
allmän betydelse, så behöver man kanske inte förvåna sig över 
att betydelseolikheterna är så stora mellan finländskzigenska 
beda 'cunnus', tyskzigenska bada, peda Sfirste', `männ- 
liches Glied', Sure' m. m. och bädda 'tunna', 'kar', 'så', E. bädda 
'kaffekopp', 'kaffe'. För tyskzig. beda Sure' jfr dock under bäddor. 

Men innan beda blev ett sådant hjälpord med obestämd be-
tydelse måste det ju ha haft en viss speciell innebörd. Vad 
kan den ha varit? Kanske någon av dem som ordet nu kan 
ha, men i så fall vilken? 

bäddo(r). Dj. beddor herre, herre som har överinseende över 
något; HaS bäddo herre. 
E. bäddo herre, myndighetsperson av något slag; Almqu. beddo, 
beddon, beddoni herre; Pa. bä'ddo värd (på en krog eller ett 
värdshus). Även = husbonde, ägare; Su. beddo vmgter, Slave-
gevaldiger, Politibetjent; Iv. 1 beddo eller bedo politimann, 
fengselfunksjonmr; Iv. 2 beddo storkar, politimann. 

Bugge (s. 152) vill härleda beddo o. s. v. ur pers. bad 'prae-
fectus', 'custos'. Iv. räknar med detta ord men också med tre 
andra, nämligen med det hos Finck upptagna tyskzigenska Udo 
`Hurer', `Kerr, med det finska peto 'odjur' och med det slaviska 
beda, för vilket han hänvisar till M. I, sid. 5, där det som upp-
slagsord skrivs Uda och översätts med det latinska 'vis'. Själv 
bversätter Iv. beda med “power /makt" och finner, att det från 
betydelsesynpunkt kanske skulle vara lättast att från det ordet 
komma fram till beddo och dess olika betydelser. Emellertid 
kan jag inte se annat än att vi för de fall, då det slaviska 
beda förekommer i zigenardialekter, har att utgå från inte be-
tydelsen 'makt' utan från ordets vanliga betydelse i de slaviska 
språken: 'elände', 'nöd', 'olycka' o. d. 

Det tyskzigenska bedo Surer', 'Kerl' skulle kunna tänkas ha 
tillkommit som en maskulin parallellbildning till beda Sure' 
och således ha fått sitt -o i analogi med zigenarord som dÄno 
`Mensch', 'Kerl', gad.§o Sichtzigeuner' o. s. v. Om vi däremot 
vill se i det tyskzigenska bedo samma ord som de norska och 
svenska tattarorden bedo, bäddor etc., då måste vi nog söka 
finna en annan härledning av ordet. En möjlig utgångspunkt 
skulle måhända det franska ordet bedeau kunna vara. Det ordet 
betyder visserligen i nutida franska 'kyrkvaktare', 'pedell', men 
har en gång — kanske till slutet av 1600-talet och i varje fall, 
tycks det, till omkring 1600 — använts i betydelsen `sergent 
6-47198 Svenska Landsmål 1947 
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de justice subalterne', alltså ungefärligen med den betydelse 
'rättstjänare', 'exekutionsbetjänt' som det tyska Bilttel, Bödel, 
Böl o. s. v. har haft. Jfr Byling. Förutsatt att bedeau lånades 
in i tyskt tattar- eller förbrytarspråk som likvärdigt med Biittel 
etc. bör det snart nog ha blivit använt också i Bättels andra 
betydelse: 'bödel', 'bödelsdräng'. Med den förra betydelsen som 
utgångspunkt skulle man kunna förstå att ett i svenskt och norskt 
tattarspråk från tyskt tattar- eller förbrytarspråk inlånat bedo 
genast eller så småningom skulle kunna uppträda i betydelser 
som de belagda: 'Politibetjent', 'politimann', 'fengselfunksjomer', 
Slavegevaldiger', `va3gter'. Man skulle även kunna förstå inne-
börden i ord som stilopabeddor `hägtets vaktmästare', Foru-
mens beddor 'Stadens vaktmästare', Tradrarobedor 'Fånggeval-
diger', Dåkalobeddor Sjukhusvaktmästare', dåkalohispbarobeddor 
'doktor' och tjatjupens barobeddor 'domare'. Betydelserna 'myn-
dighetsperson i allmänhet' och 'herre' som ordet också kan ha 
skulle likaledes bli begripliga. Betänker man vidare att bödelns 
hem åtminstone ofta också var krog, där samhällets drägg höll 
till, så förefaller inte heller de av Palm uppgivna betydelserna 
'värd (på en krog eller ett värdshus)', 'ägare' och 'husbonde' 
hos ett ursprungligen i betydelsen 'bödel' inlånat bedo så för-
vånande. 1 de betydelserna finge ordet tänkas vara hämtat när-
mast ur bödelsdrängarnas och krogbetjäningens språk, i de 
andra betydelserna däremot närmast ur fängelsekundernas. Har 
man tagit lite närmare kännedom om bödlarnas antecedentia 
och liv och leverne i äldre tid, så utesluter de långt ifrån, tycks 
det, möjligheten att det tyskzigenska bedo 'Hurer', 'Kerl' kan 
vara samma ord som de nordiska bedo, beddor och utgå från 
ett äldre bedo 'B tater . 

Härledningen av det nordisk-zigenska bedo, beiddo(r) ur franskt 
bedeau genom tyskzigensk förmedling är dock mycket osäker 
särskilt på grund av att den förmedlande tyskzigenska länken 
bedo inte finns belagd i betydelsen Sätter. För en annan här-
ledning tycks också ett par spanskzigenska ord tala. Det är Re. 
bedor6 'gosse' (spanskt muchacho, mozo, joven) och bedori 'flicka' 
(sp. muchacha, manceba). Då vi i -on i och -og tydligen har att 
göra med de zigenska diminutivsuffixen -07'6 och on, måste 
stammen i dessa bägge ord vara bed-. Liksom alla andra zigenar-
dialekter har spanskzigenskan lånat många ord från grekiskan. 
Bed kan vara ett av dem och gå tillbaka på det grekiska 
nacSi 'barn', vars at uttalas e. Det begynnande b i det spansk-
zigenska ordet talar inte emot lånet, ty jämför spanskzig. hal-
lestl6ro m., ballest&a f. 'duva' < grek. EE pa'&pr. och brotobo, 
brotobor6, brotor och broto- (som första sammansättningsled) 
'först' < grek. npgrm. Med denna härledning skulle de spansk- 
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zigenska bedorå och bedori från början ha betytt 'liten pojke' 
och 'liten flicka'. Om vi antar att zigenarna förfor med nalå. 
som med neptazipt så gjorde de av detta pedi ett pedo 'gosse' 
och ett peda . Ur betydelsen 'gosse' utvecklar sig lätt 
betydelsen 'tjänare'. Jämför t. ex. lat. puer, franskt garvon, 
svenskt sven och dräng. I grekiskan har ur den allmännare 
innebörden 'tjänare' utvecklat sig den speciella betydelsen 'vakt-
mästare på restaurang', 'Kellner'. Förutsätter vi att de norsk-
och svenskzigenska bedo och bäddo(r) går tillbaka på ett från 
grek. lånat pedi, så får vi anta att deras betydelser har utveck-
lat sig ur tidigare 'gosse', 'tjänare', 'dräng', och att ordet i 
vissa fall har stigit i anseende, t. ex. i betydelserna 'värd på 
krog eller värdshus', 'husbonde', 'ägare' och i betydelserna 'myn-
dighetsperson överhuvudtaget', 'herre', som skulle kunna ha 
framgått ur sammansättningar som dåkalohispbarobäddor 'dok-
tor' (eg. sjukhusstor"bäddor"), däkaskirobarobäddor 'hög officer' 
(eg. svärdets stor"bäddor"), forumens barobäddor 'borgmästare' 
(eg. stadens stor"bäddor"), tjatjupens barobäddor 'domare' (eg. 
domstolens stor"bäddor"). Det tyskzigenska peda, beda Sure' 
och bedo, pero Surer' slutligen skulle med denna härledning 
kunna tänkas gå tillbaka på beda, bedo 'flicka', resp. 'gosse', 
som fått dessa betydelser specialiserade till 'någons flicka' resp. 
'gosse' d. v. s. 'käraste', betydelser som i de kretsar det här är 
fråga om lätt bör ha kunnat sjunka i anseende. 

bäkka. Dj. bäkka kaka, stycke. 
E. bäcka bit, stycke; Iv. 1 bikka, bikkan bete. 

Härledning oviss. Su. för ihop ordet med peiko 'lapp' (se 
detta), Ehr. med sv. baka, Iv. tveksamt med det Lule-lapska 
piehkkee 'stycke', 'bit', piehkest pähkkai 'bit för bit'. För 
egen del tror jag hellre att bakom dessa ord döljer sig ett 
lågtyskt ord för 'bit', 'stycke'. Jfr t. ex. betken jämte beten 
`ein Bissen', `ein Bischen', `ein Wenig' i Ver suc h eines br e-
misch-niedersächsischen Wörterbuchs I (Bremen 1767), 
Betken jämte Beten och Bittjen, betken jämte beten, bettjen, 
betjen, bittjen, biffen i Otto Mensing, Schleswig-bol-
steinisches Wörterbuch I (Neumiinster 1927) eller bätken 
(aus beteken) jämte bäten i Wossidlo-Teuchert, Mecklen-
burgisches Wörterbuch I (Neumiinster 1942). 

bäkknat Dj. bäkknat såld, sålt. 
E. bickna, bäckna sälja; Su. bikna s1ge, biknipå, bikn Selg; 
Iv. 1 bekna selge; Th. 1 biknavä verkaufen, Th. 2 bekna sälja, 
pantsätta; Sa. bikin-; M. bikin. 

Skr. vikri, pali vikkittäti, sindh. vikilytyu, hind. biknä. 
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bäkks(?), bassj. Dj. Bäkks(?) år, tid; HaS. bassj år. 
E. bassj år; Su. bersch Aar; Iv. 1 bcersj och bers; Th. 1 ber. 
(bera, berch) Jahr; F. ber. Jahr; Sa. ber. year; M. ber.. 

Skr. varsa 'regn', 'regntid', 'år': prakr. varisa, hind. baras, dard. 
barish. 

bällven. Dj. billiven kväll; HaS bellven afton, kväll. 
E. bilven, bärvel(en), bärven kväll-en, Pa. bälv, Iv. 1 belvel och 
(sällsynt) belvar kveld; F. bHwul Abend; M. biaveli (gr. biaveli 
Abends). 

Iv. uppfattar, kanske med rätt, bällven etc. som en ursprunglig 
sammansättning, *bial-vel, vilken han belyser med fornind. vi-
käla 'kväll' och velä 'tid', under hänvisning till Turner sid. 445: 
nepali biy"eilo 'late'. 

bång. Dj. bing satan, djävul; HaS. beng djävul. 
E. bäng; Su. beng; Iv. 1 beng; Th. 1 beng; Sa. ber, boy, boyk; 
M. beng. 

Enl. Sa. skr. vyanga `maimed', eripple', frog'; 
hind. beng `frog', `toad'; Paspati och efter honom Sampson tänker 
sig att zigenarna har fått detta ord för 'djävul' på så sätt att 
de vid sin ankomst till Grekland lade märke till de överallt 
vanliga målade bilderna av S:t Georg dödande djävulen i drak-
gestalt, som ofta närmast liknade en stor groda. Jfr att Grell-
mann, Liebich och Finck översätter det tyskzigenska beng med 
'Teufel, Drache'. Jfr också spanskzigenska bengue.  `dragön' och 
benqui `diablo'. 

bängesta. Dj. bängesta helvetet; HaS. bengeste helvete. 
E. bängesta helvete; Su. bengesta; Iv. 1 bengelske helvete. 

För 'helvete' har zigenardialekterna vanligen en sammansätt-
ning bestående av ett adjektiv till bäng 'djävul' + ett substantiv 
med betydelsen 'ort' eller land' eller 'hus', t. ex. den walesiska: 
bey&kö kr 'djävulshuset' (-hemmet', -gården'), bey&kö Cern `djä-
vulslandet', bey&kö Can 'djävulsorten'. Th. 1 har för 'helvete' 
bengeski piri som egentligen betyder 'djävulskitteln'. Det av 
Iv. upptagna bengelske 'helvete' är, som han framhåller, säker-
ligen egentligen en substantivering av ett bengeski som genom 
ellips förlorat sitt efterstående substantiv och som från adjek-
tivet bengalo lånat sitt /. 

Enligt Su. är bengesta "sandsynl. for bengestad, Djmvulens 
Stad". För att styrka sin åsikt hänvisar han till jennikstad 
`Djarvelens stad'. Bengesta skulle dock kunna vara tillkommet 
på annat sätt. Jag hänvisar till P. II sid. 245 där man finner 
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ett ord benguistano som förklaras genom översättningen 'Teufels-
Ort'. I ordets senare del skulle vi kunna ha att göra med en 
släkting till det nyss nämnda walesiskzigenska Can txan och 
det av Iv. meddelade Ian 'plass', `sted', hind. thån 'stall', prakr. 
thäv,a, skr. sthåna 'station', 'place'. 

bäro. Dj. bäro båt, ångbåt; HaS. bäro båt, skepp, ökstock. 
E. bero båt; Su. berro Baad, Skib; Iv. 1 bero, berro båt och i 
sammansättning också skip; Th. 1 kro, bro Schiff, Fahr-
zeug; F. Uro Schiff; Sa. bärä boat, ship; M. bero. 

P. och Sa. för ihop ordet med skr. ve4a 'boat', `ship', hind. bedå 
'raft', 'float'. 

bäsa, bäsja, bässja. Di. båsat, båsjat varit; HaS. bässja sitta. 
E. bässja ligga, lägga, sitta, sätta; Su. besscha sidde, staa, 
swtte, stille; Iv. 1 besja, äv. bcersa sitta, sette, stå, vwre; 
Iv. 2 besja vfflre, bli; Th. 1 begga (bechhå) sitzen; F. be.- (begt-, 
begj-) sitzen, setzen; Sa. beg to sit; M. beg. 

Enligt Sa. skr. vig 'to enter', tillsammans med upa- i upavig 
'to sit down', prakr. uvavisai, hind. baisnå 'to sit'. 

D. 

dab(b). Di. dabb stryk, pisk, straff, prygel, extra judiciell be-
straffning, extra stryk. 
E. dabb slag, stryk; Su. dabba slaa, prygle, dabb Slag, Prygl; 
Iv. 1 dabba slå; Th. 1 dab, f. Wunde; Th. 2 dabba slå, dabbas 
slåss; F. dab Schlag; Sa. dab blow, knock, hit; M. dab. 

M. jämför med skr. dabh 'att såra, skada', hind. dhappå 
'slag'. Sa. påpekar emellertid att med sådan härledning skulle 
man vänta asp. t i stället för d som uddljud i ordet. Hän-
visande till Turner under dåbnu jämför Iv. hind. dåbnå 'to press 
down'. 

dabba. HaS. dabba slåss. 
Se dab(b). 

dad. Di. dad fader; HaS. dad fader. 
E. dad; Su. dad Fader; Iv. 1 dad far; Th. 1 dåd; F. dad, dåd 
Vater; Sa. dad; M. dad. 

M. och Sa. jämför med bl. a. skr. täta 'fader', hind. tåt 'fader', 
dädå 'farfar', 'äldre broder'. 
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dandra. HaS. dandra bita, äv. beta (om boskap). 
E. dandra; Su. dandra bide; Iv. 1 dandra "bite, ogs. klandra, 
lasta", "in reciprocal form dandras quarrel (lit. bite each other') 
trette (egl. 'bites')": F. dandar-, dandarw- beissen; Sa. dand-
to bite, to sting. 

Denominativ till dand. Se Dannar. 
dannar. HaS. dannar tänder. 

E. danj, -ar el. -er (pl. äv. dander) tand, tänder; Su. dan 
(pl. danjar) Tand; Iv. 1 dander, dandra och sällsynt tandra 
tann; Th. 1 dån Za,hn; F. dand Zahn; Sa. dand tooth; M. dand. 

Skr., prakr. danta `tooth', `tusk', hind. dånt. 
darano(t). HaS. darano rädd, och daranot. Daranot förekommer 

i uttrycket "Atja tji daranot" som översättes med "Har ingen 
fara! (var ej rädd)". Formen på -t är med den översättningen 
oväntad. Uttrycket skall säkerligen i stället översättas med 
'Det är inte farligt'. E. darano farlig, rädd, daranot farligt; 
Su. darrani bange; Iv. 1 darani och darano redd; Th. 1 darano 
fiirchtend, furchtsam; F. decralo ängstlich, furchtsam; Sa. derinö 
timid, timorous, nervous; M. dar. 

Darano är egentligen particip av ett verb med betydelsen 
'frukta', besläktat med skr. dara `fear', prakr. dara, hind. dar. 

de(k)klo. 
Se duk/då/ck. 

dela. Dj. dela giva; HaS. dilla. 
E. dela giva; Su. de, dela giva; Iv. 1 dela gi; Th. 1 då (dävå) 
geben, schenken, schlagen; F. de- geben, hanen; Sa. da- 1. to 
give, to bestow, to grant, 2. to hit, to strike, to knock; M. da. 

Skr. dit. Formen dela är egentligen 3 pers. sg. presens. 
dikk. HaS, dick tjock. 

Tyskans diek. 
dikka. Dj. dikka se, titta; HaS. dicka se, skåda, giva akt. 

E. dicka se; Su. dikka se; Iv. 1 dikka se; Th. 1 dikkå sehen, 
Th. 2 dikka se, titta; F. dike- sehn; Sa. dike- to see; M. di/ch. 

Sa. jämför bl. a. skr. dr., prakr. dakkhai, dekkhai, hind. dekhnå. 
dikker. HaS. dicker havande. 

Ordet, som inte tycks förekomma annorstädes, torde vara en 
blandning av det tyska dick och det svenska diger 'tjock', 'havande'. 
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dikklåk(k), dek(k)lo. Dj. dikklåk(k) halsduk, näsduk; HaS. 
de(k)klo kläde, duk, schal. 
E. die/do, dycklo duk, näsduk; Dorph diglo Torklxde, Hals-
klfflde; Su. diklo Torkleede; Iv. 1 diklo, tiklo torkle, bind, duk; 
Th. 1 diklo Tuch; Th. 2 diklo näsduk; F. dikli f. Halstuch, 
diklo m. Tuch, Halstuch; Sa. di/dö kerchief, handkerchief; 
M. diklo Tuch, Tiichel. 

Härledningen oviss. 
dilisjader, tireka. Dj. dilichader skor (av alla slag); HaS. 

tireka skor, tofflor. 
Su. jämför dilisjader dels med tyskzigenskt deka 'strumpor', 

dels med tirak, tyrak 'sko'. Biformer till detta har vi i E. Håvar 
'galoscher' (jfr Gan. tiah 'en sko') tirackar `skor'; Iv. 1 tyrak, 
tirak 'sko', 'stövel'; Th. 1 tijach Schuh'; F. tirak, kirach Schuh', 
'Stiefel'; M. triak. 

Brondal hänvisar, under tirjeskero Skomager', för tirach etc., 
liksom M., till det ossetiska teracha Stevle', uppfattar det som 
ett gammalt iranskt kulturord och förmodar att det egentligen 
är det turkiska Caryg 'Stevle', `Mocassin'. 

Dilichader är troligen en "uppsnyggad" form av en plur. 
dilichar (jfr klär —  kläder) för tiraehar, med förra delen för-
vanskad genom påverkan av det zigenska teli, dele etc. 'ned', 
'under'. Jfr t. ex. E. tellah eiffser 'underbyxor', 'kalsonger', tella-
nutta 'undertröja' och det förutnämnda delija. 

dilla. 
Se dela. 

dingel. Dj. dinge' tokig, mindre vetande. 
E. dinalo, dingalo tokig; Iv. 1 dingel dum, tosket; Th. 1 di-
nalo verriickt, toll; Th. 2 dingalo tokig; F. dinalo rasend, 
tobend, dumm; Sa. dinilö (ell, mindre ofta di/inö) foolish, 
silly, M. dinilo (gr. dina& dilinö, denilö, serbiska dilå, spanska 
dinelö, dililö, ninelo o. s. v.) 

M. anser möjligt att första delen av ordet bör föras till skr. 
dina 'usel', 'bedrövad' och att andra delen är suffixet -ila. På 
grund av biformerna dilo och dilino anser Sa. också möjligt 
att ordet bör uppfattas som part. av verbet da-  'slå', då bety-
delsen urspr. skulle ha varit 'en (av Gud) slagen'. 

diro, diros. Dj. diro; diros du, dig, ni, (han, hon); din, er. 
E. diro du, dig, diros din; Su. dero du, deros din; Iv. 1 dero, 
diro du, deg, diros, deros din; Th. 2 diro du, dirons din, ditt. 
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Diro från början poss. pron. Jfr F. tu, tå du, tiro dein; 
J. tu (du) du, tro (diro) dein; Th. 1 tu du, to dein; F. tu, tå du, 
tiro, tiro, tar dein; Sa. tirå thy, thine; M. tinro (gr. tinrå, tindrö 
tro, to dein). Poss. pron. tinro, tiro förs av M., Sa. o. a. till 
prakr. tuhara, hind. terå, guj. tåro; n i tinro har sannolikt för 
sin tillvaro att tacka n i minro min, där det är berättigat. 

Övergången av tiro (liksom miro) från poss. till pers. pron. 
torde bero på inverkan av de svenska hans och han. Först 
bildades tiros (och miros) efter hans —  jfr hos Th. 2 dirons 
och mirons —  och därefter blev tiros (miros) utan s, alltså tiro 
(och miro), pers. pron., liksom hans utan s, dvs, han, är pers. 
pron. 

divel. HaS. divel Gud. 
E. Devel Gud, devlån himlen; Su. devel; Iv. 1 devel; F. dival; 
Sa. devel; M. devel. 

Skr. devatå `divinity', `deity', av devå `divine', 'god', präkr. 
devadå, hind. dev. 

dives. 
Se divis, dives. 

divirsen, divisen. Dj. divirsen, divisen livstiden, utan slut. 
Betydelsen för övrigt okänd, tycks det. Ordet måste väl på 

något sätt sammanhänga med det följande divis (Sundt också 
dives); se detta. I -en har vi väl att göra med den svenska 
best. art. 

divis, dives. Dj. divis, dives morgondagen räknat från i dag, 
i morgon; HaS. dives dag, äv. tid. 
E. dives, divis dag; Su. dives, dyvvus (divers) Dag; Iv. 1 dives, 
divis dag; Th. 1 dives Tag; F. diums, diwes Tag; Sa. dives 
day; M. dives. 

Skr. divasa 'himmel', 'dag', prakr. divasa, diasa, diaha, hind. 
divas, divå. 

doj. 
Se derjj. 

do(m)maskiro. Dj. do(m)maskiro väst, livstycke; dummesker väst. 
E. dummaskiro väst; Su. dummaskero Vest, Livstykke; Iv. 1 
dummasjero vest (plagg). 

Ordet bildat av donzm (se nästa ord, dommen) och ett slags 
genitivsuffix som här, i substantivisk funktion, betecknar något 
som står i intimt samband med domm 'veka livet', 'ryggen'. 
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dommen, dummo. Dj. dommen veka livet, sidan på en män-
niska; HaS. dummo rygg. 
E. dummo, durnmon rygg, Su. dummo Ryg, Liv, Midie; Iv. 1 
dummo, durmo, duma rygg; Th. 1 dummo Räcken; F. «cm° 
Riicken; Sa. dumö back; M. dumo. 

M. antar lån från pers. dum 'svans', 'ände'. Paspati och efter 
honom Sampson utgår däremot från skr. druma 'träd', använt 
med den sekundära betydelsen 'stam'. 

dommerlatt. HaS. dommerlatt sömnig. 
E. dummerlack; Iv. 2 dommer-lakk, domra-lakk 'sleepy'. 

Se domra och lack. 
domra. HaS. domra sova. 

E. dumra sova; Su. dumra, dorma `sove'; Iv. 1 och 2 domra 
`sove'. 

Som Su. och Iv. antar, säkerligen tillkommet genom metates 
av r och m i svenska och norska dialekters dorma, resp. dorme 
ligga i halvsömn', 'halvslumra'. 

dorrja. 
Se darrja. 

dova. Dj. dova den där, den; HaS. dova det, detta. 
E. dova (doa), dåva den, denne, denna, det, detta, dessa; 
Su. daava denne; Iv. 1 doa, dova den, det; Th. 1 dova, douva 
jener; F. döwa jener; Sa. odova that; M. ov. 

Formerna med begynnande o- äldre; enl. Sa. urspr. samman- 
satt av en adv.-stam od-  och en pronominalstam ov. 

drabelina. 
Se nästa ord. 

drabla, drabbra. Dj. drabla läsa; HaS. drabbra läsa, äv. 
predika. 
E. drabbra (dabbra, drabbla); Su. drabbra lmse; Iv. 1 drabra, 
drabla, davra lese; Th. 1 drabavå lesen; F. drawerw- (drawerd-) 
besprechen, beten, predigen, lesen; M. drabar (rum. drabar 
lesen). 

Dessa och några andra likartade ord för Brondal, på en an-
tydan hos Pott, trol. med rätt till drab 'ört', 'medicin'. 

drablopa. Dj. drablopa läsning, skrivning. 
Se föregående ord. 
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dre. HaS. dre inne. 
E. andre, dre in, inne; Su. andri i, inde; Iv. 1 andri inn, inne; 
Th. 1 andre hinein, in; F. drin, adrin, darin, hinein, dr å ein, 
hinein; Sa. andré, anH, aré, 'vi, an', a' in, within, inside; 
M. andre. 

Skr. antare 'in', 'within', lokativ av antara 'inner', `interior', 
prakr. antari, sindh. andare, käS. andar, andara. 

drill. Dj. drill tre, trenne. 
Se Trinn, drill. 

drom(m), drom(m)en.. Dj. drom(m) väg, gata; HaS. dromm, 
drommen väg. E. dråm väg, gata; Su. dromm Vei; Iv. 1 drom 
veg; Th. 1 drom Weg, Seitenweg; F. drom Weg; Sa. drom 
road, way; M. drom. 

Grek. 3p6p.o.;. För formen drommen se sid. 68. 
dubbling, dubling. Dj. dub(b)ling spegel. 

Ordet, som jag inte har kunnat finna någon annanstans, för- 
klaras av Su., väl med rätta, som bildat av SV. dubbel. 

dukkali. HaS. duckali sjuk. 
Se dåkalo. Femininformen (-i) överraskande. 

durnmesker. 
Se dom(m)askiro. 

dummo. HaS. dummo rygg. 
Se clownen. 

dy. HaS. dy två; Dj. dy två. 
E. dy två; Su. dy to, Iv. 1 dy to; Th. 1 duj zwei; F. dui zwei; 
Sa. dili two, botb; M. duj. 

Skr. dva, dvi (nom.), dvåu (ack.) m., dve (f., n.), prakr. do, 
duve, the former corresponding to Skr. dvåu, and the latter 
(with by-forms dui, due) to Skr. dve; hind. do beside the dial. 
forms doya, doi, diii, dvai. 

dåjj. HaS. dåj där, därstädes. 
E. dåj (doj) där, dit; Su. döi der; Iv. 1 döy där och sällan 
här; Th. 1 doj da, dort; F. doi da (loc., temp. u. caus.); 
Sa. odoi, 'doi there, thither, in or at that place. 

Enl. Sa. av en adverbstam ad(o)-  + lokativsuffixet -i. 
dåk. Dj. sjuk. 

Ordet, vanligen med o- eller u-vokal, brukar vara substantiv 
och betyda 'sjukdom', 'smärta' o. d., t. ex. F. duk' Schmerz'; 
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Th. 1 duk(h) `Krankheit', Iv. 1 dukk 'sjukdom', men 
observera E. duck 'ont', 'illa', med exempel som duekt i sjerot 
ont i huvudet', kamissar vavra duckt 'vill varandra illa'. Se 
för övrigt under dåkalo. 

dåkalo. Dj. dåkalo sjuk; HaS. duckali sjuk. 
E. duckalo sjuk, sjuklig; Su. dukkalö syg; Iv. 1 dukkalo, dok-
kalo sjuk; Th. 1 dukado krank; F. ditkeado schmerzhaft; Sa. duke-
adö hurt, injured, crippled; (M. dukh). 

Jfr skr. duhkha 'pain', prakr. dukkha, hind. duly,kh och skr. 
dughitya 'to 'feel pain', prakr. dukkhai, hind. dubkhnti. 

dåkalobäddor. Dj. sjukvårdare. 
Se dåkalo och bäddor. 

dåkalohispbarobäddor. Dj. doktor, läkare på sjukhus. 
Se dåkalo, hisp(a), baro och bäddor. 

dårrja. HaS. dorrja band. 
E. doro, -ar rep, snöre(n), dånar, dårjar, dorjar tömmar; 
Su. dorja Baand, Strompebaand; Iv. 1 don, pl. doriar; Iv. 2 
doring urkjede, (anker-)kjetting; Th. 1 däri Band, Gurt; 
1'. döri, därin Band, Binde, Gurt, Bund, Bfindnis; Sa. döri, 
string, cord; M. don. 

Skr. (lora, (kraka `string', 'cord', `noose', hind. efor, &rå, (Ni. 
däjj. HaS. dej moder. 

E. diij, då»; Iv. 1 deia; Th. 1 daj (deij); F. dai; Sa. dai; 
M. daj. 

Jfr hind. dädi`paternal grandmother', dard. dadi `grandmother', 
kurd. da, dai. Se M. och Sa. 

däk(k)askiro, däkkelskiro. Dj. dåkaskiro, däkkel-skiro, dåk-
kaskiro soldat, krigsman; HaS. däckes-kiro soldat. 
Th. 1 dekakiro, dekakiro Soldat. 

Sammansatt av suft. (s)kiro och subst. däkkel(s) — ordet borde 
eg. delas diikkelR-kiro. Med däkkel är att jämföra E. däckan 
'sabel', Th. 1 dekka 'Degen', Säbel'. Bergman har kanske rätt 
när han (Nev. St. 1934 sid. 59) antar att däka-, däckel- är lånat 
från tyskans Degen. Däremot hör säkerligen inte, som han menar, 
hans uppslagsord deckare hit. Det bör i stället jämföras med 
svenskans dektiv och engelskt tec (teck) av `detective'. 

däkaskiro barobäddor. Dj. hög officer. 
Se däk(k)askiro, bar° och bäddor. 
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ee. Dj. ee ja. 

E. eU ja, ja visst; Su. ehe (cehce) ja; Iv. 1 ehe ja; Th. 1 ehe 
wahrlich, o ja. 

Härledningen oviss. M. jämför med rum. ani 'ja', ry. af , 
asiat. an ; Sa. däremot med de walesiska zigenarnas ö-a, en 
interjektion som användes för att väcka uppmärksamhet. 

 
falatjer. Dj. falatjer, handskar, vantar; HaS. falatjer handskar, 

vantar, äv. handklovar; HaS. fallatjerna handklovarne. 
E. falattjer vantar, förlåtjer vantar, förresä vante; Su. forusa 
Vante, Hanske; Th. 1 forsa Handschuh; F. forlötsin, forlötso 
Handschuh; P. forlötscho Muff, fornötsehia Handschuhe, for-
lozzo, pl. forlozja Handschuch; Sa. folag shawl, glove. 

Su. menar, att de olika formerna kan ha utvecklat sig ur det 
litauiska tattarspråkets forlozza, pl. forlozja. Enligt Sa. har vi 
kanske i ordet att göra med det medelgrekiska cpopeala. 'kläder', 
'betäckning', 'kappa'. Jfr betydelsen 'schal' som ordet kan ha 
jämte 'handske' i wales.rom. 

fante. Dj. fante usling, stackare, karl utan karaktär, en som 
varken kan göra ont eller gott. 
E. fant luffare (som ej är av tattarras), stackare. 

Ordet betyder i svenskan landsstrykare', 'tattare' o. d., i no. 
som i sv., ä. da. 'pojke', 'tjänare', ty. fant 'lymmel', 'narr', 
medelhögt. vanz skälm; Hellquist s. 129 antar lån från it. fante 
'pojke', 'dräng', av lat. infans (gen. infan tis) 'barn'. Jfr också 
Falk & Torp I, sid. 205. 

foro, forum. Dj. forum stad, by; HaS. foro stad. 
E. foro, forum stad; Su. foro By; Iv. 1 fåro by; Th. 1 föras' 
Stadt; F. f ro Stadt; M. foros. 

Nygr. cp6pog. 
orum. 

Se foro, forum. 
forumens barobäddor. Dj. borgmästare. 

Se foro, forum, baro och bäddor. 
forumens bäddor. Dj. "stadsvaktmästare". 

Se foro, forum och bäddor. 
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HaS. ful smuts. 
E. ful avföring, smörja, strunt; Su. ful Lort; Iv. 1 ful lort, 
ekskrementer; Th. 1 fål Exkrement; F. fin Diinger, Kot; 
Sa. ful dung, excrement ; M. khul (gr. ful, kful, kul, pol. kfut, 
ry. kful). 

Sa., stödjande sig på Paspati, härleder ordet ur skr. gåtha ̀ dung', 
av gu, g12 `cacare', hind. ghf,tr `dunghill,' ghärä ̀ manure' ('gödsel'). 

fula. Dj. fula cacare. 
E. fula cacare, strunta (i); Su. fula gjore sit Behov; Iv. 1 fula 
cacare. 

Fula bildat till ful. Se detta ord. 
fulano(t). Dj. fulano, fulanot ful, fult; BAS. fulano smutsig. 

E. fulano smutsig, Su. fulalö skiden ; Iv. 1 fulano skitten, 
ogs. ussel, elendig; Th. 1 fulano stercorosus; Sa. fulanö ex-
crementitious, filthy, contemptible, odious. 

Till ful (se detta ord). Betydelsen 'ful' hos fulano säkerligen 
genom inflytande av det svenska ordet ful. Jfr Iv. 

fulot. Dj. fulott styggt, evilminded. 
Till ful 'smuts'. Se detta ord. 

fändrik. Dj. fändrik ost. 
Dorphfennerik; P. och Ave-Lallemant (ty. zigenarspråk): Han-
derich, hahnerich, fänrich, wuderich, wenderich, wendrich Käse. 

Av6Lallemant tänker sig som en möjlighet att 'ost' kan ha 
fått benämningarna wend(e)rich och Fähnrich på grund därav 
att man brukat ange en ostaffär genom att måla tre ostar som 
en "Fahne" på väggen (die Wand). Enligt Giinther "hat man 
es friiher wohl aus dem Hin- und Herwenden der Käsemassen 
zu erklären versucht, während man neuerdings (seit Socin) meist 
das hebr. gebinelh (bzw. ein aramäisches gewettå oder gewentel 
= Käse als die quelle ansieht". Bischoff anser lån från hebr. 
och än mer från arameiskan otänkbart. Själv föreslår han fer-
nerig, ferndri,g `vorjährig', 'alt' till utgångspunkt, eller också 
vill han i Fähnrich se en "Scherzbezeichnung wie Feldwebel 
(Bierschaum), Wachtmeister (ein grosses Glas Schnaps)" o. d. 
Jag finner det emellertid uppenbart att man inte kan skilja de 
anförda orden för 'ost' från följande ord för 'inälvor', karm(ar)', 
'lever', 'hjärna' o. d.: 

Th. 1 vendri och vendrik 'Darra', Singeweide'; F. tandarja 
pi Singeweide'; Sa. venderi 'gut', pl. `entrails', 'brains'; M. ven-
dery (pol. vendery `Leber', nygr. dial. andera, entera `Gedärme'). 
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Sa. jämför dessa ord med skr. antra 'entrair, `intestine', 
hind. antari, medelgr. gsnepov, M. med hind. antri, pl. antriiii, 
äntö `bowels'. Turner i GLSJ Ser. 3, vol. 11 (1932) vill inte 
godta den av M. och Sa. förmodade härledningen från skr. 
Den lämnar nämligen enligt hans mening "e < closed a unex-
plained". Han finner det fonetiskt mer tillfredsställande att 
anta lån från grek. evzspov n., ty dess kön skulle kunna för-
klara det uddljudande v i det zigenska ordet. Som han visar 
anf. st. har ett antal zigenska substantiv fått förslag av v- eller 
j-ljud beroende på att de ofta föregåtts av best. art., vars slut-
ljud skänkt det följande substantivets uddljudande vokal ett 
förslag av v-ljud när artikeln haft den maskulina formen, av 
j-ljud när den haft den feminina. Turner räknar emellertid 
också med möjligheten att zigenska vendri lånats från någon 
av latinets avkomlingar, t. ex. från rum. vintre < lat. venter. 
Mot den härledningen talar dock de nyss anförda formerna 
handerich och hahnerich hos Pott. Om man åter antar att de 
orden eller väl riktigare det ordet härstammar från fornindiskan 
eller är lån från grek. behöver dess eller deras uddljudande h 
inte vålla några egentliga bekymmer. H-förslag är ju ett i 
språken ganska vanligt fenomen, och i grek. finns jämte åvrepov 

gwmpa Singeweide' i talspråket ett thrrepo `Darra', &v-
'p z `Gedärme', Singeweide'. Jfr M. ovan. — Antar man lån 
från grek. måste man emellertid också anta att det inlånade 
ordet ändrat sitt genus till fem., sedan det erhållit sitt v-förslag. 

Mellan orden för 'inälvor' etc. och för 'ost' har jag som för-
medlande länk tänkt mig löpet som användes vid ostberedningen. 
Detta fick framför allt löpmagen hos unga idisslande djur, sär-
skilt kalv, lamm och killing, släppa till, men även vissa andra 
partier av inälvorna, t. ex. tjocktarmen, har på sina håll be-
gagnats. Att betydelsesambandet mellan löpmagen och 'osten' 
i denna kan bli så intimt att löpmagens namn får representera 
också detta innehåll kan man läsa ut ur t. ex. dessa svenska 
beskrivningar på löpmagens användning vid ostberedningen: 

Löpe, som ock kallas kiese, tillaga de sålunda: En fierde-
dels tima förrän Kalfven slaktas, gifves honom mjälk vid pass 
et stop. När han är slaktad, tages den till Ost redan förvandlade 
mjölken ut, och saltas wäl, sedan watnet är wäl med fingrarna 
utkrystadt, ty annars surnar och möglar Osten, om ej wasslan 
blir wäl utkramad. Denna Ost förwaras och torkas i sin förra 
påse, under namn af löpe eller kiese. (Ur Carl Carlesons Hus-
hållslexicon, Nyköping 1769 sid. 463). 

Döm gjord ostlöpe själv o. Döm gjord åv kälvmagar. Döm 
tog döm, når döm var ett par vicker. Då tog man o gav'an 
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mjölk tidet på M811.  (= morgonen) o ettör vissa timmar då, 
så skåll döm ta kälven o slakta'n. Hä va noga, att döm 
gjord dä i rätt ti, o då tog döm vära på en där mjölken. Då 
hadd hä vurte ost åv han. Han var i löppiln. Dä var en sär-
skilt maga, ve sa löppiln, o så tog ve o ränsa hört hö o gräs. 
Egentligen skåll döm int ha fått nå hö. Men allte kånna döm 
ha dräjje (= dragit) i sä nått strå, o så lag ve opp på en tallrik, 

så torka ve vänströn (tydligen den övre delen av löpmagen), 
hä va söm en ann runn tärning. 0 dä hadd ve la-mä (= till-

sammans med) dä där annra. 0 så salta ve. 0 så skrapa ve 
skinnö o salta hä o. 0 så sydd ve i hop dä o stuppa i en där 
osten o sätt (= satte) i en trästicka. Senn hängd ve opp dä, 

dä feck t8rska (= torka). Senn minns ja ve badd an i en brun 
kruka, o så når ve skåll ha löpsvatten, så slog ve på vatten o 
tog hä. Senn kånna ve tBrska än dä löppiln igen. Man feck 
int ta så myttjo, då vart hä (osten) hårt, utan än skåll ta lagsamt 
(= lagom). — ULMA 17626 (Hedesunda, Gästrikland), sid. 79 fl 

3. Till Löpe af lamb och killingar tar man litet Saffran, 
Ingefära och Peppar stött, och nog Salt, til at bättre förwarat. 
Sedan slår man söt mjälk uti hinnan, som löpet är uti, och 
blandar detta tillsammans; när det efter handen blir tort, tar 
man sedan en bit deraf med blåsan, och stöter det alt uti en 
mortel med litet ättika, och gjör lika som en deg deraf, för-
varar det i en glaserad kruka, at taga deraf efter handen. — 
Ur Carl Carleson, Hushållslexicon anf. st. 

Vänströn i ULMA 17626 är samma ord som det vinster eller 
vänster som man finner i flera ordförteckningar över svenska 
dialekter och som också är känt från de övriga nordiska språken. 
Vanligen översättes det med 'löpmagen', men nyisländskans 
vinstr återges med 'bladmagen' och i en svensk dialekt tycks 
det betyda 'nätmagen'. Ordet kan emellertid ha också andra 
betydelser. Så t. ex. återges det gotländska vinster, winster i 
C. och P. A. Säves Gotländsk ordbok II, Uppsala 1941-45 med 
1) löpe, coagulum, 2) löpmage hos kreatur, 3) pancreas, löpe, 
4) ostlöpe, 5) mage hos kalv, och *vänstra i Herman Vendells 
Ordbok över de östsvenska dialekterna, Helsingfors 1904, med 
1) Löpmagen hos nötkreatur, 2) ett slags korv av fårtarm. 

Alf Torp 1919 och Elof Hellquist 1920-22 ville skilja vinster 
från det tyska Wanst 'våm', 'buk', 'mage' (släkt med skr. va-
nisth( -  'ändtarm') och i stället föra det till vinda 'slingra', men 
Hjalmar Falk i Maal og Minne 1929 och Evald Li~ i Zeit-
schrift får vergleichende Sprachforschung 61 finner detta Torps 
och Hellquists antagande svagt motiverat och fasthåller vid 
ordets släktskap med ty. Wanst och skr. van4thic-. 



96 OLOF GJERDMAN 

Som synes står betydelsen hos vinster, vänster mycket nära 
de betydelser vi diskuterat vid vendri, men direkt släktskap 
mellan orden tycks inte finnas. 

 
gad. 

Se gad, gard. 
gad, gard. Dj. gard skjorta; HaS. gad skjorta, lintyg. 

E. gad; Su. gad; Iv. 1 gad skjorte, serk; Th. 1 gåd; F. gäd 
Hemd; Sa. gåd shirt, shift; M. gad. 

Härledning oviss. Sa. jämför med hind. gåt 'body', 'apparel', 
gäti `plaid', skr. gåtra 'body'. 

gaja.. HaS. gaja bondhustru. 
gåja kvinna, hustru, husmor; Su. gaje (gae, geje, gjei) 

Kone; Iv. 1 gai, gaji, gaje, geie kone, gift kvinne; Iv. 2 
gaja, gaia, geia kvinne, kone; Th. 1 gäji Wirtin, Bäuerin; 

gäd§i Nichtzigeuner; Sa. gå,» m., -i f. -ö pl. `One not of 
Gipsy race, gentile, stranger, alien', man, woman, (pl.) people, 
master, mistress; M. "gadb, gafii" etc. 

Jfr gavon. 
gao, -or. 

Se gavon. 
gapstock. Dj. gap-stock sked, slev. 

Su. jämför med Dorph "gaben Spise [E. kaben, kabin 'mat', 
Sa. kaben (se under sja)], och med but-stock, Spiseske 
(af butter, spiser)". Det andra ordet gapstock (= kyrkstock, straff-
stock), redskapet som skulle hålla fast den som ställts ut till 
allmänt beskådande, har väl inte varit utan betydelse för upp-
komsten av gapstock 'sked'. 

gara. Dj. gara gömma; HaS. garad gömd. 
E. gara gömma; Su. gara gjemme, skjule; Iv. 1 gara gjomme; 
Th. 1 garavå verstecken; F. garaw- verstecken, verhehlen; 
Sa. garav- to hide, to conceal; M. gerav. 

Sa. förstår garav som ett kausativum till ett *gar 'to be 
hidden', som dock inte finns belagt i någon dialekt. Han jäm-
för skr. "giiclha .'concealed', `hidden', pp. part. of guh 'to conceal', 
hind. gikh `secret', ". Iv. jämför med hind. gärnEt 'to 
bury' under hänvisning till nep. gärnu hos Turner. 
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gard. 
Se gad , gard. 

gavon. Dj. gavon mannen, gossen, ung eller gammal person; HaS. 
gao man (gift), 'bonde' (generell bemärkelse), karl; gaoar karlar. 
E. gavo man, äkta man, husbonde; Su. gavo Mand, (gauve 
/Egtema.nd); Iv. 1 gavo mann, swrlig gift mann; Th. 1 gå° 
Mann, Karl, Bauer. 

Troligen samma ord för 'man' som det vanliga, etymologiskt 
osäkra ordet härför: F. gäd4o Sichtzigeuner', J. gaxo (x -= dj) 
Sauswirt', 'Bauer', Sichtzigeuner'; Sa. 00 `one not of Gypsy 
race', `gentile', `stranger', 'allen': M. gadko; Su. gatse gasse 
Man får tänka sig en utveckling gadio > gadjo> gajo > ga?o > 
gao> gavo. Jfr härmed det motsvarande feminina ordet (F. getdi, 
J. gaxi, Sa. 0011 som Su. anför i formerna gaje, gae (goje, gjei). 

gida. HaS. gida leva. 
Se jida. 

gi(j)a,(?) jija. Dj. gija,(?) jtja sjunga; HaS. gia sjunga. 
E. gia sjunga, giare sångare, jibba sjunga, jibing hals, ji/i 
sång, visa; Su. jila synge; Iv. 1 jila, jiba och mindre vanligt 
jia synge; F. gijew-, giw- singen, J. gilavav ich singe; Sa. giav-
to sing, to crow. 

Zigenarverbet för 'sjunga' är bildat på subst. Th. 1 MU Se-
sang', 'Med', F. gili ̀ Lied', Sa. gill 'song', 'air', 'tune', M. gili(< skr. 
giti f., gita m., prakr. gida, hind. gil). Före verbsuffixet har /i 
blivit muljerat 1, och ur det muljerade / har framgått å ena 
sidan omuljerat 1: Su. jila, J. gilavav, å andra sidan j-ljud, 
som sedan kan ha försvagats eller helt bortfallit: F. gijaw-, 
Dj. gija, E. gia, Sa. giav-. Formerna med b (jiba etc.) torde 
bero på övergång av ett v> b i vissa ställningar, att döma av 
tyskzigenska varianter som dessa hos v. Sowa: ghib!, givtiva: 
gibtiva, gijeväva (kanske > gieväva > [med hiatusfyllande v] give-
väva >) gibeväva, att jämföra med walesiskzigenskt javi ben < 
jetiben 'journey'. Se Sa. sid. 18. 

gikk. Dj. en, ett. 
Se jikk. 

giv, jiv. HaS. giv säd. 
E. giv säd, spec. råg, jiv säd, spec. havre; Iv. 1 jiv korn, 
sfflrlig brukt om bygg; Th. 1 deiu Roggen; F. giw Getreide 
(Korn, Weizen, Gerste, Roggen); Sa. giv corn; M. giv. 

Skr. godhiima `wheat', prakr. goltfAma, hind. gehrtm, 
7-47198 Svenska Landsmål 1947 
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glan. HaS. glan först, framför. 
E. glad, glal, glan för, före, förr, först; Th. 1 anglål von vorne, 
angle vorne, glänuno vorderer; F. glan, aglån vor, voran, vorn, 
glandiino vorderer; Sa. anlal, aglan anlan, alan 'lan before, 
in front of; M. angle. 

Skr. agrät, abl. av agra 'front', prakr. aggädu, aggäu, hind. 
agåril, 

gnav(?), grav(?). Dj. gnav (?) skurk, lymmel, bov, ett skällsord 
åt gamla gubbar. 

Under förutsättning att ordet verkligen är gnav och inte grav 
har vi säkerligen här att göra med det åtminstone sedan 1500-
talet kända ursprungligen hebreiska ordet gannaw, pl. gannowim 
'tjuv' som i de tyskrotvälska ordförteckningarna förekommer i 
bl. a. följande, väl delvis av ty. Gauner påverkade, former och 
betydelser i Friedrich Kluges Rotwelsch I, Strassburg 1901: 
Ganff ein Dieb, Gnofen die Diebe, Ganof Dieb, Spitzbube, 
Kanof, Kanuf Kundschafter, Kanoffer Dieb, Gaunen ell. Gaun-
ewer der Dieb, Gaunew, pl. Gaunowim der Dieb, Spitzbube, 
G aunew Spitzbube. Märk också Gnåfe Diebstahl, Gnaife, Knaife 
Diebstahl. 

goj. HaS. goj korv. 
Se gåjj. 

gola. Dj. gola, golar skrika, skriker; HaS. gola ropa, skrika. 
E. gola, gåla ropa, skrika; Su. gaala skrige, skraale; Iv. 1 gåla, 
(sällsynt) gola skrike, skråle. Det motsvarande subst. heter 
hos Th. 1 göli Geschrei; F. gödli, göli, Schall, Laut, Ruf, 
Lärm, Geschrei; J. godli Stimme; Sa. godli noise, din, outery, 
sound; M. godli. 

Härledningen osäker. 
goning, gono. Dj. goning säck, påse (med någonting i), knyte; 

HaS. gono säck, påse, pung. 
E. gono, goning (gåning) säck; Su. gaano Sk; Iv. 1 gåning, 
gåno sekk, bylt; Th. 1 göno Sack; F. göno Sack, Ranzen, 
Tornister; Sa. gonö sack, bag; M. gono. 

Enl. Sa. skr. gona `sack', hind. go. 
gorrlot. HaS. gorrlot söt. 

E. gullo söt; Su. gulo sed, gulot noget Sodt, Sukker; Iv. 1 gulo 
sukker; Iv. 2 gulo, gulot sukker; Th. 1 gullo Zucker; F. 
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gido säss, Zucker; J. gudlo Kaffee, Zucker; Sa. gudlö sweet, 
sugar. 

Jfr skr. guda `molasses', prakr. gula, hind. gud, gur `raw sugar', 
`treacle', `molasses'. 

grassni. HaS. grassni sto, märr. 
E. grasjni, grassni; Su. grasni Hoppe; Iv. 1 grasjni merr, 
Iv. 2 grasni merr; Th. 1 gräsni och grä§ni Stute; F. grasni 
Stute, liederliche Dirne; Sa. grasni 1. mare, 2. used as a term 
of reproach to an old woman or playfully to a young one. 

Av subst. yras och det fem. suffixet -ni. Gras är en biform 
till grai, gråy. Se d. o. 

grej. 
Se gråjj, gräjji. 

gromsing. Dj. gromsing barn. 
E. gråmsing; Dorph. grumsling. 

BischofP jämför det säkert besläktade tyska förbrytarspråks-
ordet Gram(m)s 'Kind' med det tjeckiska "Sråmee, Kleinkram". 
Enligt Bgm. 1935 är gromsing germanskt och dess stam besläktad 
med "da. grums, bornh. groms inälvor av fisk, sv. dial. (got!.) 
grum, 1t. grönz, holl. grom, fris, gram, grim jämte normalformen 
grom, östfris. gröm". Ur Wordenboek der nederlandsche taal 
anför han för närmare belysning följande rörande betydelserna 
hos det holl. grom: "Kroost, kinderen; vaak met verachting : 
gebroed. Im platte scherts. Met grom bevrucht, bezwangerd." 

gronna. HaS. gronna pre tänka på. 
Svenskt dialektiskt grunna, gronna etc. 'förmoda', 'gissa', 'be- 

grunda', 'övertänka' o. s. v.; se Rietz. 
gräsa. HaS. gråsa gräs. 

E. gråsa, gråsan gräs. 
Ovisst hur ordet rätteligen bör bedömas. 

gräjj, gräjji. Dj. grej häst, märr, greiji häst; HaS. grej häst. 
E. gråj häst; Su. grei (grce) Hest; Iv. 1 grej hest; Dorph. 
Gra Hest; Th. 1 gråj Pferd; 1'. grai Pferd; Sa. grai; M. grast 
(gr. grast, gras, gra, graj, rum. grast, tjeck. grast). 

Enl. M. och Sa. lån från armeniska grast 'lastdjur'. Formerna 
utan -st är yngre former. Sa. jämför dem med det ungersk- 
zigenska va 'hand' vid sidan av vast. 

gräjja. HaS. greja sto, märr. 
Svensk fem. till grå).  j. Se detta ord. 
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gullepa. HaS. gullepa socker, honung, sirup etc. 
E. gullopå socker; Iv. 1 gulipa, gullepa; Th. 1 gulliba Sfisse, 
Malz; Sa. gudliben sweetness. 

Av suff. -ben, -ba och ett adj. och subst., som hos HaS. upp- 
träder i den neutrala formen gorrlot 'söt'. Se under detta ord. 

guris(s), gures(s), gurrisj. Dj. guriss, guress skilling; HaS. 
gurrisch en styver. 

guris öre; Su. gurris Skilling; Th. 1 gurä.§a (guriicha) Geld; 
går§o Groschen; Sa. gurukz groat, fourpenny bit. 

Torde närmast återgå på slav. gro § 'litet silvermynt'. Se Sa. 
under guruba och vidare Mikl. Et. Wtb. 79. 

gurmäjar. HaS. gurmezjar hornboskap: ko, oxe, tjur. 
E. gurmi ko; Su. gurni ku; Iv. 1 guni, gunni, gurmi ku; Th. 1 
guruni, gurni Kuh; F. gårumni Kuh, gicruw Ochs, Stier; Sa. 
guruv och mindre ofta guruvö ox, bull, guruni cow; M. guruv. 

Enligt Sa. är guruv släkt med hind. gorå 'ox'. Iv. 1 hän-
visar till ett i Turners Dictionary of the Nepali Language upp-
taget ord "goru bull, or (more usu. castrated) bullock". 

gurrisj. HaS. gurrisch en styver. 
Se guris(s), gures(s), gurrisj. 

gustring. Dj. gustring örring, fingerring; HaS. gustring finger-
ring. 
E. gustring, gustro ring, fingerring; Su. och Iv. 1 gustri Finger-
ring; Th. 1 angustri, angrusti Fingerring; F. gåstari, ayåstari, 
gåstarin, agåsterin Ring, Reif; J. gustrin Ring; Sa. vanu§tri 
ring, M. anguari. 

Pott och M. antar lån från persiskans anguaari 'fingerring', 
men Sa. finner det onödigt att anta lån, eftersom ordet kan vara 
bildat med det zigenska suffixet till anglat 'finger', liksom 
vissa zigenardialekters menri 'halsband' till men 'hals'. 

gåjj. HaS. goj korv. 
E. Oj (Oj); Su. göie Polse; Iv. 1 goye och sällsynt geie, Iv. 2 
goy; Th. 1 goj Wurst; F. goi Wurst; Lieb. goich; Reb. goji 
salchicha (bräckkorv); Sa. goi pudding; pie; M. goj. 

Härledningen oviss. 
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H. 
hajja. HaS. haka förstå. 

E. haja förstå, Su. heia hore, forstaa; Iv. 1 heja hore, förstå 
(kunne); Iv. 2 heja hora; Th. 1 hajuvå verstehen; F. haj-
hajaw verstehn, empfinden, wahrnehmen; Sa. haiav — och 
mindre ofta xaiav — to . understand, to comprehend, to 
perceive, to suspect, to guess; M. achal (gr. achål'ovava, 
aghål' ovava, aghål' a keråva verstehen). 

Härledningen oviss. 
hava. Dj. hava komma (i avskriften S.) 

Se ava. 
he. Dj. hee. 

Se ee. 
herriler. HaS. herriler. 

Se rulur, rullur. 
hisar. Dj. hisar kläder; HaS. isar kläder. 

E. isar kläder; Su. isar Klfflder; Iv. 1 isar k12r; J. id'a Kleid, 
Anzug; Sa. izä clothes, clothing; M. jismata. 

Lån från grek.: E[Lck-clov < etp.a < Frp a > den grek. zigenar-
dialektens yisma, pl. yismata. Se Sa. under izä. Med det när-
mare sambandet mellan de olika formerna är jag ej på det 
klara. 

hisp(a). Dj. hisp hus, HaS. hispa byggnad, hus, stuga, slott. 
E. hispa hus, stuga, "vanl. i fängelsespråk o. lägre slang i 
bet. 'dårhus' (eg. kortform till dingalohispa, se d. o.)"; Su. hisp 
Stue, lidet Hus; Iv. 1 hispa lite hus, stue; lv. 2 hispa och 
hispan, sällan hisp lite hus, 'stue', äv. 'varelse'; Th. 1 hisba 
Stube, Hans; F. izma, izba Stube, Zimmer; J. izema Stube, 
Zimmer. 

M. III, sid. 36, påpekar att ordet är lånat från slav. språk. 
Jfr t. ex. ryskans izbå Sauernhaus', `-hiitte'. Det slaviska ordet 
är i sin tur lånat från germanskt stuba 'stuga'. Se Brondal 
sid. 143. 

hoffro. 
Se håvvro. 

hoffser, hoffsor. 
Se håffsor. 
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hoj. 
Se håjj. 

hua. HaS. hua mössa. 
E. ha» mössa, kuban hatt; F. huba Haube; v. Sowa huba 
Haube, Hrkal hick t; J. hugo Frauenhaube; SC. kaja, haja 
cap; Sa. hufa cap, bonnet. 

Hur lockande det än i och för sig skulle kunna vara att för-
klara hua som lån från det svenska huva, förbjuds det av parallell-
formerna med k-  och h-  i E. huban, kuban 'hatt' och SC. koofa 
jämte hoåfa `cap'. P. (II, s. 100) antar lån från det fransk% coiffe, 
Paspati hos Se. lån "from the Greek xoinoccx a cap". 

hubse, huv. Dj. hubse, huvf (?) gubbe. 
Härledningen okänd. 

husare. Dj. husare onanist. 
Jfr hyvare(?). 

hvakej. 
Felskrivning för havakej? 

Jfr ava, hava och kåjj. 
hyvare.(?) Dj. hyvare(?), yvfare, husare, (?)huckare onanist. 

De tre avskrifternas inbördes, som det kan tyckas, oförenliga 
skrivningar av ordet, om det nu i alla fallen är fråga om 
samma ord, (hyvare, yvfare, husare och (?) Ehr. huckare), gör 
en tolkning svår. 

håftsor. Dj. hoffsor byxor; HaS. hoffser byxor. 
E. håffser; Pa. håfser byxor; Su. hofsar; Iv. 1 hd/sa bukse. 

Härledningen oklar. Brendal antar, att ordet tillkommit genom 
sammanblandning av hosor 'byxor', 'strumpor' och det från ett 
(snarast) sydslaviskt språk lånade kollovar 'strumpor' o. s. v. 
Jfr kållva. 

håjj. HaS. hoj töm. 
Härledningen osäker, men ordet torde kunna vara ett för-

vanskat slaviskt lånord. Jfr å ena sidan zigenarorden vodja och 
vojda Stiger — se t. ex. Lieb. woida 'das Lenkseil', 'der Lenk-
riemen', Hrkal 'Lenkseil' wöjda, wodja —  och å den andra ryskt 
vokä 'Ziigel', `Leitseil'. För olikheten beträffande uddljudet jäm-
för fiindrik. 

håvvro. HaS. hoffro yxa. 
E. havra yxa, hugga; Su. tovre Oks; Iv. 1 tåvre; Th. 1 touver 
Axt, Bell; F. towar Axt, Beil; Sa. tövel och mindre vanligt 
tövör chopper, hatchet; M. tover. 
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Sa. tovre o. s. v. uppfattas i allmänhet som lån från iranska 
språk. Jfr t. ex. pers. och hind. tabar, kurd. tavar, armen. tapar 
'yxa', 'hacka'. Att vi i HaS. hoffro och E. hävra ha att göra 
med samma ord torde vara säkert. Hur h för det väntade t 
skall förklaras är dock ovisst. Enklast vore det, om man kunde 
få anta, att HaS. hoffro och E. /timra brutits ut ur en förbin-
delse med ett ord slutande på -t (eller möjligen -d) som förra 
led, exempelvis ur ett kötthåvvra eller handhåvvra. För det 
berättigade i ett sådant antagande skulle möjligen kunna tala, 
att Sa. tövel, töar inte betyder vilken yxa som helst utan 
`chopper' (köttyxa) och `hatchet' (handyxa). 

hämpra. Dj. hämpra hjälpa. 
Ordet som jag inte känner till från något annat håll torde 

återgå på ett helpra < helfra. Jfr det tjeckiskzigenska helfirav 
'ich helfe', som J. för till tyskans helfen, och det norskzigenska 
hilpra, om vilket Iv. säger: ". .. must be of Germ. origin"; han 
jämför med det tyskzigenska hilderpen 

häring. Dj. höring strömming. 
E. höring strömming, sill; Th. 1 herios Hering. 

Ty. Hering. 
härtan. Dj. härtan kakelugn, spisel, skorsten; HaS. herrta spis. 

E. härta, hätta spis. 
Enl. Su. ty. Herd. Trots sitt d vore väl dock sv. härd inte 

alldeles otänkbart som utgångspunkt. 
höffer. HaS. höffer lår. 

Th. 1 hoffos Häfte, Sehenkel; P. (I sid. 105, lifländsk zigenska) 
hoffus Sehenkel (wohl eig. `Häfte'). 

Bugge (sid. 153) skriver om detta och några andra ord: "Pott 
hat schon in der sprache der liefländischen Zigeuner mehrere 
Wörter, die dem schwedischen abgeborgt sind, nachgewiesen." 
Pott har dragit fram orden, men såvitt jag kan se, vill han 
för höesta, ahwta och hoffus anta lån från tyskan (Herbst, 
Abend, Hiifte). Bugge själv hänvisar däremot till svenskt och 
danskt höst, afton aften, höft hofte, likaså för bl. a. kalpus, 
kalwus kalv, biggus bjugg bygg, worus vår. 

1. 
isar. HaS. isar kläder. 

Se hisar.. 
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J. 
ja. Dj. ja gå; HaS. j gå (i uttrycket jci nina 'gå med'). 

E. ja gå; Su. ja; Iv. 1 ja; Th. 1 diä; F. d§ti- gehen; Sa. ja 
to go; M. 

Skr. yå, prakr. jådi, hind. jänä. 
jagg. Dj. jagg eld; HaS. jå g eld. 

E. jagg; Su. jag; Iv. 1 jagg bål, varme, ud; Dorph Jag IM; 
Th. 1 jag; F. jåk Feuer; Sa. yåg fire; M. jag. 

Skr. agni, prakr. a,ggi, hind. äg. 
jakkar, jakor(-na). Dj. jakor(na) ögon(en); HaS. jackar ögon, 

äv. hela ansiktet. 
E. jack, -ar öga, ögon; Su. jak Oie; Iv. 1 ja/ck oye; Th. 1 
jakh Ange; F. jak Ange; Sa. yake eye; M. ja/ch. 

Skr. ak.5i, prakr. akkhi, acchi, hind. dm/ch. 
jan(n)a. Dj. jana förstå; HaS. janna veta. 

E. jana veta, förstå; Su. jana vide, forstaa; Iv. 1 jana vite, 
forstå; Th. 1 dzånå kennen, wissen, verstehen; F. dan- wissen; 
Sa. jun- to know, to recognize; M. dian. 

Skr. jfiä, prakr. jäädi, jäl,tai, hind. jännå. 
jek, jikk. Dj. jikk en, ett; HaS. jek en, ett. 

jeck (framför kons. ofta je); Su. och Iv. I jikk; Th. 1 ja; 
je ein, jek ein, jemand; Sa. yeke; M. jek. 

Skr. eka, prakr. 6kka, hind. ek. 
jermo. 

Se järmo. 
jida. HaS. gida leva. 

E. jida, jidra leva; Su. jida leve; Iv. 1 och 2 jida, jidda leve; 
Iv. 1 jidra leve; Th. 1 diivå leben, wohnen; F. d.§iw (d.§id) 
leben; Sa. jiv- to live, to exist, to dwell, to reside, M. c/kiv. 

Skr. jiv `to live', prakr. jiai, hind. jinå. Inf.-formen jida 
är, som Iv. påpekar, nybildad på part. jido (levande) < äldre 

jikk. 
Se jek. 

jiv. HaS. jiv snö. 
E. jiv snö; Su. jiv Sne, jiva snee; Iv. 1 jib och sällsynt jibb, 



TVÅ FÖRBRYTARORDLISTOR FRÅN 1840-TALET 105 

jiv och jev sno; Iv. 2 jiva sno, regne ; Th. 1 jiu Schnee; F. jitv 
Schnee; Sa. lv snow; M. iv. 

Skr. hima 'cold', 'frost', `snow', hind. him. 
jua. Se ju(v)a. 
juja. Dj. juja, guja flicka; HaS. juja kvinna. 

Su. jikje Fruentimmer; Th. 1 ar,di Weibchen, Weib; F. d§hw/i 
lindin, Betze, Weib; J. xuvii Frauenzimmer, altes Weib; 
Sa. juvel woman', `wife'; M. dkuvel. 

Skr. yuvati 'ung kvinna', 'jungfru', prakr. juvai, hind. juvati. 
jukkelpi, jukklope. Dj. jukkelpi, jukklope. 

Su. jukkelpi Politi, Politiret. 
Jfr för första sammansättningsledet Th. 1. duklo `Gefangen- 

wärter', för det andra M. (ung.) dkuklanipe Schurkerei'; hela 
ordet kan jämföras med t. ex. ty. Polizei. 

jukklo, jykkl.o. Dj. jukkle hund; jyeklo hund. 
E. jucklo (jyeklo); Su. och Iv. 1 juk/o; Dorph Jukkel en Hund; 
Th. 1 duklo; F. dgitklo, d4åkal Hund; Sa. jukel; M. dukel. 

Trol. skr. jakuta, jukuta. 
ju(v)a. Dj. juva lus, mindre insekt; HaS. jua lus. 

E. juver, juvar löss; Su. ju Lus; Iv. 1 ju his, ogs. generelt 
om insekt; Th. 1 diä Lans; F. d4uw- Laus, Wanze; Sa. fuv 
kuse; M. dZuv. 

Skr. yäka, prakr. jäva, Wc, hind. juni. 
jykkli. HaS. jyekli hynda. 

Fem. till jykklo 'hund'. Se jukk/o. 
jykklo. HaS. jyeklo hund. 

Se jukklo, jykklo. 
jängd. HaS. jengd gift med ngn. 

E. jängd, -a gift, -a, jängdo gift. Jfr E. jänga sig, jängas gifta 
sig, jängdepä giftermål; Iv. 1 jenga gifte (seg), jengno gift, 
jengnopa; Iv. 2 jenga, jinga gifte (seg). 

Gängas liksom det hos Pa. upptagna jäng 'sällskap', 'äkten- 
skap' — som enda exempel har Pa. avon kammar jäng, som 
han översätter med "han är gift" men som väl dock egentligen 
betyder 'karlen har sällskap' — för Bgm. 1929 sid. 186 till sv, 
dial. ginge 'umgänge', 'bekantskap'. Iv. 1 hänvisar till Bgm. men 
bifogar (sid. 77): "As a mere hypothesis, howewer, I mention 
that the word might also be connected with Fi. Ro. di-Mo which, 
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inter alia, may mean 'Gatt& (Th.). This is a common word in 
the Gipsy dialects . . ." Som synonym till jengno 'gift' anför 
han rom(m)idint, part. till rommedina, som han förmodar vara 
avlett av ett äldre perf. part. Det part. han antagligen räknar 
med finns i walesisk zigenska, där det i mask, sing. heter romedö 
eller romerdö och betyder 'gift'. Verbet som uppträder i två 
former romav —  och korrektare romer —  är denominativ till 
rom 'äkta man'. 

jänget ell. "gängett". Dj. jänget, (?) gänget knäet, alla slags 
gångjärn. 
E. tjang, -ar knä; Th. 1 bang, banga Knie; F. t§ag Knie; Sa. My 
thigh, knee; M. bang. 

Trots att formen med j- inte tycks förekomma i någon annan 
zigenardialekt, torde inte något tvivel behöva råda om att den 
har samma härledning som de med tj-ljud: skr. och prakr. 
jaiighå 'ben', hind. jähgh 'lår'. 

järmo. HaS. jermo mask. 
E. kärmo; Su. kjermo Orm; Iv. 1 kjcermo och sällsynt kjcermlo 
orm, makk; Th. 1 'bermo Wurm; F. kgrmo Wurm, Hrkal kermo, 
kil-nio; J. kfmo; Sa. kbrmö, kgmö, pl. /arm, krimä; M. kermo. 

M. hänvisar till pers. kirm, fornind. krmi, pali kimi, hind. 
kirm. 

J i jermo egendomligt. Avsiktlig förvanskning? 

K. 
kab, kabeln. Dj. kabeln mat, HaS. kab all anrättad mat. 

E. kaben, kabin; Su. kaben (kapjen); Dorph Gaben Spise; 
Th. 1 chåben, chåbe; Sa. xåben och mindre ofta xåviben food, 
victuals. 

-ben suffix; för ka hänvisas till sja. 
kakkli, kakni. Dj. kakni sax; HaS. kackli sax. 

Iv. 1 kakli saks; Th. 1 kakli Schere; F. kat, kåtlin , kåtni Schere; 
J. gadni Schere; Sa. kats; M. kat. Jfr också E. kackla klippa. 

Skr. kartan i `scissors', `shears' (< krt 'to cutg; prakr. kattari, 
hind. katarni. 

kakknir HaS.. kacknir fågel (av alla slag). 
E. kackni, -er höna, -or, pl. äv. höns; Su. kakni Hone; Iv. 1 
kakni hone; Iv. 2 kakni hone, fugl; Th. 1 kachni Huhn; 
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F. kåxni, kåxnin, kåxli Huhu, Henne; Sa. kaini, käni hen, 
fowl; M. kahni. 

-ni är troligen, som Sa. menar, det vanliga zigenska fem.-
suffixet -ni. Förra delen av ordet är dunkel. Att anta släkt-
skap med skr. kukkuta `cock', kukkuti 'hen', hind. kukarä (m.), 
kukari (f.) torde knappast låta sig göra. Kanske skulle det 
kunna vara en ny onomatopojetisk bildning på europeisk botten. 

kakni. 
Se kakkli, kakni. 

kalker. HaS. kalker trädgård. 
Förmodligen antingen en felläsning av kålker eller en av-

siktlig förvanskning av detta ord. Om kålker är det ursprung-
liga, skulle vi ha att göra med en sammansättning av det 
svenska ordet kål och zigenarordet ker 'gård', 'hus', och Mike/ -
alltså egentligen = 'kålgård'. 

kalot, karlo(t). Dj. karlo, kaHlo(t)t svart, mörk(t); HaS. kalot 
svart, mörkt, sorgligt. 
E. kalo; Su. kalo sort; Iv. 1 kalo svart, och (bland de yngre) 
blind; Iv. 2 kalo svart; Th. 1 käk schwarz, Zigeuner; F. klo 
schwarz, som subst. `Zigeuner' ; Sa. kålo black, dark, kålö 
gypsy; M. kalo. 

Skr., präkr. käla `dark blue', 'black', hind. kälä. 
Om bruket av kalo som namn på zigenare säger Sa. sid. 137: 

"One of the names of the Gypsy race in Hungary, Bohemia, 
Germany, Finland, Italy, Spain and Wales. The word has been 
compared with Pers. `Kaoli', a dialect form of Såbuli (i. e. native 
of Kabul') which, according to Harriot, Newbold, Molesworth, 
Lykes and others, is one of the usual appellations of the Gypsies 
in Persia. More prob., however, kålö `Gypsy' is a secondary 
sense of kälo 'black', a view supported by the Germ. Gyp. melalö 
(lit. 'black') also used in the sense of `Gypsy' as well as by 
Pasp.'s As. Gyp. ghälara `Gypsy' = Eur. Gyp. kalorå `dark'." 

kalsing. Dj. kalsing sko, stövel. 
E. kalsing, -ar sko; Su. och Iv. 1 kalsing Sko; Th. 2 kalsingar 
kalsonger, skor; Dorph kalsling stovle. 

Från nygr. 5tocX•racc Ilanger) Strumpf' (M) eller från ital. calza 
pl. calze, 'strumpa', 'byxor', calzo 'skodon' (Pott och Bu:Indal). 

kalsin(g)fakare. Dj. kalsin(g)fakare. 
E. kalsingfackare skomakare; Su. kalsingfakkar; Dorph kals- 
lingfakker. 
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Senare sammansättningsledet är -fak(k)are (E. fackare 'arbe-
tare', Su. fakkar `Arbeider', liaandvterker'); detta ord i sin tur 
hör till E. facka 'arbeta', Su. fakka `gjore', `arbeide', Dorph fakke. 
Man vill gärna, med bl. a. P. och Su., förmoda att ordet går 
tillbaka på latinska facere. Ett och annat gör dock möjligen 
denna härledning något oviss. Se t. ex. Bgm. 1935 under fätzer 
och Iv. 2 under Ja//ca. 

kambana. Dj. kambana klocka; HaS. kambana ringklocka, 
äv. fickur m. m. 
E. karnbåna, karbåna; Su. kambana, kabane Klokke, Ur; Iv. 1 
kambana, kambane; Th. 1 kamana Uhr, Glocke; F. kambåna 
Uhr, Glocke. 

Grek. xattrccivot < lat., ital. campana. 
kamina. Ha S. kamina lykta, lampa. 

Av oklart ursprung. 
kamma. Dj. kamma hava, äga; HaS. kamma hava. 

E. kamma; Su. kamma; Iv. 1 kamma ha. 
Su., Bgm. och Iv. antar att kamma i betydelsen hava är 

samma ord som kamma i betydelsen 'älska' o. s. v.: Th. 1 kammå 
lieben, mögen, wollen, wiinschen; F. kam- wollen, wiinschen, 
lieben. Sa. kam- to desire, to want, to wish, to like, to love; 
M. kam. Detta är samma ord som skr. kam 'to wish', `desire', 
'love', prakr. kåmei, hind. k -åm. Eftersom det emellertid inte 
just kan sägas ligga i öppen dag hur betydelseövergången från 
det zigenska kamava 'älska', 'önska' till det svenska vulgär-
språkets kamma 'hava' skall tänkas ha gått till, måste den 
föreslagna härledningen anses vara av ringa värde, så länge 
den inte har blivit närmare underbyggd, och varken Su., Bgm. 
eller Iv. gör något försök i den vägen. Den synnerligen viktiga 
roll ordet spelar i tattar- och förbrytarspråken gör dock att man 
gärna skulle vilja ha en nöjaktig härledning av ordet. Då möj-
ligen följande två anknytningar till ett par andra ord skulle 
kunna hjälpa till att belysa vulgärspråksordets historia, anför 
jag dem — dock med all reservation. 

1. Kamma betyder vanligen 'hava' eller 'få' men har också 
begagnats i betydelsen 'taga', 'stjäla'. Se t. ex. Pa. sid. 76: 
"kamma r. rommani], m. [-= månsing] 'hava', m. även 'stjäla'" 
och sid. 92 (i knoparmåjj): "kamma 'få', kamma-in 'stjäla' ". 
Bgm. 1934 anför sid. 62 ett kammad = 'bestulen'. Detta kam-
mad för lätt i tankarna betydelsen 'noga undersöka, noga gran-
ska för att få tag på någon eller något' som det svenska kamma 
liksom t. ex. det engelska to comb brukar ha i polisspråket. För 
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mig personligen låder alltid något av denna speciella betydelse 
också vid kamma i uttryck som kamma in och kamma noll 
eller kamma tji. Skulle det i vulgärspråket, även som hjälp-
verb, mycket brukade kamma 'hava', 'få' kunna gå tillbaka på 
ett kamma med den angivna speciella innebörden? Orsaken kan 
tyckas för liten till att ha fått så stora verkningar. Jag vill 
dock påpeka att bruket av kamma 'hava' som hjälpverb måste 
vara sent. Hos E. är det visserligen genomfört, men i både Dj. 
och HaS, tjänstgör det svenska hava som hjälpverb och likaså 
i Pa. som trycktes 1910. 

2. Zigenskan uttrycker 'hava' i vissa tempus genom ett ofull-
ständigt verb med betydelsen 'vara' och i övriga tempus med 
hjälp av ett annat, ett fullständigt verb som betyder 'bliva', 
'vara'. Det ägda föremålet sättes i nominativ, ägaren vanligen 
i dativ, men andra kasus är därjämte i bruk. Uttryckssättet 
påminner alltså något om svenskans mig tillhör . . „ mer om 
latinets mihi est . . . Till denna zigenska konstruktionstyp 
finns det ingen motsvarighet i de norska och svenska tattar-
språken. För zigenare som ville tala svenska och för svenskar 
som ville tala zigenska innebar det främmande språkets sätt 
att uttrycka 'hava' stora svårigheter. Man har anledning anta 
att dessa skulle locka till förenklingar, bl. a. därtill att det ofull-
ständiga zigenska verbet för 'vara' fick stryka på foten för det 
fullständiga verbet. Några spår av det ofullständiga verbet 
tycks inte heller finnas i tattarspråket. Det fullständiga zigen-
ska verbet för 'bliva', 'vara' heter av-. Till formen har detta i 
många zigenardialekter helt sammanfallit med ett annat, tidi-
gare avvikande verb av- 'komma'. I svenskt och norskt tattar-
språk återfinns det zigenska av- i formen ava och (hos Dj.) (Nava 
men endast i betydelsen 'komma'. Att det inte begagnas, vare 
sig uteslutande eller dessutom, i betydelsen 'hava' skulle kunna 
bero på att tattarspråkets verb för 'hava' då skulle ha blivit 
— för ett hemligt språk — olämpligt likt det svenska verbet 
hava till betydelse och form. Däremot skulle det kunna tänkas 
ha passat bra i stycket att de andra betydelserna hos det zigen-
ska av-, alltså betydelserna 'bliva', 'vara' och 'hava' fick övertas 
av det svenska verbet komma, som väl zigenarna till en början 
brukade, liksom sitt av-, dels i betydelsen 'komma', dels för att 
uttrycka 'bliva', 'vara' och 'hava'. Vid sidan av gavon kommar, 
kommade `karin kommer, kom' etc., har alltså, menar jag, an-
vänts zigenskt tänkta formuleringar som gavon komrnar gråjjen 
'till karin kommer hästen' = 'hos karin blir, är hästen' = `karin 
får, har hästen'. Visserligen betyder kamma inte bara (enligt Pa.) 
i rommani 'hava' och i knoparemåjj 'få' utan också: i månsing 
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(likaledes enligt Pa.) 'stjäla' jämte 'hava' och i förbrytarspråket 
(enligt Th. 2) 'taga', 'stjäla'. Betydelsen 'få' bör dock utan 
större besvär över betydelsen 'komma över' kunna utveckla sig 
till 'taga', 'stjäla'. Pa. har för rommani ett kammas 'vara', 
Bgm. 1929 ett kammas 'hava' för månsing. I och för sig är 
det ingenting som hindrar att s i kammas uppfattas som ur-
sprungligen zigensk ändelse. Imperfektum har nämligen i många 
av de europeiska zigenardialekterna samma ändelser som presens-
formen + (a)s. Zigenskans 1 pers. sg. presens kama(v), imperf. 
kama(va)s och preter. kamdom skulle i tattarspråkets förenklade 
verbböjning ha till en tid kunnat uppträda som pres. kammar, 
imperf. kammas och preter. kammade. 

Det förda resonemanget om kamma lava' ur ett äldre komma 
med betydelsen 'bliva', 'vara', 'hava' bygger på förutsättningen 
att detta komma har övergått i kamma. Någon nära till hands 
liggande anledning till den övergången har jag dock inte ännu 
kunnat finna. Innan en sådan är funnen eller så länge man 
inte i äldre tattarspråk har hittat säkra exempel på det be-
hövliga komma 'vara', `bliva', 'hava', förblir naturligtvis den 
gjorda förutsättningen och därmed den på denna vilande här-
ledningen osäker. Som varande isolerat kan man nämligen tyvärr 
inte som fullt säkert exempel betrakta det av Iv. 2 (sid. 80) och 
Bgm. 1935 (sid. 264) som tryckfel uppfattade (huvudverbet) 
komma 'har' (enda där förekommande form) i Gjest Baardsen 
Sogndalsfja3rns självbiografi. Som hjälpverb använder G. B. 
norskt ha 'har'. 

kammora. HaS. kammora kammare. 
E. kamfirra, kam,eirra kammare, rum; Iv. 1 kamora, kamura 
kammers; Th. 1 kamra Zimmer; von Sowa kamari, kamöra, 
gammöna Kammer; SC. kamöra chamber; Sa. komöra room, 
chamber. 

Von Sowa antar lån från tyskan, Brondal från slav. spr. 
komara, kamora, vilket "udgaar fra aaldre tysk chamara, der 
igen (som vort Kamme r) er et Laan fra lat. camera (gr. xa-
pApcc Svielving' ". Sa. hänvisar till medelgrek. x6cp.ocpcc 'room'. 

kanderina, kangri. Dj. kanderina kyrka. 
E. kangari, kangaria; Su. kangari, kanaria; Iv. 1 kangari, 
(yngre) kannali, kannari; Th. 1 khangari; F. keiyari Kirche, 
Tempel; Sa. kayeri; M. kangeri (gr. kangeri, rum. kangari, 
it. kangri, sp. kangari, bask. kandiria). 

Härledningen oviss. 
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kandra 1. (1. kander?). Dj. kandra (ell. kander) stank, elak lukt. 
Jfr Th. 1 khån Gestank, Dunst, Dampf.; F. gand- Gestank ; 

Sa. gand stink, stench. 
Skr. och prakr. gandha 'doft', `lukt', hind. gandh. 

kandra 2. Dj. kandra lukta illa, lukta; HaS. kandra lukta. 
E. kanda lukta, osa; Su. kanla lugte ilde, stinke; Iv. 1 kanja 
lukte; Th. 1 khandå stinken; F. gand- stinken; Sa. gand-
to stink; M. khan. 

Av gand + da (se kandra 1 och dela). 
kangli. HaS. kangli kam. 

E. kangling; Iv. 1 kangli; Th. 1 kangli; F. kli; Sa. kayli. 
Skr. kankata, kankatikä, hind. kanghi 'comb'. 

kangri. HaS. kangri kyrka. 
Se kanderina, kangri. 

karon. Dj. karon membrum virile. 
E. karo; Su. och Iv. 1 karo; Th. 1 kår phallus; F. kår, kåro 
Schwanz, Schweif, männliches Glied, Ziemer; Sa. kciri. 

P. och Sa. jämför hind. kårh `membr. vir.'. 
kartringar. Dj. kartringar kort, kortlek. 

E. kadi kort, porträtt, biljett; kartli, kartling kortlek; Su. karti 
Kort, Spillekort; enl. Su. också i tyskt rotvälska karding. 

Su. jämför, väl med rätta, ty. Karte. 
kass. HaS. kass hö. 

E. kass; Su. kas Ho; Iv. 1 kas, kass och sällsynt kasj hoy, 
ogs. (s. fjells) halm; Iv. 2 kass grass, hoy, halm; Th. 1 khas 
Heu; F. gas Hen; Sa. gas hay, grass, stubble; M. khas. 

Skr. ghåsa 'food', `fodder', 'pasture-grass', av ghas `to eat', 
hind. ghäs `grass', 'hay'. 

kassjt. HaS. kascht ved, stock, bräde etc. 
Se kast, kassjt. 

kast, kassjt. Dj. kast ved; HaS. kassjt ved, stock, bräde etc. 
kasjt ved, trä; Su. kascht (kas) Ved, Trw; Iv. 1 kasjt (säll-

synt), kas] ved, brensel; Th. 1 kat (kacht) Holz, Baum, Stock; 
kaåt- Holz, Stock, Stab, Schaft, Zapfen; Sa. kägt, ked wood 

(especially fire-wood), stick, staff, rod; M. ka,4t. 
Skr. kästha 'vedklabb', prakr. kåttha, hind. kåth. 
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kastanjebrol. HaS. kastanjebrol päron. 
Ordet har säkerligen ingenting med det svenska kastanje att 

göra utan är ett sammansatt ord; det senare ledet är samma 
ord som Dj. prolor och HaS. broggler 'potatis' (se detta ord); 
det förra ledet är ett adjektiv till kast 'ved', `trä', 'träd' etc. 
Det heter i tysk rommani kåbtano (ml i walesisk Sa. keiätanö. 
Ordet kastanjebrol betyder således egentligen `trädpotatis'). Jfr 
att det tyskzigenska broi, som kan betyda 'frukt i allmänhet', 
ofta har den speciella betydelsen Sirne' (Lieb. bröl 'die Birne', 
Hrkal ambröl, bröl, bröli). 

kastrinna. HaS. kastrinna kista, låda, lår. 
E. kasjtrina, kasjtrinja kista, låda; Su. kastrina Kiste, Drag- 
kiste; Iv. 1 kastrina och sällsynt kastrine kiste; kastrina skrin, 
kiste. 

Su. antar lån från tyskans Kasten, Iv. 1 likaså. De hos E. 
förekommande formerna tyder emellertid på att också tanken 
på kasjt 'trä', 'ved', åtminstone ibland, har spelat in. 

katja. HaS. katja brinna, äv. bränna. 
E. kattja brinna, bränna; Th. 1 chaöavå brennen; 1'. xat§-, 
xagar-, xat.§aw-, xatgarw- brennen, gliihen, zfinden; Sa. xåcer-
to burn, to consume with fire; M. chaöar. 

Härledningen oklar. Sa. hänvisar frågande till skr. ksäti 
`searching', `singeing flame', kså 'to burn'. 

Om man kunde våga anta en övergång (tonande .'?j-ljud)> 
es (tonlöst sj-ljud) > x (ach-laut) skulle man kanske kunna räkna 
med lån från slav. Jfr ry. yeö och serb. yet'i, sarit'i 'bränna'. 

kat(t)jali. Dj. katjali brännvin; Ha S. kätjali, kattjali brännvin. 
E. kattjali brännvin; Su. kattjali Brfflndevin; Dorph Kåtshedi 
Brwndeviin; Th.1 chaöadi Branntwein; F. xåt§ardi Brannt wein. 

Substantiverat p.part. av det vanliga zig. verb med bet. 'bränna', 
som M. återger med chaöar. Se vidare under katja.  

kej. 
Se kåjj. 

kell, ker. Dj. kell gård; HaS. ker gård (i allmänhet), "äfven 
Gårdsplan, Borggård". 
E. ker gård; Su. ker, kjer Hus, Gaard; Iv. 1 kjer och ker gård 
(på landet); Dorph Kehr Huns; Th. 1 'UT- Hans, Hof; F. 
Hans; Sa. kW, heår house; M. kher. 

Skr. grha 'hus', 'bostad', prakr. ghara; hind. ghar. 
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kera, kira. HaS. kera göra, verkställa, handla, företaga, för-
rätta, åstadkomma, tillaga etc.; Dj. kira göra. 
E. kera göra m. Su. kjera gjore, arbeide; Iv. 1 kjera, kjerra, 
(sällsynt) kera gjore, arbeide, lage, ogs. trolle; Th. 1 arå thun, 
machen; F. her machen, tun; Sa. kar; M. her. 

Skr. kr 'göra', prakr. kara, hind. karna. 
kera pre. HaS kera pre öppna (eg. göra upp). 

Som Etzler påpekar under ordet kem har detta i tattarspråket 
"efter sammanhang och tonfall en mängd olika bet". Kera pre 
kan man, som E. gör, lämpligen översätta med 'ha upp'. 

kerdat. HaS. kerdat kokt ell. stekt, "säges om allt, som man 
har om händer och som blifvit verkställdt vid en handling, 
för hvars benämnande hjelpverbet kera (göra) begagnas. Kera 
kaben = koka; Kerat mass = kokt kött." 

Kerd- i kerdat är egentligen perf. part. av verbet kera. 
kere. HaS. here hemma, hem. 

E. here, keri hem, hemma; Iv. 1 kjeri, keri heim, heime; 
Iv. 2 klen  i heim, heime; Th. 1 ere nach Rause, F. /dåre zu 
Rause, nach Hause; Sa. keerö home, at home. 

Gammal lokativ av kW (se hell, her). 
kes. Dj. kes ost. 

Ty. Käse. 
kev, ? tjev. Dj. kev, kjev hål, öppning. 

E. kev hål; Su. kev, kjev Hul, Aabning, Tyvehul, Tugthus; 
Iv. 1 kev hol, åpning, (i överförd bemärkelse) också om tukt-
hus; Th. 1 cheo Loch; F. x-ito Loch ; Sa. zev hole, opening; 
M. chev. 

Pott II, s. 164, jämför ordet tvekande med hind. khoh 'grotta', 
`grop'; Sa. vill hellre föra det till skr. kha 'hål', 'öppning' — 
v är parasitiskt, förmodar han; Brondal antar lån från kauka-
siskt xevi `ravine'. 

Dj. kill smör; HaS. kill smör. 
E. kil; Su. kil; Iv. 1 kil, (sällsynt) kjil; Th. 1 bil; F. keil, keit 
Butter; Sa. kil  butter; M. khil. 

Föres av Miller, M. och Sa. till skr. ghrta 'clarified butter'. 
Se Sa. sid. 170 f. 
8-47198 Svenska Landsmål 1947 
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kina. Dj. kina köpa. 
E. kinna, tjinna; Su. kjinna kjobe; Iv. 1 kjinna kjepe; Th. 1 
Unnä; F. kin- kaufen; Sa. kin-; M. kin. 

Skr. kri 'köpa', prakr. kiyai, hind. kinnä. 
kinnas. HaS. kinnas gräla, träta. 

Se under tjinna. 
kinn.dra. HaS. kinndra gräla. 

Se tjingra, tjinna. 
kinnepa. HaS. kinnepå marknad. 

För ordets förra del hänvisas till kina `köpa'; senare delen 
är ett suffix. 

kipp. HaS. kipp så, spann, kar, ämbar. 
E. kippo skål, mugg; Iv. 1 kibba, kibbi, kjibban, även kippan 
och kjippan spann, botte ; Iv. 2 kjippan spann, botte ; Th. 1 
chippi (gippi) Fass, gewöhnlich Butterfass. 

Iv. 1 är mest benägen att sammanställa kippan etc. med det 
östsvenska kippa 'dryckeskärl av trä', 'sämre träkärl', också 
senare sammansättningsled i ö/kippa, men han menar att det 
möjligen också skulle kunna vara samma ord som det slaviska 
chip 'lock på kärl' eller att man bör räkna med bägge möjlig-
heterna. 

kira. Dj. 
Se kem, kira. 

kirall. HaS. kirall ost. 
E. kirall; Su. keral; Iv. 1 keral och sällsynt kjiral; Th. 1 
'äran Käse; F. kiral Käse; Sa. bal cheese; keral. 

Sa. hänvisar, troligen med rätta, till skr. kilåta 'coagulated 
milk', `cheese'. 

klajdari, kläjdare. Dj. klaidari, kläjdare onanist. 
Ordet, som är mig för övrigt okänt, tycks vara ursprungligen 

zigenarspråk. Eftersom Th. i sitt Appendix till Th. 2 upptar 
ett uttryck "skaka banån =-- masturbari" är ordet kanske att 
härleda ur Sa. kodias-, kledras- `to stir', 'to move', bukovinsk 
zigenska klbtisar 'skaka' ( < rum. c/äti 'röra', 'skaka'). Se Mik. V. 

kli. HaS. kli rida. 
E. kli rida, kliare ryttare; Su. kli ride, Iv. 1 kli ride; Th. 1 
klistos Kosack; F. klis- (klisj-, Rist-) reiten, klisto Reiter, Gen- 
darm; J. glisav ich reite; Sa. kist- och mindre vanligt kigt-
och ki.§-. 
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Pasp. för samman det tyskzigenska klis(-ava) och det turkisk-
zigenska ugliåva, ukliåva 'monter' (t. ex ugliåva e yrast& 'je 
monte le cheval'). Det förra heter i part. klisto, det senare 
uklisto. För ordets vidare härledning se Sa. under kist-  och 
niser. 

klisa. Dj. klisa låsa upp eller igen, dyrka UPP- 
E. klisa låsa; Su. klissa laase, lukke op eller igjen; Iv. 1 klissa 
låse, stenge. 

För etym. se  klising. 
klisaskiro. Dj. klisaskiro fångknekt, vaktdräng. 

För första sammansättningsledet se klisa och klising, för det 
andra jfr däkkel-skiro. 

kli(s)sing, klysing. Dj. klising, klysing nyckel, dyrk; HaS. 
klissing nyckel, äv. lås. 
E. klising lås, nyckel; Su. klissin Nagel; Iv. 1 klisi, klisin, 
(sällsynt) klissing och klessing nokkel; Dorph. glitschin, klidin 
Nogle; Th. 1 glizin Schliissel; F. klidi, klidin Schlfissel; Sa. 
klizin key; M. klidi. 

Nygr. .x.X8töt: 'nyckel'. 
koffro (?). ITaS. koffro yxa. 

Troligen felläsning av hoffro. Se detta ord. 
kojemend. 

Se kåjjemend. 
kokkaro. 

Se kåkkaro. 
kolka. 

Se kållva. 
kova. HaS. kova gods, varor. 

E. kova sak, gods; Su. kaava Ting, Eiendel, Gods; Iv. 1 kova 
och kåra ting, varor, effekter, toy; Iv. 2 kovar penger; Th. 1 
kouva Sache, Ding; F. kowa Sache, Ding, Angelegenheit; Sa. 
kova material, article, object, pl. goods, possessions, instru- 
ment, pl. tools, pl. clothes, gear, pl. shillings, person, creature, 
anything indefinite, material or immaterial, fact, events, affair, 
job, task. 

Det har antagits, att bakom kova skulle dölja sig det finska 
ordet kova 'hård', utbrutet ur t. ex. uttrycket kova raha 'hårt, 
klingande mynt' och använt med hela uttryckets betydelse. Se 
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närmare härom Gjerdnian 1, sid. 185 f. Där påpekas dock att 
man kanske hellre bör räkna med det zigenska kova, vilket i sin 
egenskap av allmänt hjälpord — se Pott II, sid. 98 — säkert 
begagnats också om pengar och som i walesisk zigenska i denna 
dag i pl. betyder bl. a. 'shillings'. 

krakofarare. Dj. krako-farare (ell. -farani) dagdrivare, hamn- 
buse, lushund. 

Torde böra sammanställas med det av Ave-Lallem. IV, s. 560 
upptagna Sracherfahrer, som han översätter med `kofferttjuv'; 
enl. hans förklaring egentligen 'en som skär av repen som håller 
fast koffertarna (die Kracher) bakpå resvagnen'. Det förefaller 
mig dock troligare, att Kracher är det hebr. ord med betydelsen 
'stad', 'stadsområde', som Ave-Lallem. återger med kerach och 
Bischoff med k'rach. För senare sammansättningsledet skulle 
jag vilja hänvisa till Bischoffs "Fahrer: (wandernder) Bettler, 
Gauner, Dieb" och "Fahrt: Bettelgang, Diebstahls-Unternehmen 
usw." 

kralo(n). Dj. kralo(n) konung; HaS. kral°. 
krajon, krä jon konung; Su. krajo konge; Iv. 1 krajo konge, 

lensmann, "bygdevekter"; Th. 1 krajis (kräjis) König, Kaiser; 
krål, kräk, kräli König; Sa. kralis, krali, kraliks, koralis 

king; M. kralis. 
M. härleder ordet (Etym. W. s. 131) ur fornslav. karah 'konung', 

kanske dock närmast ur medelgrek. xp&X7N. J-ljudet i krajo etc. 
förmodligen utvecklat ur muljerat 1. 

kri. Dj. kri förtära (äta?). 
Härledning oviss. Säve jämför ordet med "skr. g, deglutire", 

Bugge antar lån av det i vissa svenska dialekter förekommande 
verbet kria, som Rietz översätter dels med "begära, fordra, t. ex. 
mat", dels — i uttrycken kri ikring, kri ätter, kri sej te — 
med "förskaffa". Bugge anför till stöd efter Ihre det ångerman-
ländska kria som enligt denne skall betyda 'taga mat'. 

kråmm, kromm. Dj. kråmm, kromm. Ett av fångar inbördes 
begagnat bestraffningssätt. (Se närmare härom Gjerdman 3, 
sid. 28 f. och sid. 13.) 

Su. finner självklart att detta ord hos And. är "dannet af 
det svenske adj. krum m". Kanske är det dock inte ur vägen 
att också erinra om ett par ord i Gross' Gaunerglossar der 
Freistädter Handschrift, nämligen "Krummumer (der) — Rache 
(die)" och "Krummumern — Rächen''. 
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kråmni. Dj. kråmni nöt, kreatur, oxe, ko. 
E. kromma, krumma ko; Su. kromma Ko; Iv. 1 guni, gunni, 
gurmi ku; Dorph krummik en Ko, Oxe, Tyr; Th. 1 gurni, 
guruni Kuh; F. gåruw Ochs, Stier, gitrumni Kuh; Sa. guruv, 
guruvö ox, bull, guruni cow ; M. guruv (rum. guritv, gurfinti, 
ty. guruv, gurumni). 

Enl. Sa. besläktat med hind. gorå 'ox' vid sidan av skr. och 
hind. go, varav det skulle kunna vara ett diminutiv på -ra. 

kunja. HaS. kunja aln. 
Th. 1 kåni Ellbogen, Elle; Lieb. kuni die Elle, der Elnbogen, 
das Armgelenk; J. kåni Ellbogen, Elle; Sa. kåni elbow; M. kuni. 

Skr. korta 'corner', 'angle', hind. kort, kor.tet `corner', kohni, 
kuhni 'elbow'. 

kura. Dj. kura piska, slå, ge stryk; HaS. kura slåss. 
E. kura slå, kuras slåss; Su. kurra slaa; Iv. 1 korra, sällsynt 
kårra, gammalt kurra; Th. 1 kurrå schlagen, streiten, ziich-
tigen; F. kår- schlagen, pochen, priigeln; Sa. kår- to beat, 
to strike; M. kur. 

Skr. kut t 'krossa', prakr. kuttei, kuttai, hind. kåtnå 'slå', 'piska', 
'hamra'. 

kurko. HaS. kurko söndag, helgdag. 
kurko, kårko söndag, helgdag; Su. korko Sondag, Helligdag; 

Iv. 1 kårko helg; Th. 1 kuruko Sonntag, Feiertag, även vecka; 
kurko Sonntag, Woche; Sa. kiirkö sunday, kftrkö week; 

M. kurko. 
Nygrek. xoptaxA Sunday. 

kurlopaskon. Dj. profoss. 
Se kuropaskor, kurapaskor. Skrivningen rl för avsett rr? 

kurning. Dj. kurning stryk, pisk. 
Se kura. 

kuro. HaS. kuro fölunge. 
E. kuro fölunge; Su. kuro Fol; Iv. 1 kuro foll; Th. 1 khåro 
Hengstfällen; Hrkal kurdöro Fohlen ("Hengstchen"); Sa. keuftö, 
mindre ofta ku7rå `calf, uppkommet, tror Sa., genom dissimi-
lation av k`uroro, diminutiv till keuro colt, foal (bet. 'kalv' har 
enligt Sa. uppstått så att guruveskö i uttrycket guruvUkö 
k`uflö 'kons föl' har utelämnats); M. khuro. 

Skr. ghota, ghotaka prakr. ghoda, hind. ghodå. 
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kuropaskor, kurapaskor. Dj. kuropaskor profoss. 
Jämför kura. För senare sammansättningsledet jämför E. ku-

repå, kuropå 'slagsmål' och kuropaskro 'slagskämpe', Th. 1 
kurriba Schlägerei, kurriboskero Soldat, Krieger, F. kårapen 
Schlägerei, kuramåskaro Soldat, kurepåskaro Soldat, Fechter, 
Schläger; Sa. kåriben fight, battle, kärimaskerö pugilist. 

kurrming. HaS. kurrming gryn. 
Iv. 1 kurrmi, kurrmin och även gurminer gryn, Th. 1 khurmin 
Graupen; M. khurmi (gr. kurmi Hirse, ung. khurmin Hirse, 
tjeck. khurmin Hirse, Brei, rysk. khurmi Hirse, Weizen, Buch-
weizen, rohe Griitze, khormi Griitzbrei). 

Härledningen oviss. 
kussja. HaS. kuscha flå. 

Su. kusschar Kursmed, Dyrlwge, Ilesteskjwrer; F. kftSwalo 
Henker, Schinder; Lieb. guschwålo der Henker, der Abdecker, 
Schinder; Hrkal ku.§- (kust-) schinden; J. kuSav ich rupfe, 
schäle, schinde, kukålo der Schinder; M. 

Skr. kuS `reissen'. 
kuti. Dj. kuti litet, mindre. 

kutti, -t liten, litet; Su. kutti lidet; Iv. 1 kuttit lite; Th. 1 
kutti klein, kurz ; F. kliti gering, wenig; Sa. kusi, ku.Si a 
little. 

Sa. jämför kisi 'how much', 'so much', som han härleder ur 
prakr. kettia, kettiya, skr. kiyat 'hur mycket', 'hur stor'. 

kåjjemend. HaS. kojemend ond. 
Th. 1 chojimen böse, geärgert, chojavå ärgern, chojiba Ärger, 

x61in Galle, Ärger, Verdruss, xolinjåkaro ärgerlich; Hrkal 
chöli, c/141in Ärger, chojer, choljor- ärgern; J. cholamen der zor- 
nige, årav ich ziirne, chöli die Galle, der Zorn; Sa. kolyer 
to be displeased, to take offence, kolyeriben resentment, ill-
feeling, grudge, spite, xoi, xoiiben, xoieri ben anger, rage; xoier-
to vex, to anger, to grow angry; Pasp. kholin bile, rage; M. 
cholin. 

Av medelgrek. xatii 'galla'. 
kåk, kåkk. Dj. kåk, kåkk. 

E. kåck, kåckepä lögn. 
Jfr kå(k)ka, kåkkar. 
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kå(k)ka, kåkkar. Dj. kåkar ljuger; HaS. kåcka ljuga. 
E. kåcka ljuga; Su. kokka lyve; Iv. 1 kåkka ljuge; Th. 1 
chochavå liigen, zaubern; P. xox-, xoxaw- liigen, leugnen, be-
trägen; Sa. xoxav- to tell a lie; M. chochav. 

M. och Sa. härleder verbet ur skr. kakh 'to laugh', `laugh at', 
`deride'. 

kåkaro, kåkkaro. Dj. kåkar°, kåkkaro osann, falsk, förfalskad. 
Se kåk(k) och kå(k)ka. 

kåkkaro. HaS. kockaro ensam, själv, allena. 
E. kåckaro ensam; Su. kokkar6 alene; Iv. 1 kåkkaro aleine, 
sjol; Th. 1 kokaro selbst, kokares allein; F. kokar° allein, ein-
sam; Sa. kokorö och sällsynt korkorå alone, by one's self, sole, 
only, self; M. korkoro. 

Härledningen oviss. 
kållva. HaS. kollva strumpor. 

FL kållivar; Su. kolliva Strompe; Iv. 1 kålliva och kålloar 
strompe(r), underbukser; Th. 1 chollu, pl. cholva Strumpf, 
Rose; F. xöliv, xauw Rose; Sa. xo/ov stocking; M. cholov. 

Lån från slav. språk. Jfr t. ex. bulg. holev, ryska choleva. 
kåsmorill. Dj. 

Ordet, som endast förekommer i R. och Ehr. kan enligt R. 
inte översättas — vad nu det skall betyda. Inte heller Ehr. 
ger någon översättning, men han frågar i en not sid. 30: "Can 
this unexplained word be a stereotyped oath xas mo ra? Tveka 
behöver man här inte göra. Ordet ri/ brukar i zigenardialekterna 
betyda 'fjärt', men är här att översätta med 'skit', ;tas betyder 
'ät' (se sja) och mo 'min'. Så till vida är konstruktionen inte 
stereotyp som den kan varieras genom utbyte av rit mot annat 
enligt zigensk uppfattning lämpligt ord, t. ex. namnet på det 
manliga, resp. kvinnliga könsorganet. 

kåstitje (?). Dj. kåstitje(?) klädnad, (klädesplagg?). 
Iv. 1 kåstis dress. 

Väl, som Iv. alternativt antar, en förvanskning av kostym. 
käjj. Dj. kej hit; HaS. kej hit. 

kaj (käj) här, hit; Su. kei her, hid; Iv. 1 kei, akei her, hit; 
kai, akåi, åke hier, da, dort; Sa. akai, 'kai here, hither; 

M. aka (bl. a. gr. akåj, kaj nu, ung. aldj, 'kej här). 
Av en etym. oklar adv.-stam ak 'här'. 



126 OLOF GJERDMAN 

källa. HaS. källa dansa. 
E. källa; Su. kjella; Th. 1 F. (k`eld-) spielen, tanzen ; 
Sa. k`el-  to play, to sport, to gamble, to dance; M. khel. 

Skr. kriql, kri4ati 'to sport', 'to play', prakr. kke4dai,kke'llai; 
hind. khelnEt. 

kärrja. HaS. kerria ful, elak, illa, oangenäm, ont. 
' E. keri, kiri ful, kirja, sjirja, kärja, sjärja (ofta mellanljud 
mellan i och ä) dålig, elak, ful, tråkig m. m.; Su. kirja styg; 
Skou kerria slem; Iv. 2 keria, kerja, kjeria, kirja (v)ond, slem, 
stygg, också farlig, morsk; Iv. 1 keria, sällsynt kerja och 
kirja stygg, vond, dålig. 

Mik. (III sid. 36) och efter honom Iv. 1 antar lån från det 
finska kurja 'eländig' , 'usel', 'jämmerlig'. 

L. 

laj j aregao. HaS. laijare-gao nämndeman. 
Sammansatt av lajjare och gao. För det senare ledet se gavon. 

Förra sammansättningsledet synes mig till sin härledning oklart. 
lak(k). Dj. la/ck, lak ond, elak, dålig, usel. 

E. lack arg, elak, ond; Su. lak ond, slet, ussel, i physisk og 
moralsk Henseende; Dorph lak; i ty. skojarspråk inte säll-
synt, se t. ex. Av&Lallem. IV s. 242: "Schlimm, lak oder 
schofel". 

Etzler härleder ordet, liksom tidigare Dorph och Rasmus Rask, 
ur svenskt elak. Se Etzler sid. 194 not 2. Bgm. 1929 anser 
sannolikt, att det är av tysk upprinnelse. För egen del skulle 
jag snarare vilja anta samband med Th. 1 lokko `leicht'; F. la/co, 
loko 'leicht', `gering'; J. loko ̀ leicht', `billig'•

' 
 M. loko (gr. lokö ̀ leicht', 

rum. löko 'langsam', ung. loko `langsaral; Pott II, s. 152: "la/co 
köwa geringe, schlechte Sache". M. antar för loko lån från forn-
slav. "lbg.ök" usw. Jfr ry. Zöxki, serb. lak 'lätt'. 

laker. HaS. la/er  ladugård. 
E. la-ker la(du)gård. 

E:s tolkning av ordet helt visst riktig. 
lallarotämen, lalarotämen. Lallarotämen Norge. 

E. Lallarotämmen Finland; Iv. 1 Lallaro- temmen 1. (gammalt) 
Finnmarken, 2. (yngre) Finnland; Su. Lallarotemmen Finmarken, 
Norge; F. lålåro fem Böhmen. 



TVÅ FÖRBRYTARORDLISTOR FRÅN 1840-TALET 121 

Sammansatt av tämen (se detta) och Lallaro-. Lallar() över-
sättes med `Lap', 'Finlap' av Su., som påpekar, att ordet egent-
ligen betyder 'en som är stum' och sedan 'en som talar ett 
främmande språk': Th. 1 lalluro `stumm', `taubstumm'; F. lålaro 
stumm' ; M. laloro (gr. lalorå `stumm', ung. lullero `stummg, enl. 

honom av hind. Ud. 
laobäddo. HaS laobäddo domare. 

Av bäddo 'herre' etc. (se detta ord) och svenskt lao = skånskt 
lav < lag eller, väl troligare, dej zigenska lav 'ord', 'språk', 
'namn' o. d. Jfr t. ex. Lieb. lawiskro `Wortfiihrer', Sprecher', 
`Vorsteher'. Jfr också det walesiskzigenska Sa. lavegero lawyer'. 

lattjo, latjut. Dj. latjut bra, gott, mycket; HaS. lattjo god, 
frisk, bra, ypperlig. 
E. lattjo bra, god, snäll, glad; Su. lattjo god, fortrwffelig; 
Iv. 1 lakjo, latjo god, snill, dugende; Th. 1 lao tugendhaft, 
gut, tauglich; F. /ägo gut, sicher, treu, reif; Sa. laM good; 
M. ide°. 

Etym. oklar. 
lav. Dj. lav namn; HaS. lav ord, namn. 

E. Uv ord, namn; Su. och Iv. 1 lav Ord; Th. 1 lau Wort, 
Rede; F. law Name, Wort; Sa. lav word, vocable, speech, 
saying; M. lav. 

P. och M. för ordet till skr. läpa 'talande', av lap 'prata', 
`tala'; Sa. invänder mot denna etym., att läpa bara ingår i 
sammansättningen sallåpa samtal, hind. sallåp; han ansluter sig 
i stället till Ascoli som fattar lav som en genom den vanliga 
sammanblandningen av n och / uppkommen dublett till nav 
'namn' (skr. näman, prakr. näma, hind. nåm). 

le. Dj. le taga; HaS. le taga, äv. få, emottaga; le nueko föda 
barn, le pani å maro dömas till vatten och bröd; le tele 
riva ner. 
E. le få, taga; Su. och Iv. 1 le tage, heute, faa; Th. 1 lä, (lävä) 
nehmen, bekommen; F. le nehmen; Sa. la- to get, to earn; 
M. la. 

Skr. labh 'to get', 'to obtain', prakr. lahai, whence le, hind. 
lenå. 

liber. Dj. liber (ovanligt) stor portion. 
Ordet måste väl på något sätt sammanhänga med det lat. 

adj. liber. 
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liller. Dj. liller betyg, respass; HaS. hl papper, brev, pass, 
handlingar; lilar sedlar. 
E. lil, -ar betyg, sedel -tar, handlingar av olika slag; Su. /i/ 
Brev, Pas; Iv. 1 /i/ attest, dokument; Th. 1 lm Brief, Buch, 
Schein; F. /i/ Brief, Schriftstiick, Zeugnis, Pass; Sa. /i/ book, 
written or printed document, license; M. /i/. 

Asc., M. och Sa. jämför skr. likh 'skrapa', 'skriva'. För att för-
klara det slutande -i har man enl. Sa. att utgå från skr. part. 
likhita, använt som subst. i bet. 'skrivelse', 'bok', prakr. lihita 
som, regelbundet utvecklat, skulle bli i zigenarspråket lihil> 
> hil> 

linden Dj. linder papper. 
E. Under papper; Su. Under Fapir; Dorph lini et Pas, Reisepas. 

Brondal för ordet, förmodl. med rätta, till iii, i det han jämför 
med de finländska zigenarnas lin. Formen med -n anser han 

'uppkommen ur -1 genom dissimilation. 
lindra. HaS. lindra låna. 

E. Undra låna; Su. lindra laane af Nogen ; Iv. 1 lindra låne (av). 
Om ordet lindra= 'låna' säger Iversen (I sid. 119): "Is it too 

bold to think that lindra is derived from the noun mentioned 
above s. v. lii, viz. linder paper/papir, used of a pawnbroker's 
duplicate?" Om linder, som finns belagt i betydelsen 'papper', 
hade kommit att användas om pantlånesedeln, så vore inte det 
märkvärdigare, menar Iversen, än att samma ord i formen UV) 
och lin kan användas i betydelserna 'brev', 'bok', 'betyg', 'pass' 
och 'penningssedel'. Mot detta resonemang är i och för sig ingen-
ting att säga. En invändning inställer sig emellertid strax. Då 
det inte finns något substantiv Under 'lån' eller 'pantlån' men 
väl ett verb lindra 'låna', så ligger det, förefaller det mig, när-
mare till hands att föra Under-  i linderhäcken och lindermojen 
ihop med verbet lindra än med ett tänkbart men obefintligt 
substantiv linder. Jämför ordet klätterfågel. För verbet lindra 
har jag tvekat mellan två förklaringsmöjligheter. 

Hos Sa. finns upptaget ett denominativ lilyer- , som han över-
sätter med 'to enter in a book', 'to record (esp. of debts)'. Han 
ger två exempel med detta lilyer-. Det längre lyder Kek lovö 
nai man 'kedids, lilyeds les mayi? Detta översätter Sa. med 
'I have no money to-day, wilt thou give me credit?' Ordagrant 
betyder emellertid sista satsen: 'Bokför du det' (syftande på 
/om 'pengar' som är sing.) eller 'antecknar du det' eller 'skriver 
du opp det på mig' (eg. 'åt' eller 'för mig'). Ett vanligt deno-
minativsuffix i zig. språk jämte - yer är -er. Lägga vi detta till 
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ett subst. lin i en betydelse snarlik det motsvarande walesisk-
zigenska subst., få vi liner- som före bindevokalen -a- + person-
ändelserna lätt skulle få formen Unr-; första pers. sing. pres. 
t. ex. linerava > linrava. Vid försvenskning skulle säkerligen 
detta inte blott bli linra(r) utan mycket snart också lindra(r). 
Betydelsen hos detta lindra eller dess närmaste mera zigenska 
föregångare skulle ha varit, tänker jag mig, densamma som det 
walesisk-zigenska lilyer- hos Sa., alltså först 'skriva opp på', 
därefter 'lämna' eller 'ge på kredit' och snart också 'ta' eller 
'få på kredit'. Från dessa betydelser till betydelsen 'låna' är 
vägen inte så lång. Tjänlig att underlätta övergången var det 
svenska verbet borga i dess olika betydelser. 

Den andra förklaringsmöjligheten påminner om den som Sundt 
framställt. Han menar, att bakom lindra döljer sig "Tydsk lehnen, 
i dagl. Tale for leihen, ligesom dinra af dienen". Iversen invänder 
(anf. st.) mot Sundt, att hans jämförelse mellan lindra och dinra 
haltar litet: en fullständig parallell utveckling kräver nämligen 
lendra. Det är sant, men därmed behöver inte nödvändigt an-
tagande av lån från tyskan vara uteslutet. Det lånade ordet 
skulle, i stället för lehnen, kunna vara leihen, som i medelhög-
tyskan har i-vokal och som har det alltjämt i lieh etc, och 
geliehen. — Jag vågar inte utesluta möjligheten att lindra 'låna' 
ursprungligen har tysk härkomst. 

lodd. 
Se lådd. 

loddepa. 
Se lådd, låddepen. 

klo , lo1(1)ot. Dj. lolo(t) röd, rött; HaS. /o//ot rött. 
E. /o/o, /å/o röd, rött; Su. laalo rod; Iv.1 /å//o, /å/o (sällsynt) 
låno rod; Th. 1 /öbo rot; F. /ii/o rot; Sa. /dö red, reddish; 
M. /o/o. 

Skr. lohita 'rödaktig', 'röd', 'av koppar', 'av järn', < loha 'röd- 
aktig', 'koppar', 'järn', hind. lohit. 

longd. 
Se långd. 

longda. 
Se lån gda. 

lovor, lover. Dj. lovor pengar; HaS. lover pengar. 
lover, lodar pengar; Su. /ovo, pl. lovoar Mynt, Penge; Iv. 1 

loviar penger, lonn; Dorph Lövi Penge; Th. 1 /ouvo Geld; 
/*Im° Mänze, pl. Geld; Sa. lovö money; M. /ovo. 
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Kanske besläktat med /o/o 'röd'. Jfr detta och se Sa. Det in-
tervok. v skulle då vara hiatusfyllande: loha> loa> lova. 

lovrat. HaS. lofrat lova. 
Det svenska lova, med ett r för att göra ordet svårbegrip-

ligare för utomstående. Se härom sid. 68. 
lubbna. Ha.S. lubbna hora (verb). 

Se lubbni. 
lubbni. HaS. lubbni hora. 

E. lubba gatflicka, lubni gatflicka, glädjeflicka; Su. lubni 
Skjoge; Iv. 1 lubni, (sällsynt) nubli, lugli skjoke, Iv. 2 lubni 
skjoke; Th. 1 lubni FIure; F. låbni, libli, litblin Hure; Sa. 
lubni whore, harlot; M. lubni. 

Troligen till skr. lubh 'to desire', 'to lure', lobha `desire', 
`cupidity'; se Sa. 

lådd, låddepen. HaS, lindra lodd låna hus. 
E. lådd, låddepä logi, kvarter; Su. lodd, loddipå Logis, Her-
berge; Iv. 1 lådd hus, lådda losjere, bo, låddipa hus, ogs. losji; 
Iv. 2 lådd varelse, rum, låddipa losji; Th. 1 lodjavä fiber-
nachten, lodjiba Vbernachten; F. lödapen Quartier, Herberge, 
Nachtlager; Lieb. lodöpenn die Herberge, das Quartier ; Sa. lod-
to lodge, to dwell; lodiben lodging, place of lodging, barn, 
outhouse, ruined building etc.; M. lod (t. ex. gr. lodåva wohnen). 

Härledningen okänd. — Betydelsen hus hos det norska rom-
mani- och rodiordet lådd är enligt Iv. 1 sekundär och beroende 
på att i norskan ordet hus användes både i betydelsen 'logi' och 
'hus'. Är det emellertid något som hindrar, att lådd i norskt 
tattarspråk har genomgått samma utveckling som i walesisk rom-
mani ordet lodiben, vars betydelser 'place of lodging', 'barn', 
`outhouse', 'ruined building' väl kan antas ha utvecklat sig utan 
främmande inflytande från den verbalsubstantiviska betydelse 
`lodging' som suffixet -ben antyder. 

låddepen. HaS. låddepen natthärbärge. 
Se lådd, låddepen. 

låd(d)er, långd. Dj. lå(d)der salt; HaS. longd salt. 
E. lånd, lånn salt; Su. lon Salt, londra salte; Iv. 1 lånn, (säll- 
synt) lånd salt; Iv. 2 lånn; Th. 1 lön Salz; F. lön Salz; Sa. lond 
salt; M. lon. 

Skr. lavana 'salt', 'ealine', prakr. bona, hind. bop. Formen utan 
-n- hos Djos Per And, är egendomlig; felskrivning? 
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låjer, löjen Dj. låjer, löjen lat, later. 
Säve förmodar, väl med rätt, att låjer är vårt loj liksom later 

vårt lat. Stamvokalen i liijer har väl uttalats som 'grumligt å' (8). 
låkk, låkker. Dj. läkk riksdaler; HaS. jek locker 1 daler. 

E. låck krona (mynt); Su. lokke Daler; Iv. 2 låkka, låkki, 
läkkus 1 daler, 1 krone; F. 13ki Papiergulden; Gross Loki 
Gulden. 

Etym. oklar. M. för ordet utan angivande av skäl till de 
under lakk anförda orden. Bar betydelsen till en början möj-
ligen varit ett 'lätt' el. 'det lätta' (underförst. 'mynt') = 'pappers-
mynt'? Jfr t. ex. bli [(ett rött ell, det röda) =--- kopparmynt] i 
walesiskt zigenarspr. Emellertid bör det påpekas att i tyskt 
skojarspråk tydligen hopblandning skett av ett ord med -w- och 
ett ord med -k - . Jfr t. ex. Loben Thaler (Av6Lallern. IV s. 120), 
Loki Gulden, Loben, Locker, Lohiver, Lowen `weiss', `weiss-
pfenning', 'schlecht' (Gross s. 146). Orden med -w- utgår från 
ett hebr. ord med bet. 'vit'. 

långd. HaS. longd salt. 
Se låd(d)er, längd. 

långda. HaS. longda salta. 
E. lånda salta; Su. londra salte; Iv. 1 ländra; Th. 1 lonnavä 
salzen; F. löndaw- saken; Sa. lond- to salt. 

Se låd(d)er, längd. 
långsto. HaS. långsto lång. 

E. langsto, langstro lång, hög; Su. longsto bred; Iv. 1 långsto, 
langsto lang, hog; Th. 1 lang§to (langchto) lang; F. legsto lang; 
Hrkal lungo lang (lungo tycks alltså inte vara dött som P. 
uppger i II sid. 337). 

Ordet lungo finns hos P. upptaget också från Valakiet. Tro-
ligen har vi i bägge fallen att göra med lån från det rumänska 
adj. lung. Formerna med a-  och å-vokal kan uppfattas som på-
verkade av tyskans lang, resp. svenskans och norskans lång. 
I konsouantförbindelsen -st- i langsto, långsto, lengsto vill man 
ju gärna se de tyska superlativernas -st-, i lengsto alltså det 
tyska längst. Att man lånat superlativen och inte positivformen 
skulle kunna bero därpå, att zigenarna i det egna språket redan 
hade ett adjektiv lang(o) med betydelsen 'lahm'. 

läppra. HaS. läppra komma ihåg. 
Hrkal leper- sich an etw. erinnern, J. lep&av erinuern, Wlisl. 
lepäräv ich erwähne, beabsichtige. 
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Till förklaring av detta, som det tycks, mycket litet spridda 
ord ger P., i II sid. 334, flera förslag, vilka dock inte synes 
tillfredsställa honom. 

M. 
mahass(?) tjeno. Dj. 

Se musstjeno(?). 
mander. HaS. mander mig. 

E. mander jag, mig; Su. mandel- jeg; Iv. 1 mander jeg. 
Är till formen lik ablativ sing. av det tyskzigenska pers. pron. 

i första pers. Jfr mandro. 
mandro. D. mandro jag. 

Jämför böjningen av 1 pers. pron. i sg. hos t. ex. F.: n. me. 
obj. man, dat. måye, prep. mande, abl. månder, instr. måntsa. 

mandros. Dj. mandros min, mitt. 
Av mandro (se detta) + svenskt gen.-s. 

manesker. HaS. mänesker människor. 
Om, som troligt är, sk här står som tecken för sj-ljud, har 

vi förmodligen i manesker att göra med antingen en förvansk-
ning av svenskans människer genom inflytande från det zigenska 
månusj 'människa' eller också en svensk plur. till ett lätt för-
ändrat manusj. Manusj är vanligt i de zigenska dialekterna. 
Jfr t. ex. E. mans:j, manusj (manisj, manysj) 'folk', Iv. 1 manus 
'folk', Th. 1 manug (mauuch) `Mensch', F. nuinu:s.  Sensch, 
geuner', M. manus `Mensch'. Ordet är identiskt med skr. ma-
nuSa, mana:Va. 

manga. Dj. manga tigga, bedja; HaS. tigga, bedja. 
E. manga bedja, tigga; Su. manga tigge; Iv. 1 manga be, 
tigge; Dorph mangave tigge; Th. 1 mangå bitten, klagen, 
betteln; 1'. may- bitten, betteln, fordern; Sa. ma- to beg, 
to ask alms; M. mang. 

Skr. märg (denom. av märga `track') 'to search', 'to seek', 
'to ask or beg for'; prakr. maggai, hind. mänzgnä. 

mangare. Dj. mangare tiggare, landstrykare. 
Se manga. 

maro. Dj. maro bröd; HaS. "allt slags bröd, äfv. Skorpor, 
kringla, limpa då endast Schukat (fint) tillägges". 
E. maro bröd; Su. och Iv. 1 maro Brod; Dorph Maro Brod; 
Th. 1 män Brot; F. mEtro Brot; Sa. miirö bread, loaf; M. manro 
(gr. mang, rum. manrå, bask. nzandro, sp. manr6). 
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Skr. man,da 'det övre lagret, skummet, på drycker och en del 
flytande maträtter', mattdaka 'bröd av -vetemjöl och socker'; 
hind. måtgiä 'ett slags bröd'. 

marr. HaS. marr, i uttrycket kura . . . te marr slå ihjäl. 
E. mara slakta; Su. marra slagte; Iv. 1 marra slakta; Th. 1 
maravå (selten) schlagen; F. mar- töten, schlachten, quälen; 
Sa. mår-, nä' to kill, to slay; M. mar. 

Skr. märaya (kausativ till mt) `cause to die', 'to kill'; prakr. 
mardi, mårei; hind. märnå 'to kill', 'to slay'. 

mas(?), mass. Dj. mas(?), mass kött, fisk; HaS. mass kött. 
E. mass kött; Su. mas Kjeld; Iv. 1 mas, mass kjott; Dorph Mas, 
Muts Kjod; Th. 1 mas Fleisch; Sa. mas meat, joint of meat, 
ham, fiesh; F. mas Fleisch; M. mas. 

Skr. mänzsa, mås 'fiesh', `meat', prakr. måsa, hind. mås. 
matja, mattja. Dj. matja meta, fiska; HaS. mattja meta. 

E. maffia fiska; Su. mattja fiske; Iv. 1 makja, matja fiske; 
Th. 1 maåavå fischen; Su. maåer- to fish. 

Jfr matjo, mattjo. 
matjo, mattjo. Dj. matjo fisk; HaS. mattjo "all slags fisk, äfv. 

salt, med undantag af sill". 
mattjo; Su. mattjo; Iv. 1 makjo, matjo; Th. 1 mab° Fisch; 
måtjo Fisch; Sa. maåå fish; M. maåo. 

Skr. matsya 'fish', prakr. maccha, hind. macch, mach. 
matto. HaS. matto drucken, full. 

E. matto full, berusad; Th. 1. matto betrunken; F. måto trun- 
ken, betrunken, Sa. mato drunk, M. mato. 

Skr. matta trunken. 
me. HaS. me jag. 

Th. 1 me ich, F. me, må ich; Sa. må, mai I; M. me. 
Troligen från den oblikva skr.-stammen ma-, närmare bestämt 

förmodligen från skr.-instrumentalis mayå 'by me', prakr. ma , 
mae mP; jfr också hind. och panj. maini, mar. mi. 

men. HaS. mehn hals. 
E. min; Su. mån; Iv. 1 men och sällsynt mern; Th. 1 ,mån 
Hals; F. mn Hals, Kehle, Genick; Sa. men, mend neck; 
M. men. 

Skr. manyå `tendon of the nape of the neck', `neck', hind. 
maiika `vertebrae of the neck'. 
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miro, miros. Dj. miro, miros jag, resp. min, mitt. 
E. miro, miros; Su. mero jeg, meros min; Iv. 1 miro, mero jeg, 
meg, miros, meros min, mitt. 

Eg. poss. pron. Jfr Th. 1 miro 'mein', Sa. mirö 'my', M. minro < 
äldre manro (<man + ett suffix). Sa. jämför prakr. mahåra, 
hind. merå. Miro med bet. 'jag', 'mig' har väl uppstått ur miros 
genom påverkan av hans han. 

moj. HaS. moj mun. 
Se måjjen. 

mokksta pipen. HaS. mocksta pipen kaffe. 
Se måkkstapiben. 

mommali, mummali. Dj. mummali (talg)ljus; HaS. mommali 
ljus. 
E. mommali (måmmali), mummali ljus (av stearin e. d.); Su. 
mommali Voxlys, Talglys; Iv. 1 mommali talglys, vokslys, 
lampe, fyrstikk; Th.1 mumu/is (momu/is) Licht; F. mom Wachs, 
mömali Licht, Berze, Fackel; J. Mom Wachs, momdi Wachs-
kerze ; Sa. mumali, mumbali candle; M. (gr. mom Wachs, mo-
meli, mumeli Wachskerze, rum. mum, mumeli). 

Som framgår av exemplen är mummali 'ljus', 'talgljus' en av-
ledning av ett i Norden obekant zigenarord med betydelsen 'vax'. 
Detta hänför M. och Sa. till pers. och hind. mom 'vax'. 

morrtjing. HaS. morrtjing hud. 
Se mårrtjing. 

moskro. HaS. moskro länsman. 
Se måskro. 

mufta. Dj. mufta dosa (,kopp?). 
E. mufti, måfti, måkti dosa; Su. mokti Daase, Aeske; Iv. 1 
moktel, måkti, måkting dåse, eske, boks; Th. 1 mochton Dose, 
Schachtel; F. möxton Biichse, Dose, Kasten, Schachtel; 
J. mochto Truhe, Kiste; Sa. moxtö box, chest, trunk; M. mosto. 

M. och Sa. finner ordet dunkelt. Pott jämför (II, sid. 437) med 
hebr. mabtah 'fyrfat'. Härmed kan jämföras det judetyska 
"machte Pfanne, Feuerbechen" hos Bischoff och de av Pott upp-
tagna "maktå, rna/do box, chest", "0 mochten Dose, Pulverdose 
zum Feueranschlagen". 
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muttapiben. Dj. mu,ftapiben kaffe, öl, dricka. 
Tolkningen av detta ord är förenat med vissa svårigheter. 

Bgm 1934 menar — och kan ha alldeles rätt häri — att . f i 
muftapiben är fel för mustapiben och att förra ledet i det ordet 
är det finska musta 'svart'. Iv. 1 anför liera paralleller, där ett 
ord för 'svart' begagnats för att ge namn på 'kaffe'. Musta är 
också vanligt i den betydelsen i svenskt vulgärspråk. Emellertid 
finns det ett och annat, som kan tyckas häntyda på en annan 
förklaring till ordet muftapiben. Detta betyder visserligen 'kaffe' 
i den Säveska avskriften av Djos Per Anderssons ordlista, men 
R. har endast översättningen `öl', 'dricka' och Ehr. 'small beer'. 
Vidare har vii Anderssons ordlista ett ord mufta. Detta återges 
med 'dosa' men S. anger inom parentes frågande också 'kopp'. 
HaS. har för 'kaffe' ordet mocksta piben. Dess första led kan 
ju erinra om vulgärspråkets mosta, musta 'kaffe', men det på- 
minner också om E. måkti 'dosa', Iv. 1 måkti(n) Th. 1 
mochton `Dose' etc. 1 Dj. mufta(piben) och HaS. mocksta (piben) 
skulle vi med andra ord kanske kunna ha att göra med bland-
former mellan musta- och mufta, måkti etc. 

mukka. Dj. mukka frigivas, bli fri (från fängelse), slippa ut. 
muck fri, mucka sluta, slippa, släppa; Su. mukka slippe, 

lade fare, overlade, laane; Iv. 1 mukka sleppe ut, sette i frihet, 
låne (til); Th. 1 mukkik lassen, verlassen, schliessen, vergessen; 

muk-, mek- 'lassen' (sinere u. jubere); Sa. muk- to let go, 
to release, to set free, to quit, to abandon; M. muk. 

Skr. muc 'to let go', 'to release', 'to leave', 'to abandon', prakr. 
rnuficai, part. mukka "whence as denom. our form muk-  (Sa). 

mukken. Dj. mukken friheten. 
Jfr mukka. 

mula. Dj. mula döda, mörda, dräpa; HaS, mula dö. 
E. mula dö, döda; Su. mula do; Iv. 1 mula drepe, do; Th. 1 
mbfk sterben, mfao gestorben; I'. mer- (muj-) sterben, 
milo tot; Sa. mår-, mö-o- (part. mUciö och mulö) to die; mulö 
dead; M. mer (gr. meråva sterben, part. merdö, mulö, mo16, 
rum. mer sterben, erlöschen, part. mu/6,  tjeck. mb-av ich 
sterbe). 

Skr. mrta, part. till mr 'to die', prakr. mada, muda, muya, 
hind. muti, mikt. 

mulano. HaS. mulanö död. 
Se mula. 

9 — 47198 Svenska Landsmål 1947 
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mulars. Dj. mulare mördare, dråpare. 
Jfr mula. 

mummali. Dj. mummali (talg)ljus. 
Se mommali, mummali. 

murch. HaS. 
Se mus etc. 

murer. HaS. murer bär (av alla slag). 
E. murrar bär av olika slag; Su. muril Beer; Iv. 1 morel, 
muril och sällsynt muring, i plur. också murnar och murrar 
bwr; Th. 1 måra och märos Beere; F. mrin, mårin Beere; 
Sa. måra berry. 

P. jämför (II, sid. 451) ital. mora, morola Simbeere', Sa. ru-
mänskt nvårii `blackberry'. 

mus, muss, mursj. Dj. mus, muss man, karl, person; HaS. 
mur(s)ch karl, man, människa, folk (kollektivt). 
E. mossj (meissj), mussj man, karl; Su. mors, moss Mandsperson; 
Iv. 1 mors, moss, mos,j kar, mann; Th. 1 mor. (moreh) Männ-
chen, mor. (moreh) Mann; F. mur § Mann, Gatte, Seri, Bursche, 
Männ.chen (om djur); Sa. mår§ man, male; M. mur. (gr. mur,, 
mru,§ junger Mann, tapferer Mann). 

Enl. Sa. är ordet möjligen en gammal dublett till manus 
'människa', 'man' (skr. manu§a), utvecklat ur detta över mellan-
formerna *mnu:s > mrus§ > mur.. Turner ser i ordet resultatet 
av en blandning "Skr. manu§ja + påru§a", jfr sindh. mursu. 
Se Iv. 1. 

musseker. Ha S. musseker kalv. 
E. muskaron; Su. muskro; Iv. 1 rnuskro; Th. 1 muskaris Kalb. 

Ordet, som inte tycks finnas utanför Skandinavien och vars 
"origin is doubtful" (Iv. 1 sid. 136), skulle jag vara böjd att 
ansluta till det serbiska ordet muza 'den [ko eller get] som 
mjölkas eller ger mjölk'. Med zigensk böjning skulle gen. sing. 
på detta heta musakero (m.), rn,usakeri (f.). Utom som gen. an-
vändes bildningarna på -kero, -keri som adj. och subst., i mycket 
allmän betydelse = `(den) som hör till', 'har att göra med' det 
som stammen utsäger. Jfr sid. 117, r. 35 if. 

mussing. HaS. mu,ssing arm. 
mussing, -ar; Su. mussi; Iv. 1 musj/o; Th. 1 mussi, mussik; 
måsi, måsin, måsni; Sa. mua; M. musi. 
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Sa. hänvisar till skr. mu,5ti 'fist', prakr. mutthi, hind. 
mfith, muthi, M. däremot antar släktskap med find. mil., mila 
'råtta', påli mäsika och jämför lat. museu/us, ty. Maus, fornsl, 
my§r6ca 'arm' och my§b. 

musstjeno(?). Dj. enligt Ehr. Mahasstjeno one (a) person. 
Om mahass är en förvanskad form av mus(s), mursj så skulle 

vi här kunna ha att göra med ett av detta mus(s) etc. 'man', 
`karl' och tjeno 'människa', 'person' o.s.v. sammansatt substantiv 
med den avsedda betydelsen 'mansperson'. Se för övrigt mus(s), 
mursj. I tjeno har vi otvivelaktigt att göra med Th. 1 dUno 
junger Mann, Karl, Mann, Person, Gatte; F. dOno Mensch, Kerl; 
M. dieno. 

M. hänvisar för ordet till find., påli gana, hind. dkan 'Person', 
'Mann'. 

mustapiben. Dj. 
Se muftapiben. 

mutra. Dj. mutra kasta vatten. 
E. Muttra kasta vatten; Su. muttra kasta Vandet ; Iv. 1 mutra 
late vannet; Th. 1 miltrav ä urinieren; F. muterw- harnen; 
Sa. muter-  to micturate. 

Skr. miltraya, mätrayati 'to micturate', denom. av ~ra, 
prakr. muttei, hind. ~nä. 

mut(t)er. Dj. mut(t)er urin. 
mutter; Su. och Iv. 1 mutter Urin; Th. 1 mutter Urin; 
mäter Harn; Sa. mutär urine; M. muter. 

Skr. mitra 'urin', prakr. mutta, hind. milt, mätr. 
mylo. HaS. mylo mjölnare. 

Ordet, som inte tycks förekomma på annat håll, torde återgå 
på tyskans ord Midler. 

mynsja. Dj. mynch,a membrum muliebre. 
E. minsj, mynsia cunnus; Su. mima det kvindelige Lem; 
Iv. 1 minsja, minsje cunnus; Th. 1 min. (minch) cunnus; F. mint§ 
weibliche Scham ; Sa. minj pudendum muliebre; M. 

Etym. oklar. M. och Sa. jämför skr. mih 'to micturate', lat. 
min go, meio och i bet. 'cunnus' lit. mik och lett. mendka. 

måjjen. Dj. metjen munnen. 
E. muj, metj, moj mun; Su. möi munn; Iv. 1 moi, möy munn; 
Th. 1 muj Mund; F. mui Mund, Gesicht ; Sa. mii face, mouth; 
M. muj. 
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Skr. mukha mouth', 'face', 'front', 'entrance', prakr. muha, 
hind. mumh. 

måkkstapiben. HaS. måcksta Piben, Mocksta Pipen. 
Se muftapi ben. 

mårrtjing. HaS. morrtjing hud. 
E. måttin (t. ex. en sådan ren- el. älghud, som finns i de norrl. 
slädarna); Iv. 1 mårti hud, skinn ("The word is known and. 
used only n. fjells"); Th. 1 moråi Haut, Leder; F. mörtin, 
mörtsin, mört,§in Leder, Balg ; Sa. mortsi hide, skin, complexion ; 
M. morti. 

Lån från armeniska more 'skin', 'hide'. 
måskro. HaS. moskro länsman. 

E. måskro landsfiskal, länsman; Brondal mosk(r)o Sognefoged; 
Sa. moskro Lensmand; Iv. 1 måskro, sällan moskro lensmann, 
politimann; Iv. 2 måskro lensmann; Th. 1 moskiro Ober-
polizeibeamter auf dem Lande (schw. länsman); F. moskero 
Vorsteher. Schultheiss; SO. moöshkero, mobskero policeman, 
constable; Sa. moskerö policeman, constable. 

Ordet är säkerligen, som allmänt antas, egentligen det sub-
stantiverade genitivadjektivet till mui (svenska tattarspråkets 
nuijj) 'mun'. Iv. 1 översätter det med 'en der bruger Mund' och 
anför till jämförelse "Gauzer Polizist < Rotw. gauzen bellen, 
lärmen etc. and likewise zanker Polizist < Rotw. Zanken schim-
pfen." Av denna jämförelse vill det se ut, som om Iversen 
skulle mena, att zigenarna använt ordet moskero o. s. v. i ned-
sättande betydelse. Jag tror inte man behöver göra det anta-
gandet. Jfr nämligen med moskero Lieb. och von Sowa lawiskro, 
laweskero 'der Wortfiihree, 'der Sprecher', 'der Vorsteher' och 
Sa. laveyero `lawyer'. Jfr också Lieb. tschiwiäkro 'Advokat', 'An-
walt' till tschiv 'tunga', 'språk', 'tal' och Sa. cibaleyero `preacher'. 

möttra. HaS. möttra möta. 
R torde ha tillagts för att ordet skulle bli svårare att förstå för 

de oinvigda. Se härom sid. 68. 

N. 
naket, nakk. Dj. naket näsan; HaS. nack näsa. 

E. nack näsa; Su. nak och Iv. 1 Nwse; Th. 1 nak Nase, 
Schnabel; F. nak Nase, Schnabel, Riissel; Sa. nake nose; 
M. nakh. 

Skr. näsä, näsikä, prakr. nåsikä hind. näk, näsä. 
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nakkepa, nakopa. Dj. nakopa snus; HaS. nackepå snus. 
E. nack, nackepå snus; Su. och Iv. 1 nakkipå Snustobak. 

Suff. -pa substantiverar verb, men lägges ibland också till 
subst. — så kanske här. Jfr naket 'näsan'. 

nakopa. Dj. nakopa snus. 
Se nakkepa, nakopa. 

nani. Dj. nani intet. 
E. nane (nani) nej, inte; Su. nani Intet; Th. 1 nåna nein, 
nicht; F. mine ist nicht, nein, nicht; Sa. na, ne, ni not, nå nay, 
no; M. na. 

Skr. na, prakr. na, tza, hind. na, nä. 
nasja. Dj. nasja rymma, fly; HaS. nascha rymma. 

nasja springa, skynda, rymma; Su. nasscha lobe, fly, und-
vige; Iv. 1 nasja springe; Th. 1 nagåå (nachhå) entlaufen; 

na.-, yia§aw- laufen, gehn, fliessen, schwärmen, jagen; 
Sa. na- to flee, to run away; M. na*. 

Skr. ms' 'to be lost', `perish', `depart', 'flee'; prakr. nåsai, 
nasai, hind. näsnä 'to flee', `destroy'. 

nasjare. Dj. nasjare rymmare. 
Jfr nasja. 

nasjen. Dj. nachen flykten. 
Jfr nasja. 

nina. HaS. nina med. 
E. "ninna (ni) adv. o. prep. i en mängd olika bet.: nu, hit, 
här, med, till, åt o. s. v., används stundom äv. pleonastiskt"; 
Su. ninna nu; Iv. 1 ninna nå, straks; Iv. 2 ninna tu, imod, 
igjennem; F. mina auch; J. 92Pna gleichfalls, eben so. 

I betydelsen 'nu' är finna enligt M. III sid. 36 lån från sla- 
viskt språk. Jfr tjeck. nyni 'jetzt', `nun', ryskt 'nu'. Iversen 
går inte in på de olika betydelsesammanhangen mellan de olika 
ninna i svenskt och norskt tattarspråk, men tycks mena att de 
alla går tillbaka på ninna 'nu'. Från detta till ninna 'strax' är 
vägen kort. Lång torde den inte heller ha behövt vara från 
lånordet ninna 'nu' till ninna 'här', 'hit'. Men hur är det när-
mare sambandet mellan dessa och övriga betydelser hos ninna? 

nita. HaS. nita gärde, äng, hage (som är inhägnad). 
E. nita, nitan mark, åker, äng; Su. nitan Eng, Mark; Iv. 1 
nitan jorde, eng. 

Som Sundt har påpekat, lån från finska niitty 'äng'. 
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noba, nobar. Dj. noba(r) neka(r). 
E. noba, nåbba neka. 

Jfr noben. 
noben. Dj. noben nej. 

Pa. nizba neka, pänna noben säg ingenting, neka!, månsa 
nubben säg ingenting; Th. 2 noba ljuga, neka, noben nej; 
Bgm. 1929 nabis intet, nubben intet, nubbe nej, nubbet inte; 
Bgm. 1934 noa neka, noba neka, de e nåbben det är lögn, 
jag nekar; E. namen nej, inte; Su naben, namen nej; Dorph 
nobes nei. I tyskt vulgärspråk uppträder det nekande ordet 
i former som helt överensstämmer med eller är mycket lika 
de anförda men också i några andra som inte är kända i 
Norden, t. ex. nowes och nopl. Från holländskt och flam-
ländskt vulgärspråk anför Moormann nobås och nobis nie-
mand, nein, nichts, noppes niets. 

Formerna med u i första stavelsen tycks endast förekomma i 
Norden, formerna med a i samma stavelse torde med all sanno-
likhet ha påverkats av zigenskans negationer na och nani. Bgm. 
1929 anser möjligt att nobis sammanhänger med förra leden i 
högtyska nobishaus, lågtyska nobiskrug 'helvete', äv. 'gränsvärds-
hus' m. m. — Enligt Uhr. var 1V obis förr ett namn på Opera-
källaren i Stockholm. "Råder här ett sammanhang, kan man", 
säger Bgm., "för betydelseutvecklingen jämföra med det nege-
rande kraftuttrycket 'i h—e'." Jag vet inte hur Bgm. med den 
utgångspunkten skulle vilja förklara, hur sådana jakande ut-
tryck i vulgärspråk som följande av Moormann anförda har 
uppstått: sijvis och sywus, sinzes, ziemen la'. I analogi med 
nowis, nomen o. s. v.? Moormann hänvisar själv för sijvis och 
sywus till franskans si. För egen del tror jag det är det enda 
möjliga att se i första stavelsens no, resp. si  ursprungligen ro-
manska adverb. Men hur skall då den andra stavelsen förklaras? 
Jag har för noben och *siben tänkt på italienskans no och si + 
det förstärkande bene med de förkortade formerna -ben och -be. 
Emellertid undrar jag om inte ursprungskällan för vulgärorden 
på -s helt enkelt är franskans non, monsieur och si, monsieur, 
för vulgärorden på -n non, madame och si, madame. Som famil-
jära och vulgära franska uttalsformer av monsieur anges ofta 
msio, msja (tonlöst m) och psjo, av madame mame. Ur n'ö 
msjo och si msja bör, om ö-ljudet undertryckes, kunna framgå 
nömas > nornas och simas, ur t. ex. nöpsjo nöpas > nopas och 
ur no mam och si mam, genom dissimilation av det sista m 
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i mame, noman > noman, siman > siman. Räknar vi så med 
att korsning mellan formerna på -s och formerna på -n kunnat 
uppstå, så snart eller där känslan av att andra stavelsen egent-
ligen är en sammandragning av monsieur, resp. madame har 
försvunnit, resp. inte funnits, så bör de flesta av de anförda 
vulgärspråkens ord för 'nej', 'inte' o. s. v. vara begripliga. 

nukko. HaS. nucko barn. 
E. nucko (nycko), -a(r); Pa. nukko. 

Härledningen oviss. 
nu.ta, nutta. Dj. nut(t)a jacka, tröja; HaS. nutta tröja. 

E. nutta tröja; Su. nuta Troie; Th. 1 nutta Rock, Paletot. 
Lånat från finskt nuttu 'rock'. 

P. 
pabba. flaS. pabba äpple. 

E. pabb, -ar; Su. pab Aeble, Jordeeble, Potetes; Iv. 1 pabb 
och sällsynt babb potet; Th. 1 phab Apfel; F. p wui Apfel, 
Lieb. påbui Apfel, Obst, v. Sowa pabui, pabin, pk°, pl. paba; 
Sa. epabai och mindre ofta epab apple; M. phabaj. 

Den tyska sing. ififtwui, påbui torde vara nybildad till en 
plur. pawa, paba. Substantiv på diftongen -ai, -oi eller -ui ha 
nämligen i nom. pl. jämte formerna -aia, -cia, -uia ofta en kor-
tare form -a. Ett paba skulle alltså kunna vara nom. pl. till 
sing. pabai, paboi eller pabui. 

Ordets härledning inte säker. Iversen framhåller (I, sid. 142) 
att liknande ord förekomma "in the Indo-Aryan Hindoo-Koosh 
languages, e. g. Phalula babai". Men Sampson antar, att "p`abai 
is a contr. form of a redupl. *Kalpal fr. Skr. phala 'fruit', 
hind. phal, dard. palå, phalå 'apple-tree', 'apple' ". Enligt 
Iversen (anf. st.) är möjligen de i svenskt nasarspråk, månsing 
och knoparmåj förekommande pall 'äpple', resp. paller (Pa.) "iden-
tical" med pabb(a). I varje fall bör man med pall(er) jämföra 
t. ex. grek. zig. papalin 'Apfelbaum', rum. phabelin 'Apfel', ung. 
phabalin 'Apfel', 'Erdapfel', polskt phabatyn. 

pagen. Dj. pagen fästning. 
E. paggen fängelset; Su. paggen Fmstning, Slaveri (hvilket 
holdes paa Fmstningen); Iv. 1 pago, paggo fengsel. 

Su. jämför tvekande lapskt baggit ̀ tvinge', baggem 'Tvang'. Iv. 1 
erinrar också om det finska synonyma pakko 'tvång'. Ordet bör 
emellertid troligen sammanställas med tyskzig. Hrkalpai, phågi 
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Strafe', tjeckiskzig. pchågi 'die Strafe'. Dessa två ord (paki och 
pchagi) förekommer enligt Gross' Handbuch också i tyskt skojar-
språk men står i övrigt isolerade, såvida man inte får föra dem 
till det i alla zigenardialekter, tycks det, vanliga verbet med 
betydelsen 'dela', 'bryta', 'klyva', t. ex. E. pagra, paggra 'bryta 
sönder', `förstöra'; Su. paggra `sonderbryde'; Iv. 1 pagra 'bryte' 
(sj. `boye'), `veksle'; Th. 1 phagarvå (phagervä) 'brechen', phaggå 
'teilen', 'spalten'; F. p`agar-, pagarw-  'brechen', `pfiticken'; Sa. Vag, 
peager-  `to break'; M. phag. Den förbindande länken skulle då 
kunna vara 'fästningsstraffet att bryta sten'. Men hur sam-
bandet skall tänkas är mer än jag vet. Lättare går det att 
föra samman betydelserna `Fa3stning' och 'Slaveri' hos pagen, 
paggen med betydelsen 'straff' hos paki, pchagi. Straffarbete 
var ju på sin tid liktydigt med fästningsarbete. 

pagring. HaS. pagring fästning. 
E. pagring, paggring förstöring, inbrott, fängelse. 

Se paggen. 
'paj' "plåt" (ett mynt). HaS. "1 Plåt 1 Paj". 

Härledningen något oviss. Jag skulle dock tro att man har 
att göra med det pai (pal) som eljest uppträder med betydelsen 
'bräde' el. dyl., t. ex. Iv. pal brett; Th. 1 phål Brett; Lieb. pai, 
pal das Bret; F. p`ä1 Brett, Hrkal "Brett phål (Mz. phåja), 
phalo" ; J. "palo, m. Bret, plur. pala" ; Sa. p`al pailing, rail; 
M. phal. Formen paj har säkerligen uppstått så, att det j som 
i hela plur. och i tre kasus i sing. helt ersätter 1 eller upp-
träder jämte detta (t. ex. i ty.-zig. nom, och ack. sg. Vål, pl. 
nom. och ack. Väja och p`ålja) har trängt ut / alldeles. Jfr 
pu, puriet, purjet. 

Enligt Sa. hör Val troligen till skr. phalaka 'board', 'plank', 
av sphat `to split', prakr. phalala, hind. phalak. Han jämför 
också med Varav 'to burst', `to split', 'to eleare', `to crack'. 
M. anser sannolikt att phal ursprungligen har betytt 'das Ge-
spaltene'. Han jämför liksom Sa, med phar, för vilket han hän-
visar till skr. sphat. 

palla. Dj. palla tillbaka; återfå; HaS. palla sist, efter. 
Jfr E. pal, pale, pali, palo igen, tillbaka, till slut, palla (pal-

lan, pallar) efter, om, genom m. m.; Su. pali, pallar efter, til-
bage; Iv. 1 pata igjen, etter, palal bak, pale bak, tilbake, igjen, 
pali tilbake, pallar, sällsynt pallal etter, etterpå; Th. 1 påtal, 
påle nach, nachher, hinten, zuriick; F. pal nach, hinter, um; 
palål dahinter, danach, hinten; påle wieder, zuriick; Sa. påle 
back, backwards, behind, ago, since, left behind, back again, 
to or at the original place; M. pale. 
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Sa. jämför "Skr. pare later, afterwards, loc. of para beyond, 
Hind. pare beyond, yonder, after, afterwards". Turner åter vill, 
som Iv. framhåller, utgå från ett "paljaja, Skr. parjaja in-
version" . 

pandla, pandra. Dj. pandra tillsluta, stänga en dörr, ett fönster; 
Ha S. pandla binda, fängsla, äv. stänga, tillsluta. 
E. panda, pandra binda, stänga; Su. panla binde, strikke; 
Iv. 1 panla, pandla, palla binde, stenge; Th. 1 phannå fes-
ten, binden, verhaften; Sa. Kand- to fasten, to bind, to tie; 
M. phand. 

Skr. bandh 'to tie', 'to fasten'; prakr. bandhai, hind. båndhnå. 
pani. Dj. pani vatten; HaS. pani vatten. 

E. pani, pania vatten (pania användes av en del tattare också 
i bet. 'flod', `älv'); Su. pani Vand; Iv. 1 pani vatn, "innsjo", 
elv, bekk o. d.; Dorph pani Vand, Hav, So; Th. 1 påni Was-
ser, See, Tau; F. påni Wasser; Sa. påni water; M. pani. 

Skr. päniya, prakr. påy.iiya, hind. päni, päni. 
pannissa. HaS. pannissa dyna, kudde, bolster. 

E. pärnisa dyna, kudde; Iv. 1 pcernis(s)a, även pornisa och 
panisse pute; Th. 1 pärnsa Kissen; F. pernitsa Polster, Ma-
tratze, Federbett. 

Lån från slav. språk. Se Mik. I, sid. 29. Formen pornisa 
säkerligen, som Iv. 1 antar, genom association med zig. por 
'fjäder' (slav. pero). 

pansj. HaS. pansch fem. 
pansj; Su. pansch; Iv. 1 pansj, pangs; Th. 1 pan.§ (panch); 
pant; Sa. pan.§ och mindre vanligt panj; M, pant. 

Skr. pag can, prakr. paii ca, hind. päic, sindh., panj. paiij. 
papja. Dj. papja gås. 

E. pappni gås; Su. pappani Gaas; Iv. 1 papina gås; Dorph 
Papin en Gaas; Th. 1 babaja Gans; F. påpi(n) Gans; Sa. papin 
goose; M. papin. 

Medelgrek. neo-ma 'and', 'anka'. 
para, parat. Dj. para byta, parat bytt, bortbytt. 

E. para byta; Su. para bytte; Iv. 1 parra, para bytte, (sj.) 
handle; Th. 1 paruvå tausehen, weehseln; F. par-, parm,- tau-
schen, handeln; Sa. pårav- to change, to exchange; M. paruv. 

Härledningen oviss. 
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parr. HaS. parr mage, buk. 
E. parr, pärr mage; Pa. parå (-n); Su. per; Iv. 1 pcerd; Th. 1 
per Baueh, Unterleib; F. per Baueh, Leib, Eingeweide; Sa. p'af 
belly, stomach, womb; M. per. 

Skr. peta 'basket', 'bag', hind. pet `belly', `womb'. 
pasj. HaS. pach en halv, pasch sönder, äv. till hälften. 

E. pasj halv, itu, trasig, tokig; Su. pasch halv; Iv. 1 pasj halv; 
Th. 1 pa§ (pach) halb; F. p-ä§ halb, entzwei, Teil; Sa. på. half 
(i. e. one of the two sides of anything), share, portion; M. pag. 

Skr. peirgva 'costal region', 'side', `rib', prakr. påsa, hind. pm/mu. 
pasja. Dj. pacha förstöra, bryta sönder; pasjat förstört, sönder. 

Till pasj. Se detta. 
patja. Dj. patja stark tro, förtroende, tillförsikt. 

E. pattja tro, tänka; Su. passcha tro; Iv. 1 passja, passa tro; 
Th. 1 passä glauben; 1'. pat§- glauben, meinen, hoffen, leihen; 
Sa. pats-, paa- to believe, to trust; M. par. 

Skr. prati (pratiyäti) 'to believe', 'to trust', prakr. pattiyai, 
pattiai, hind. patiyänä 

pava, pavli. Dj. pava flaska, butelj; Ha S. pavli flaska. 
E. pava, pavani flaska; Su. pabbani; Iv. 1 pavvali, pavvani, 
sällsynt pavani flaske. 

Ett för övrigt okänt ord. Kan det möjligen ha något att göra 
med zigenarorden för 'dricka', Th. 1 pjävä, v. Sowa piiva o. s. 
Iv. uppdelar pavvali i pava och ah, och för det senare ledet hän-
visar han till ali flaska. Till första ledet, pava, ger han ingen 
förklaring. Men om vi utgår från ett pia-vali —  'butelj', eg. 
'dricksglas' — jfr dels vali, dels pia-hispa 'restaurant' i norsk 
rommani, egentligen (som Iv. påpekar) = "drikke-stue" — så 
skulle vi sedan kunna tänka oss komma från detta piavali till 
piavani och vidare till piavan. Slut-n i piavan kunde lätt upp-
fattas som best. art., och en övergång piavan> pavan eller 
piava > pava förefaller mig inte alldeles otänkbar. 

pen. HaS. pen syster. 
pen, pena, penja; Su. pcena; Iv. 1 pcena, pena; Th. 1 phan; 
p`an; Ven; M. phen. 

Skr. bhagini, prakr. bahitti, bhäitti, hind. bahin, dard. bh , 
byafi a. 

perlot. 
Se pärlo(t). 
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pero. HaS. pero fri. 
Th. 1 phirro offen; F. piro frei, offen; Sa. pirö open, loose, 
unfastened; M. pinro. 

Ordet tycks inte finnas annorstädes i Skandinavien. 
Härledning osäker. Sa. undrar om ordet kan vara en particip-

form av ett förlorat verb Vinr- och jämför .skr. bhinna, hind. 
bhinn 'split', `opened'. 

pi. Dj. pi dricka, supa; HaS. pi dricka. 
E. pi dricka; Su. och Iv. 1 pi drikke; Th. 1 pjä, pjävä trinken, 
säugen; F. pi trinken, rauchen; Sa. pi- to drink; M. pi. 

Skr. pi, pali pi (pibati, pivati), prakr. piai, hind. pinä. 
piben, pibe. Dj. piben dryck, sup, svagdricka; IlaS. pibe "all 

slags dryck, ss. Dricka, Öl, Vin etc.". 
E. piben öl, sprit; Su. och Iv. 1 piben Drikke, 01; Th. 1 piben 
Trank, Getränke; F. piwen Getränk, Trank; Sa. piben drink, 
beverage. 

Av pi (se detta) och suff. -ben vars huvuduppgift har varit 
att bilda abstrakta subst. 

pibri(?), pibni(?). Dj. ?pibni 'supar' . 
Möjligen av ett pibeni > pibni. 

pirka. Dj. pirka mössa. 
E. pirka. 

E. LiMi jämför (Nysv. St. 1930 s. 128) ordet med samman- 
sättningar som finlandssv. pilkka-möss(u), -luv(u), uppl. pink- 
myssa, finlandssv. pinkkmysso, pinkka-luvo. Jämför också enkla 
former som pelku (Bgm. 1929 s. 206 och Bgm. 1934 s. 110 pirka). 

piro(n), piror. Dj. piror fötter; HaS. piro ben, fot. 
E. piro, -ar, ben, fötter; Su. och Iv. 1 piro Fod; Th. 1 piro 
Fuss; F. pro Fuss; Sa. pirö foot; M. pindo (gr. pindö, pinrö, 

pirö, ung. pindro). 
M. och Sa. jämför skr. påda, prakr. påa, hind. pämv, pair. 

Iv. hänvisar för härledningen till Turner pirulo `thigh'. 
pirr lover. HaS. pir,-  lover kopparmynt. 

För lover (pengar, mynt) se detta ord. Pirr torde vara lån 
från ungerskan. Jfr dess pir `Röte' och pirog 'rot'. Att zigenarna 
kan ha betecknat kopparmynt som röda mynt visar det tysk-
zigenska bio iowo hos Lieb. Det betyder `Kupfergeld' men är 
egentligen = `rotes Geld'. 
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pirr, pirre. HaS. pirr sex, pirre sex, i uttr. "pirre gurrisch". 
I HaS. översättes gurrisch med 'styver'. Under 1700-talet 

var styver ett silvermynt med värdet 1 öre smt. Senare använ-
des styver i betydelsen sjättedelen av en skilling b:ko. I dag-
ligt tal kallades 1 skilling b:ko 6 styver. Skillingen var ett 
kopparmynt. Firre i pirre gurrisch torde vara samma ord som 
pin- i pirr lover och alltså betyda 'koppar', pirre gurrisch så-
ledes 1 kopparstyver = sexstyver = 1 skilling. 

pisalo. Dj. pisalo full. 
Hur s i detta ord skall förklaras vet jag inte. Ett missupp-

fattat eller felskrivet pialo? 
piverta. HaS. piverta krog, gästgivargård, gästgiveri, värdshus. 

Pa. piviiirta krog; E. pi'verta (pi'vert) krog, gästgivargård, 
ölservering. 

Ordet är sammansatt av pi 'dricka' och verta. Det senare 
ledet tycks inte vara i bruk ensamt, men jämför å ena sidan 
von Sowa virta, werta, wierta `Wirtshaus' och å den andra möj-
ligen E. värtan 'värd', 'gästgivare'. Jfr också för förståendet av 
ordets uppkomst Lieb. wierta 'das Wirtshaus', 'die Schenke' och 
wierto 'der Wirth'. 

pivertinge—gao. HaS. pivertinge-gao krögare. 
Pivertinge är en avledning av piverta (se d. o.). För gao se 

gavon. 
pjalo. Dj. pjalo full, överlastad med starka drycker. 

E. pi' alo, pilo berusad; Su. pialå drukken; Th. 1 pilo getrunken, 
betrunken; Sa. pidö, pilö. 

Part, till pi-  'dricka'. (Se detta). 
plakktro. TUS. placktro lakan, bordduk, duk, servett. 

E. plakta, plaktan (plattan), pl. plakter (platter) lakan; Su. plak- 
tan Lagen. 

Jfr plokksta. 
plokksta. HaS. plokksta kappa. 

E. plåstra kappa; Su. plaktan Lagen; Iv. 1 plakta, blakstran 
laken; F. plåxta grosses Tuch, Bettuch, Teppich, Zelttuch, 
plåsta Mantel; Hrkal plåsta Mantel; v. Sowa: plachta, blachto, 
blachda, grosses Tuch, Teppich, Bettuch,plagta,plashda, blaschta, 
blaschda Mantel, Weibermantel, Gewand; SC. plåshta, plöchta, 
plöxta cloak, cloth; Sa. platta cloak. mantle; M. plaMos. 
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Möjligen har vi i plocksta och blakstran att göra med bland-
ningar av två ord, ett plakta och ett annat plasta. Bägge dessa 
är av slaviskt ursprung. Jämför t. ex. tjeckiskt plachta 
'Segel' och plå§t' 'Mantel'. Se Mik. Et. Wtb. sid. 248. 

porda 1. HAS. porda storm, blåst, oväder. 
E. pårda blåsa; Su. porda blmse, storme; Iv. 1 porda, pordra 
blåse, pordar vind, eg. blåsare; Th. 1 phordä blasen; F. peurd- 
blasen; Sa. peurd-  to blow; M. phurd. 

Skr. sphut 'to burst', 'split', `crack', prakr. phuttai, hind. phutna. 
porda 2. HaS. porda blåsa. 

Se porda 1. 
pral, prall, pran. Dj. pral, prall, (?)pran broder. 

pral broder; Su. och Iv. 1 pral Broder; Th. 1 prål Bruder; 
p`rål Bruder; Sa. _Kal brother, friend; M. phral. 

Skr. bhrätr, prakr. bhädä, bhäyä, hind. bhåi. 
prasta, prastra. Dj. prastra springa; HaS. prasta. 

E. prao ta, prasta, prastra springa; Su. praschta springe, hoppe; 
Iv. 1 prasta, prasjta springe, jage, drive; Th. 1 prastå laufen; 
springen; Hrkal prast-  laufen; Sa. prast-  to run, to run off, 
to flee; M. prast. 

Skr. prasthå 'to set out', prakr. pathåi, patthåi; hind. prasthån 
'going forth', prasthån karnä 'to depart', 'to march'. 

pre, pri. Dj. pri (up)på; HaS. pre upp, på, över, hos, nära, 
bredvid etc. 
E. pre på, upp (även andra bet.); Su. pre paa; Iv. 1 pre, pri 
på; Th. 1 pr auf!, apre auf; 1'. pr, åpfe, aprå auf; Sa. oprå, 
'pr. pr, p up, above; M. opre. 

Skr. upari 'above', 'over', 'up', `upon', prakr. uppari, hind. äpar. 
primja, prinja. D. primja känna; HaS. prinja känna med hän-

derna, äv. känna igen. 
E. prinja, prinsja känna; pinja känna; Su. pinscha kjende; 
Iv. 1 pinja, pinsa kjenne; Th. 1 pindkavå kennen; F. prin§arw-
kennen, erkennen; Sa. pinjer, pinåer-  to apprehend, to grasp, 
to understand; M. prindkan. 

Sa: From skr. jfiä 'to know' (ep. jun); with pref. pra-  pra-
jänåti 'to know', `understand', hind. (sb.)prajfiän `wisdom', 'know-
ledge'; or with pref. pari-  'to observe', `ascertain', `know exactly', 
prakr. pariyänäi, hind. (sb.) parijnån `thorough knowledge'. 
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prolor. Dj. prolor potatis. 
E. brål, bråler; Th. 2 prolla potatis; F. bröl Birne; v. Sowa 
bröl Birne, Obst, Frucht, Tannenzapfen; Sa. brol pear; M. 
ambrol (gr. ambröl Birne, ung. åmbrol Birne, tjeck. ambrol, 
pol. brö/o, asiat. armö, harmö, herm« 

Enligt P. och M. pers. amråd > turk. emriid, armud. Sa. vill 
hellre återföra det direkt på skr. ämrätå'hogplum' (åmra 'mango'). 

präjsa, (?)prajsa. Dj. präjsa, (?)prajsa sälja, betala. 
Su. preisa, pressa betale; Iv. 1 preisa, pressa, prissa betale; 
Th. 1 presavå bezahlen; F. plaisarw- bezahlen, ersetzen, lohnen, 
vergelten; Sa. peser- to pay; M. pleisker (polska ptaskirava, 
span. platisarar, plasarar). 

M. och Sa. förmodar lån från slav. plati-, platiti 'to pay', “appar. as a denom. fr. Bulg., Serb. sb. plata payment". Se Mikl. 
Etym. W. s. 278 och Sa. s. 275. 

pu, puriet, purjet. Dj. puriet, purjett golvet; HaS. pu golv, 
mark, jord. 
E. pu, best. form puen, pujen el. puat, puanet, pujanet; jord, 
mark, golv, socken; Su. pu Jord, Mark; Iv. 1 pu jord, pul, 
pui, pur, puna golv; Th. 1 phu Erde, Land, Kirchspiel; F. 2)52v 
Erde, Estrich, Amt, Gericht; Sa. pefcv, pxfo) earth, ground, 
soil, field, parish; M. phuv. 

Ordet pu `jord', ty. peuw. Sa. peuv o. s. v. är släkt med skr., 
prakr. bhimi, hind. bhå, bhiiirn, bhi-cm. Formerna som innehåller 
i, 1, n eller r och som betyder `golv' är svårare att förstå. Som 
paralleller till ett samband mellan pu 'jord' och pul etc. `golv' 
visar Iv. på dels det tyska ordet Erdboden `golv' dels det let-
tiska gulva 'jord'. Formen pui belyser han med finländskt zi- 
genskt phgjako `Erd-', `Land-', phujakiro, 'Maul- 
wurf' o. d. Särskilt den i Norge vanligaste formen pul `golv' gör 
honom emellertid osäker om ordets härledning, och han visar 
på likheten med det slaviska polu `golv'. Mot lån talar dock 
enligt hans mening det faktum att former med 1 inte finns be-
lagda från något håll mellan Polen och Norge. L-ljudet i pul 
skulle kanske, utan antagande av lån, kunna förklaras på föl-
jande sätt. Puv erhöll vid böjning i de oblikva kasus ett j 
som saknas i andra deklinationer, t. ex. i walesisk zigenska: 
peftvgå, p5-Mako. I dialekter, där v föll, kunde j behållas, t. ex. 
i finländskzigenskan phtit, pliftjako. Tränger detta j från de ob-
likva kasus in i nom, så får vi puj, pui. Men i en del ord 
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tillhörande denna deklination svarar till j i de oblikva kasus 
i nom, eller, som i tyskzigenskan, i nom, och ett eller annat 
kasus ytterligare ett -1, t. ex. i walesisk zigenska nom. sg. bul 
'bakdel', gen. sg. båiaka, i tysk zigenska nom. sg. bul 'bakdel', 
gen. sg. båljåke el. båjåke, nom. sg. bröl 'päron', gen. sg. bröl-
jåke el. bröjake. Ordet pul skulle kunna ha fått sitt -1 i ana-
logi med dessa och andra dylika ord. Då återstår emellertid att 
förklara varför pu har fått -/ i betydelsen `golv', men inte i bety-
delsen 'jord' o. s. v. För växlingen mellan 1, r och ni pul,pur och 
puna hänvisar Iv. till varianterna /i/ (papper, brev), lir och lin. 

pudder, puddro. HaS. pudder, puddro fjäder. 
Första ledet i det norska rodiordet _pord-  ell. pårdisar 'säng-

kläder', som Iv. 2 förklarar som 'fjäderkläder', hör det hit? Har 
tillpor 'fjäder' bildats en sidoform poder i analogi med bär—fjäder? 

puffra. HaS. puffra bössa. 
E. puffra skjuta, gevär, bössa, puffrek revolver, puffring rev.; 
Su. puffa skyde, Gevxr; Iv. 1 puffa skyte, puffert revolver; 
Iv. 2 puffa skyte, puffert revolver, pufra, pufran, puffa borse, 
gevwr. 

Enligt Iv. 1 är puffa antingen direkt lån från tyskan eller 
också lånat från norskans puffe, svenskans puffa, och puffert 
lån från tyskt puffer(t) 'liten pistol'. R i puffra behöver inte 
vara lånat från puffer(t) utan kan vara det 'fördöljande' r, som 
är så vanligt i tattardialekterna. 

puffra. HaS. puffra skjuta. 
Se puffra bössa. 

pu.kka, pukkla (?). Dj. puckla(?) tala; HaS. pucka tala, i uttr. 
pucka tjattjot tala sanning. 
E. pucka säga; Su. puka sige, yttre; Iv. 1 pukka si, tilstå; 
Th. 1 phukavå gestehen, klagen; F. peukerw-, peukatv 
gestehn, beichten, verraten, anklagen; Sa. peukav- to tell, 
to relate, to confess, to bid, to command, to reply, to answer, 
to exclaim. 

Enl. Sa. troligen släkt med hind. pukärnä `to call out', 'ex-
claim' som har förts till skr. sphätkära, phåtkära 'crying aloud' 
from sphufikr `to make clear', `to manifest'; prakr. phukkärei. 

purano. HaS. purano gammal. 
E. purano; Su purran6; Iv. 1 purrano, sällsynt perrano; Iv. 2 
purrano gammal, lur, listig; Th. 1 purano alt; F. pel-ano; 
Sa. peuranö; M. purano. 
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Man vill gärna uppfatta purano som en avledning till puro 
(se detta), men då ordet inte har aspirerat p i flera dialekter 
som eljest skiljer mellan aspirerade och oaspirerade konsonanter 
undrar Sa. om man inte bör anta ursprungligt aspirerat p och 
inte uppfatta ordet som peuro + -ana utan med M. som gående 
tillbaka på skr. purda `ancient', `withered', hind. purän(ä). 

?purda. HaS. purda regn. 
Jfr porda 1. 

puri. HaS. puri gumma. 
Se purija, purja och puro. 

puriet, purjet. Dj. 
Se pu, puriet, purjet. 

purija(?), purja. Dj. purija (?), purja käring, gammal gumma. 
E. puri, puria gammal gumma; Iv. 1 puri gammel kone, 
kjerring. 

Se puro. 
puro. HaS. puro gubbe. 

Jfr adjektivet E. puro 'gammal', Su. puro; Th. 1 philro; F. pro 
`alt'; Sa. p`uro; M. phuro. Detta går tillbaka på skr. vrddha 
'gammal', prakr. vuddha, hind. buMhä, bik/hEt. 

puss. HaS. puss halm. 
E. pussj, puss halm; Su. pus Straa; Iv. 1 pus, puss och pusj 
strå, halm; Iv. 2 puss halm; Th. 1 phus Stroh, Halm; F. peus 
Stroh, Halm; Sa. Vits straw; M. phus. 

Skr. busa ,`refuse', `chaff', prakr. *bhusa, hind. bhåsä. 
?pussja to. Ehr. av Dj. puchuto to ask (or, question, subst.). 

E. pussja, putt ja fråga (v.); Su. puttja sporge; Th. 1 pucha 
(pugti) fragen; F. peut§aw- fragen, forschen; Sa. Vid- to 
ask, to question; M. phu6. 

Skr. prach 'to ask', 'to inquire', prakr. pucchai, hind. pftchnä. 
pussjema. HaS. puchema loppa. 

E. pussjemåll loppor; Su. pusschan Loppe; Iv. 1 pusjimar 
lopper; Th. 1 puSum (puchum) Floh; F. pidum; J. puåum, 
pl. puåuma; SO. Poöshamer, pisham flea; Sa. pigum; M.pu:§um. 

Skr. plusi 'species of noxius insect', hind. pissf.t, pisu 
moräfhi pis, pisså ilea. Se Sa. och Wm. de la Soc. de Lingui-
stique de Paris, Torne XXII, sid. 239 (M. Bloch). Formen pu-
shimar förklaras enligt Iv. 1 lättast om man antar inflytande 
från det finländskzigenska puSum -ar > pusjimar. Iversen menar 
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väl det fin1.-zig. pugum och den svenska ändelsen -ar, ty Th. 1 
upptar endast pu:Sum och den zig. pluralen till detta bör heta 
pu§uma. Den svenska plur.-ändelsen -ar förklarar emellertid 
inte det engelska poöshamer och åtminstone vid första påseendet 
inte heller E. pussjemåll. Ordslutet -er i eng.-zig. poöshamer 
skulle ju kunna tänkas vara den tyska plur.-ändelsen -er, men 
utan paralleller är -ån för -ar mycket osäkert. 

pustan. Dj. pustan ficka, påse. 
E. påsta, påssjika, påssitta, påttjika ficka; Su. positta Lomme; 
Iv. 1 påssita, påtisa, påsjika lomme; Th. 1 posta Tasche; F. po-
tisa, potsin; J. positi; Sa. potsi, poi pocket; M. posit'i. 

Härledningen osäker. M. jämför skr. prasiti, som har bl. a. 
betydelserna 'band', 'snara', 'nät'. 

päjko. Dj. päjko brev, biljett. 
E. pajko lapp (såväl lapp i bet. bit, stycke som folknamnet); 
pajkoa trasor, lappar, parko, parkro lapp, revers, i pl. även 
papper, handlingar, pejkoa (plijkoa) kläder, peko brev; Su. Pa-
rikko Finlxnder, Kvxn, peiko Lap på Klwder; Iv. 1 peiko 
lapp, fille; Iv. 2 peikra lapp, bot (på klan). 

Som Iv. påpekar lån från finskt paikka 'lapp'. 
päkka. HaS. päkka steka. 

päcka, päckra; Su. pikka stege; Iv. 1 pekka, pi//ca och pi/ja 
steike, äv. bake; Iv. 2 peikra bake, äv. steike; Th. 1 pekkä 
braten, backen; F. pek- (pekj- _pekt-) backen, braten; Sa. pek-
to roast, to bake, to toast; M. pek. 

Skr. pac 'to cook', 'to bake', pp. part. pakva, prakr. pakka och 
därav de denominativapakkai, pakkei, hind. paknä 'to be cooked'. 

päkkelmask. HaS. päckelmask panna. 
pekamåskari Bratpfanne, Tiegel; Lieb. pekkamaskri die Brat-

röhre, Bratpfanne; Hrkalpekibnetskri, pekemåskeri Bratpfanne; 
Sa. pekimaskeri stekspett, pekimåski fåya rostningsgaffel. 

Ordet är egentligen ett förvanskat adjektiv till ett verbal-
substantiv pekiben eller dylikt. Det motsvarande verbet heter 
hos HaS. päcka 'steka'. Se päkka. 

p älsj er. HaS. pälscher kort(spel). 
Th. 1 pete'chkos (pelchkos) (pelakos) Karten, Spielkarten; Lieb. 
pelzki; J. pelcki plur. die Karten. 

Pott undrar (II, sid. 361) om ordet kan vara ett förvanskat 
Blättel eller Blättchen för 'kort' eller ett Bild. 

10--- 47198 Svenska Landsmål 1947 
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päna to. Dj. päna to tala med, till. 
E. penna, pinna säga; Su. penna ("i Skoierspr. böna, bönna") 
sige; Dorph benner heser, snakker; Th. 1 phenna sagen, äus-
sern; F. Ven sagen, verkiinden;  befehlen; Sa. Ven to say, 
to declare; M. phen. 

Skr. bhatt 'to speak', 'to deelare', prakr. bhattai, hind. bhannå. 
pärla, pärlot. Dj. pärlo, pärlot vit, vitt; HaS. perlot vitt, ljust, 

klart, glatt, dager. 
E. pärno vit; Su. perno hvid; Iv. 1 pcerno bleik; Th. 1 parno 
weiss; F. pårno weiss; Sa. peirnö white, pale; M. parno. 

Skr., hind. pän(lu `whitish', `pale'; prakr. pandu. 

R. 

rubba (?), rubba(?). Dj. rabba(?), rubba(?) brännvin. 
E. rabba; Su. rabba, "rypavina (dette sidste skal tilhore det 
svenske Fantemaal) Brmndevin"; Iv. 1 rupovino brennevin. 

Su. tycks vilja härleda inte bara rypavina utan också rabba 
(rubba) ur finskt "ryyppiä, drikke, ryyppy, en Slurk, Dram"; 
Bgm. 1934 tror, att det kommer av finska rapakaUa 'osilat 
spisöl'. 

raka, rakka. Dj. ka(k)ka akta, ta till vara. 
racka akta; Su. rakka taga vare, vogte; Iv. 1 rakka ta vare 

på, passe (på); Th. 1 rakkä pflegen, achten, hiiten, hindern; 
rak- beschiitzen, bewachen, behiiten; Sa. rake to guard, 

to take care of, to look after, to mind; M. rakh. 
Skr. raks 'to guard', 'to keep', prakr. rakkhai, hind. rakhnå. 

rakla, rakkra. Dj. rakla tala; HaS. raekra tala, språka. 
E. radera säga, tala; Su. och Iv. 1 rakra, rakla tale, snakke; 
Th. 1 rakkavå sprechen, erzählen, erklären; F. raker-, rakarw-
sprechen; Sa. raker- to talk (to); M. vaken (gr. vakeråva, 
vrakeråva, ung. vakerel; it. vakerav). 

Finck 2 härleder ordet, säkerligen riktigt, ur skr. prakaroti 
'to put forward', `discuss', `expound', prakr. pakarai. 

rakkli. HaS. rackli piga. 
E. rackli flicka; Su. ra/di Pige; Iv. 1 ra/di jente; Iv. 2 ra/di 
pige; Th. 1 ra/di Mädchen (nicht zigeunerisches); F. rakli 
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Mädchen, Magd; Sa. ra/di girl of low degree, farmer's 
daughter, maidservant; M. raklo, ra/di etc. 

Se raklo. 
raklo. Dj. raklo illa känd, som har dåligt rykte, fähund. 

Su. som endast känner ordet från Djos Per Andersson över-
sätter det med "ufordelagtig omtalt, berygtet" och för det, 
kanske med rätt, till verbet rackla. 

raklo, rakklo. HaS. raklo dräng; rackloa drängar. 
E. racklo pojke, dräng; Su. raklo Gut; Iv. 1 raklo gutt, Iv. 2 
raklo Son; Th. 1 raklo Knabe (nicht zigeunerischer); F. reik/o 
Bursche, Knecht, Bube (im Kartenspiel); Sa. ra/dö lad, boy, 
youth. M. raklo. 

En genom metates uppkommen form av en släkting till vissa 
indiska språks ord för 'gosse', t. ex. hind. larkä. 

rambana. Dj. rambana såg. 
E. rambana såg, rasp; Su. och Iv. 1 rambana sag. 

1 första stavelsen (ram- ) i detta för övrigt okända ord torde 
vi ha att göra med verbstammen rand-. Se nästa ord. 

rand(r)a. Dj. randra skriva; HaS. randa skriva. 
E. randa, randra skriva; Su. 9-andra skrive; Iv. 1 randra skrape, 
skrive; Th. 1 rannet kratzen, schreiben; F. randat(' (randad) 
kratzen, schaben, feilen; J. randav ich kratze, egge; M. rand 
(rum. rondav rasieren, ung. randel kratzen, scheren, sp. kaste-
randador plog, randar skriva. 

P. antar (II, sid. 276) lån från pers. randidan 'sculpere', 
`fodere'. 

randrare. Dj. randrare skrivare. 
Jfr randra. 

randukirare, randrekirare. Dj. randukirare, randrekirare. 
För första sammansättningsledet se randra, för det andra 

kera, kira. 
rani. HaS. rani fru; Dj. rani jungfru, flicka, jungfrumått 

(1/8  kanna). 
Ordet, som inte kan etym. skiljas från ranja (se detta ord) 

uppfattas kanske riktigast som en förkortning av rani-juja, för 
vars sista sammansättningsled se juja. 

ranijuja. Dj. ranijuja mamsell, fröken. 
Jfr rani och juja. 



148 OLOF GJERDMAN 

ranja. Dj. ranja fru. 
E. rani fin fru, bättre mans fru; Su. rani Frue; Iv. 1 rani 
dame, frue; Th. 1 räni Frau, Herrschaftsfrau; F. räni Herrin, 
Dame, Edelfrau; Sa. remi lady, mistress; M. under raj. 

Skr. räjiii `princess', 'queen' — fem, till rai 'prince', 'chief', 
< skr. rrtjan — hind. räta, ränti. 

ranja, ranjer. Dj. ranjer spö, spöstraff; HaS. ranja, i uttr. 
le ranja få spö. 

ran(a) ris; Iv. 1 ranja busk, ris, ogs. stav; Th. 1 rån Rute; 
rän Gerte, Rute, Schössling; Sa. ran rod, wand; M. ran. 

Skr. da4a `staff', 'stick', `pole', `rod'; prakr. dala, dayda, 
hind. datt(1, 

rapanjer. HaS. rapänjer rovor. 
reppani (rappani) rotfrukter; Su. reppani Kaalrod, Neepe; 

Iv. 1 rappani, reppani kålrot, nepe; Th. 1 repanis Riibe; 
raptini Riibe, Rettich. 

M. förmodar (III, sid. 36), troligen riktigt, län av det grekiska 
)ct•rzect)t. Itettig. 

rasjing. HaS. rasjing präst. 
Se ratjo(n). 

rati, ratin, rattin. Dj. rati(n) natt, i natt; HaS. rättin natt. 
ratti natt; Su. och Iv. 1 ratti Nat, Th. 1 rat Nacht; 
rat Nacht; Sa. rat, mindre ofta Kai, night, evening; 

M. rat. 
Skr. rätri, prakr. ratti, räi, hind. råt. 

ratjo(n). Dj. ratjo(n) präst. 
E. rassjo präst; Su. rasseho; Iv. 1 rasjo; Th. 1 ragal (raehhal) 
Priester, Probat; F. ra§Cti Priester, Pfarrer, Pastor; Sa. ra:s'ai 
clergyman, priest, parson. 

Brondal och Sa. antar, på en förmodan av P. II sid. 279, att 
ordet är ett genom metates omvandlat skr. är,mya `connected 
with or like a rishf , `venerable', `respectable'. 

ratt. HaS. ratt blod, svett. 
E. ratt blod; Su. rat; Iv. 1 ratt; Th. 1 rat Blut; F. rat Blut; 
Sa. rat blood, race, spirit, temper; M. rat. 

Skr. rakta 'red', `blood', prakr. ratta, hind. rätä 'red', rakt 
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rattin. 
Se rati etc. 

rikkla. HaS. rio/Cia kappa. 
Se räkle. 

rislåkko. HaS. rislocko riksdaler. 
Rislocko < Rikslocko. Se lä/Ck. 

rodra. Dj. rodra visitation, undersökning, visitera. 
E. rodra, råddra leta, undersöka; Su. rodra ransage, soge 
efter; Iv. 1 rådra leite etter; Th. 1 rädd suchen; F. rod-, 
rodsw- (rod-, rodad) suchen, visitieren; J. rådav ich suche; 
Sa. röd- to search for, to look for, to seek out; M. rod 
(gr. rödava, rum. rod, ung. rodel, sp. orondar, orotar, °rundar). 

Pott förmodar (II, s. 263) släktskap med hind. dhutcdhnd, 
dhätbrhnd 'to seek', `search for', vilket han härleder ur dhwidh. 

roj. 
Se råk. 

rokksto. HaS. rocksto ond. 
E. rusjto arg, elak; Su. roschto vred; Iv. 1 rusjto, rusto sint; 
Iv. 2 rustus, rustu sint; Lieb. riischdo zornig, Hrkal ru'Siben 
zorn, ru§to zornig; J. ru.§av man ich ziirne, ärgere mich, rubto 
adj.; Sa. ru§-, part. rugdö to be angry, to fall into a rage; 
rugiben rage, fury, passion; M. 

Skr. ru.5 'to be angry', prakr. rdsai, hind. rusnä, rdsnä. 
romano. Dj. romano "tramping cheat" (Ehr.). 

Jfr rommani. Ordet måste först ha betytt 'zigenare', senare 
'tattare' och slutligen `tramping cheat' ('kringstrykande skojare'). 

rommani. Dj. rommani svenska tjuvspråket. 
E. romani tattarspråk (äv. om  annat som utmärker tattar-
stammen); Su. rommani), i Sammanswtn. rommani tatersk; 
Iv. 1 rom(m)ani tatterspråk, rom(m)ano tater; Th. 1 romano 
zigeunerisch; F. räntan() zigeunerisch; Sa. romano gypsy; 
M. under rom. 

Adj. (mask. -o, fem. -i) till rom (människa, man, make, zigenare). 
Formen på -i förklaras av ett underförstått Kb (fem.) 'språk'. 
Enligt Sa. och många andra forskare är den otvivelaktigt riktiga 
etymologien på ordet rom "Skr. doma, Qiomba 'a man of low 
caste who gains his livelihood by singing and dancing', hind. 
dom, (f.) 4omni (with which cp. Gyp. romni), dard. döm, dfim". 
Jfr Gjerdman 2, sid. 3 f. och 21 if. 
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rubb. Dj. rubb silver; HaS. rubb silver. 
E. rubb (reibb) guld, silver; Su. rup Solv; Iv. 1 rubb solv; 
Dorph Rup Solv; Th. 1 rup Silber; F. rup Silber; Sa. 2-Cg) 
silver, silver money; M. rup. 

Skr. räpya 'silver' av ripa 'form', `shape', 'colour'; prakr. 
råa, hind. riipå 'silver', rfipiyä, rupaiyä `rupee'. 

rubeske. HaS. rubeske av silver. 
Adjektiv, bildat till subst. rub, se detta. 

rubeske lover. HaS. rubeske lover silverpengar. 
Se de särskilda orden. 

rula, rulla. Dj. rulla kärna, frö (S.), kära (R), tar (Ehr.). 
Har originalet haft översättningen 'frö' och före denna ett 

otydligt skrivet ord som kunde tolkas både som kärna och kära 
(tjära), då bör naturligtvis rulla föras samman med rullur (se 
detta). Är 'frö' däremot ett tillägg av Sä. eller den avskrivare 
han eventuellt stöder sig på, då torde man böra med Su. och 
E. (sid. 203) anta att ordet rulla är bildat i anslutning till det 
svenska verbet rulla. Se nästa ord. 

rulla. HaS. rulla kärra. 
E. rulla kärra, dragkärra; Dorph rullik en vogn, et vognlms; 
Iv. 1 rulla vogn; Iv. 2 rulla vogn, kjerre. 

Iv. 1 hänvisar, säkert riktigt, till norskans verb rulle och 
jämför med trille, trilla 'lett vogn' i norskan och svenskan. 

mbar, rullur. Dj. rulur, rullur ärter. 
Su. och med större tvekan Sä. hänvisar till det svenska ordet 

rulla. De hos Th. 2 upptagna månsingorden rillor, riller kan 
dock göra en tveksam. Och att rullur skall föras samman med 
helt andra ord, därpå tyder det rihel, rixal som med bet. `Erbse' 
förekommer i tyskzigenskan. För sv. tattarspråk har vi säker-
ligen att anta en utveckling rihal> Hal> ni. I plur. av detta 
(riler 2-iller) kan svenskan ha gripit in, så att en övergång till 
ruller, rullur, rullor skett. Det tyska zigenarspråkets rihal, rixal 
är upptaget hos F. Lieb, har i stället formen heril. J. har för 
tjeckisk zigenska hiril och ehriehil och Su. och Iv. 1 för norsk 
hiril. Med tjeck. ehrichil överensstämmer Th. 1 ehirehil `Erbse' 
och (enl. M.) bask. kirikila Bohne. Sa. slutligen har xeliä f. pl. 
gpeas', `beans' och zeliäz, xelial g potherbs', `stew'. 

Sa. jämför med "Pers. kirkir 'a kind of bean or pea', Arm. 
sisei-n, Gk. (Ite)xp uh, Lat. eieer, all of which display the same 
reduplication found in the older Gyp group cited above". 
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ruttlingar. HaS. ruttlingar alla slags rotsaker, ss. kålrötter, 
morötter etc. 

Förmodligen ligger till grund för detta nyskapade ord det 
svenska rot i betydelsen 'kålrot'. 

rymden. HaS, rymden, i uttr. på rymden. 
Utgår sannolikt från det svenska verbet rymma. Jfr också 

uttryck som på flykten, på luffen. 
råjj. HaS. roj sked, slev, öskar. 

E. råj sked; Su. roi Slev, Ske; Iv. 1 och 2 roy skje; Th. 1 
roj Löffel; F. roi Löffel; Sa. roi spoon; M. roj. 

Skr. darvi `spoon', hind. <Pi, (kivet. 
råva. HaS. råva gråta. 

E. råvva; Su. raava grwde; Iv. 1 och 2 Kiva gråte; Tb. 1 
rouvå weinen; F. röw- (röd-) weinen, heulen; Sa. röv to weep, 
to cry, to lament. 

Enl. (M. och) Sa. skr. ru  ruvati 'to yell', 'to cry', bes. rud roditi 
'to weep', prakr. ruva, rova, hind. ronå. 

räkla, räklo (?), rikkla. Dj. räkla, räklo(?) rock; HaS. rikkla 
rock. 
E. räckla rock, kavaj; Su. rekla Kjole; Iv. 1 rekla ytterfrack, 
genser, skjort; Dorph rokkelpoi Kjole, Kofte; F. rrixami Rock; 
Sa. raziini, pl. razilniå trousers, drawers; SO. riknies, rokk-
gries, rokönyus, rokrkyus, roxinyes, roxinya trousers; J. rokla 
Frauenrock; bukovinsk zig. Mik. V rökija, rokije Unterrock, 
Kleid. 

Att alla dessa ord är till sin förra del släkt torde vara visst. 
Mest påminner de nordiska tattarorden om det tjeckiskzigenska 
ro/da och det bukovinskzigenska rökija, rökije. Detta senare jäm-
förs i Mik. V, sid. 52, med rumänskt rochie. Samma härledning 
antar Sa. för förra delen av walesisk zig. raxfani etc., eng. zig. 
rokönyus etc., tysk zig. raxemi etc. Iv. anser möjligt att de 
norsk-svenska tattarordens e, ä i rekla, räckla beror på inflytande 
från namnet på ett annat klädesplagg, nämligen det tjeckisk-
zigenska rgolis `Weste'. Det ser emellertid ut som om det tjec-
kiskzig. reblis skulle vara samma ord som de hos v. Sowa an-
förda tyskzig. rotschola, ratschola, rotscholes o. s. v. 'Rock', `Kutte', 
'Kittel'. Deras -tsch- skulle ju kunna vara utvecklat ur ett starkt 
palatiserat k (jfr rum. rochie). 
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S. 
sa. HaS. sa  skratta. 

E. sa skratta; Su. och Iv. 1 och 2 sa le; Th. 1 så (= såvå) 
lachen; F. så- (sej-) lachen; Sa. as- to laugh, to smile; M. as. 

Skr. has 'to laugh', 'to laugh at', prakr. hasa, hind. hamsna. 
sambuna. Dj. sambuna tobakspipa. 

E. sambiena pipa, tobakspipa; Su. sambona Pibe, Tobaks-, 
Skorstenspibe; Iv. 1 sambune tobakkspipe, snadde; Dorph 
Shamboni Tobakspibe; Th. 1 samuna Tabakspfeife; Lieb. 
tschamböna Pfeife, Schahnei; M. sambona (gr. zarb(na Quer-
pfeife). 

P. och M. antar att ordet är lån från det grek. 'ca,p,not5vcc 
ree. ti,E0 6 p v < ital. zampogna 'säckpipa', 'herdeflöjt'. 

sani. HaS. sani all slags tunn supanmat: välling, soppa etc. 
sani välling, soppa; Su. sani Vffilling; Iv. 1 sani velling; 

Iv. 2 sani suppe; Th. 1 säni Brei. 
Ordet, som inte tycks förekomma utom Norden, jämför Su. och 

Etzler med adjektivet sano 'fin', 'tunn', 'mager' etc. Iversen 
hänvisar i 1, sid. 171, också till summina 'soppa', och i 2, 
sid. 151 tycks han vara mera tveksam än i 1 om sani verkligen 
har något med adj. sano att göra. Det av Iv. 1 anförda sum-
mina återfinns hos Su. i formen summin 'Suppe', hos E. i for-
merna summi, sumni och suni och hos Th. 1 som cPummi. 
Detta ord för 'soppa' är också vanligt utanför Norden, t. ex. 

zilmi(n), J. zumin; Sa. zumin, jumin `soup'; SC. zimen `soup'. 
Ordet är lånat från det grekiska Uoup.0 `soup'. På grund av de 
svenskzigenska formerna vill man gärna fatta sani som släkt 
med suni, sumni (< (?)sumini < (?)sumin), sumin, sumi. Det 
är sant, att stamvokalen vanligen håller sig som u, men obser-
vera det engelskzigenska zimen. Men varpå beror då denna 
vokalförändring i eng. zig. till i och i nord. zig. till a? 

sappro. HaS. sappro orm. 
E. sapp; Su. sapp Orm, Mark; Iv. 1 sapp (hogg)orm; Th. 1 
sap Schlange; F. sap, såp Schlange, Otter, Blindschleiche; 
Sa. sap snake, serpent; M. sap. 

Skr. sarpa, prakr. sappa, hind. sämp. 
saro, sjaron. Dj. sjaron svärd, sabel; HaS. saro sabel. 

E. sjaro lie, sabel; Su. scharo Svmrd, Sabel; Iv. 1 sjaro sabel, 
bajonett; J. chåro; F. xåro; Sa. zen/i; M. chando. 

Skr. kha4ga 'short double-edged sword', prakr. khagga, hind. 
kitä0ä. 
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saster, sjaster. Dj. sjaster galler, fängsel; HaS. sasster järn, 
fängsel, galler. 
E. saster, sjaster järn, kedja, boja. Su. saster (skjaster) Jern, 
Fangejern; Dorph saster Jern; Iv. 1 saster jern, handjern, 
anker; Th. 1 saster Eisen; Th. 2 sjaster handklovar; F. saster 
Eisen, Hufeisen; J. saster Eisen, Fessel, Gitter; Sa. sastårn 
iron, any implement made of iron; M. åastir. 

Skr. åastra 'vapen', åastraka 'järn', hind. 4astr 'vapen'. 
savo, savoa. Dj. savo, savoa sådan, sådana. 

E. savi, savo så, sådan; Su. och Iv. 1 savo saadan. 
Enl. M. VIII s. 63 är savo förkortning av asavo, som han 

sammanställer med skr. asau, pali asu, asuka. Formen asavo 
styrker han (VII s. 11) genom bl. a. gr.-zig. asavkö, ung.-zig. åso, 
asavo. 

sena. HaS. sena sadel. 
E. sinja, sinjan sele; Iv. 1 senja och sinja hestesele; Iv 2 
simjan, senjan hestesele; Th. 1 dVån Sattel; F. sån Satte!; 
M. ten. 

Lån från persiskt zin `sadel'. 
sillvando, silvano. Dj. silvano sill; HaS. sillvando sill. 

E. sällvani sill; Su. servani Sild; Iv. 1 servani, selvani, sev-
vani sild. Iv. 2 sevani, sevvani sild; Lieb. salmentö der Lachs, 
der Salm; .F. sålmendo -Salm, Lachs; P. II sid. 240: "o fsål-
wendo, -de, fselwendeskro (halec) Zipp". [Av P. 1 sid. 2 tycks 
mig klart framgå, att Zipp. är en förkortning för Zippel och 
avser en pastor med detta namn, som upptecknat ord som 
använts av zigenare "in Preussisch-Lithauen um Niebudzen", 
ord som Pott har utnyttjat för sitt arbete.] 

Th. 1 seldis <finskt dial. selti och J. heringo `hering' 
gör att man i första stavelsen av ordet silvano gärna vill se 
det svenska ordet sill. Säkerligen har också detta medverkat 
till formen silvano, men denna får säkert inte skiljas från 
Su. servani. Detta är med all säkerhet samma ord som det 
Pott II s. 249 upptar under formen servaiii och översätter med 
"sardina". Iv., som också vill sammanställa de svensknorska 
tattarorden med det spanskzigenska servaiii, menar att ordet 
kan ha förts till Norden av spanska zigenare. Enligt vad han 
uppger skall det nämligen vara bevisat att spanska zigenare 
på sina vandringar också kommit till Norden. — Men varifrån 
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kommer ordet servani eller servafii? Och varifrån kommer sv.-
rom. salvando och preussisk-litauisk zig. selvendo 'sill'? Det före-
faller mig som om man måste räkna med släktskap mellan alla 
dessa ord för 'sill' och 'lax'. Men det närmare sammanhanget 
är oklart. Det enda zigenska ord jag känner som påminner 
om de här anförda är det transylvanskzigenska silvän Sauer-
wasser'. Om von Wlislocki med Sauerwasser' har förstått ättiks-
eller saltlake, skulle sillvano, silvani etc, från början ha kunnat 
avse 'inlagd Orden salmendo, salmento skulle då ha fått 
sitt a genom att ordet kommit att användas om lax eller lax-
liknande fisk och påverkats av det i Västtyskland brukade Salm. 
Emellertid kan jag i tyska ordböcker endast finna Sauerwasser' 
förklarat med `Wasser aus einem Sauerbrunnen'. Att återföra 
de diskuterade orden, som man annars gärna skulle vilja göra, 
på ett particip silvando o. s. v. med betydelsen 'inlagd i ättika-
lake' eller något sådant, blir alltså i mitt tycke för vågat. En 
annan möjlighet till förklaring skulle vara att anta lån från 
tyskan och utgå från de tyska orden Salm (med svag böjning) 
och Salmling med biformer. Salm betyder 'lax' men ofta i den 
speciella meningen 'ung lax'. Se t. ex. L. K. Weigand, Deutsches 
Wörterbuch, Giessen 1910. Med Salmling, Samling förstår man 
'der einjährige Lachs' men också, enligt bl. a. samma källa, 
'der kleine lachsähnliche Fisch Salmo salvelinus'. Andra for-
mer av Salmling, Samling är Salbling, Sälbling och Saibling. 
Tattarorden borde i och för sig kunna vara ursprungligen zigen-
ska förvanskningar av Salmen eller Salrnling, Samling, Salb-
ling, Sabling. (Zigenskan har inte suffixet -ing men väl -in.) 
Men hur förklara formerna med -do, - to? Jag har tänkt mig 
att -do, -to skulle kunna vara en återstod av det zigenska dimi-
nutivsuffixet -oro: salmenoro > salmenro > salmendo. 

An m. I norsk rodi finns två ord för 'sill': se(v)vani och hilk. 
Det senare jämför Iv. 2 frågande med: "Fi. silakka stromming 
(a kind of small herring); salt fish Ntromming'; salt fisk". Är 
inte hak i stället helt enkelt en förvanskning av det latinska 
(h)al(l)ec 'strömming'. Se Hammarström al(l)ec. 

silvano. HAS. silvano silke; Su. sevani; Iv. 1 scervano. 
I de zigenska dialekterna finns flera ord för 'siden' men icke 

nu något som till formen påminner om silvano, scervano. Bugge 
menar dock (sid. 151), att detta liksom phor 'siden' är ett indiskt 
ord som zigenarna haft med sig från hemlandet. Iv. finner icke 
Bugges åsikt övertygande men försöker icke själv någon här-
ledning. Som en tänkbar möjlighet föreslår jag lån från det 
i bulgariskan och serbiskan förekommande svila 'siden', med 
adjektivet svilan. 
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siringegao. HaS. siringe-gao sjöman. 
Sammansatt av gao (se detta ord) och siringe, som ursprung-

ligen är gen. pl. av subst. siro. Se detta ord. 
siro. HaS. siro sjö, hav, ström, källa etc. 

E. sim, sirum sjö; Dorph sero So; Iv. 1 siro, siron havet; 
sjoen; Lieb. sero die See, das Meer; v. Sowa aro Teich. 

Härledningen av sero, siro osäker. Pott (II sid. 239) hänvisar 
till skr. sara, hind. sar 'a pond', 'tank', men yttrar att om 
den likheten inte funnes, skulle man "unbedenklich sero, sein 
s fiir weich nehmend, dem Slaw. zusprechen, R. ösepo, Böhm. 
gezero Landsee (deren Anlaut die Zig. leicht filr ih r en Art. 
hätten nehmen können)". Räknar man med ryskt lån, skulle 
zigenarna ha uppfattat o som sin best. art., antar man tjeckiskt 
lån skulle de ha tagit je i jezero som den före konsonant van-
liga formen je av det zig. jek 'en', 'ett'. Brondal anför Potts 
härledning men hänvisar själv till "pers. dial. z9. , belu6 zirä 
'Hav—. Iv. 1 finner åtminstone Brandals härledning "unac-
ceptable". 

sivano, sivanot. HaS. sivano silke, sivanot av silke. 
Måste antas ha något samband med silvano 'silke'. 

sivra, suvra. Dj. sivra, suvra sy. 
E. sivra, suvra sy; Su. siva sy; Iv. 1 sivra, sällsynt syvra och 
suvra eller sura; Th. 1 sv ä nähen; F. siw- nähen, flickan; 
Sa. siv- to sew, to stitch; M. siv. 

Skr. siv 'to sew', 'to stitch', prakr. sivai, hind. sinå. 
sivrare(n). Dj. sivrare(n) skräddare(n). 

Se sivra. 
sja. Dj. sja äta; HaS. scha äta, scha pre äta upp, äv. förtala. 

Ka; Su. ka; Iv. 1 ha etc.; Th. 1 chå; J. chav ich esse; 
xå (xej) essen; Sa. xci to eat; M. cha. 

Enl. M. och Sa. skr. khäd, prakr. khåi, khötai, hind. khEtnå, 
enl. J. Bloch (se Iv., sid. 81) lånat eller påverkat av pers. xåi-
dan 'äta'. 

sjakk. HaS. schack kål. 
E. tjack; Su. tiak Kaal; Th. 1 Mch Kohl; F. .ax Kraut, Kohl; 
Sa. kix cabbage; M. åach. 

Skr. ååka `pot-herb', `vegetable', prakr. såka, hind. såg `greens', 
'edible vegetables'. 
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sjaron. Dj. sjaron svärd, sabel. 
Se sar°, sjaron. 

sjaster. Dj. sjaster galler, fängsel. 
Se saster, sjaster. 

sjering, sjäring. Dj. chering, chäring falskhet, osanning, falskt_ 
Pa. fära ljuga, prata nonsens, färing lögn, Propå lögn; 
Th. 2 sjäring listig beräkning; Bgm. 1929 skära tala, säga; 
Bgm. 1934 skära ljuga. I uppsaliensisk skolpojksslang kan skära 
också betyda 'skoja', 'retas' (t. ex. vi  stog och skar med honom). 

Bgm. 1929 förmodar att skära sammanhänger med skära i 
uttrycket skära till i växten. Den ellips Bgm. här förutsätter 
förefaller dock inte så trolig. Snarare skulle man vilja samman-
föra ordet med det skära och vanligare skärra som ingår som 
senare sammansättningsled i nattskära eller nattskärra och vilket 
som verb betyder 'prata'. Se Hellquist under Nattskärra och 
jämför hos Rietz under skarra: "skjarra, f., fruntimmer, som 
springer omkring för att slamra och sqvallra; storpraterska. 
Skärra f.1  id." — "Skärra, v. n. 1, slamra och prata". 

Förmodligen har vi emellertid i skära 'ljuga' att göra med 
en biform till E. sjara 'berömma', `smickra'; Iv. 1 sjara, kjara 
`rose', `skryte av'; Th. 1 chärä, charna `loben'; F. Sar- 'loben', 
`preisen'; Sa. går-, bär- 1. 'to praise', 'to commend', 2. refl. 
boast', 'to brag'; M. War. 

Sa. för verbet till skr. hlägh 'to vaunt', 'to boast', 'to praise', 
hind. sarähnä 'to praise'. 

sjillt. liaS. schillt köld. 
E. sjylanot, sjylarot kallt; Su. schelanö kold; Iv. 1 sjelano och 
sjellano kald, kjyllalo, kjyllano, kjylmano, kjillalö kald; Th. 1 
4ilado (chilado), (chölalo), ilvalo (chilvalo), (chiölalo), 
åiölo (chiölo), åiölvalo (chiölvalo); F. Frost, Kälte, Fieber; 

glalo frostig, kalt; Sa. cold, catarrh; ,i/alö cold, 
cool, chilly ; M. 

Skr. gita 'cool', `cold', part. till syd 'to freeze', prakr. sita, hind. 
.it, sil (subst.), stilei (adj.). 

sjlitta, gitta. HaS. schlitta, slitta släde. 
E. slitta, slittra släde; Su. slittan Slxde; Iv. 1 slittan, även 
slinta slede, kjelke; Iv. 2 slittan slede, kjelke; Th. 1 gitta 
(chlitta) Schlitten; J. ålity (pl.). 

Som Su. har påpekat, har vi här att göra med ett lån från 
tyska Schlitten. 
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sjmittanis. HaS. schmittanis grädde. 
E. smintåna, smältana, smältina; Su. smettani Flocle; Iv. 1 
smintana, smintina, snzittina %te, romme; F. bmenteina; Sa. 
smentena; M. smettani. 

Lånat direkt, eller indirekt genom rumänskan, från slav, språk, 
t. ex. bulg. och tjeck. smetena, smetana varav rum. småntånä. 
Se Mik. Et. Wtb. sid. 189. 

sjmitto, smitjo. Dj. smitjo smed; HaS. schmitto smed. 
smitto; Su. och Iv. 1 smitjo smed; Iv. 2 smikjo smed; 

Th. 1 smittos. 
Su. antar, förmodligen riktigt, lån från tyskan, men hos både 
och Lieb, finner man helt andra ord för 'smed'. 

sjmäkkra. HaS. schmäckra smaka. 
E. smäckra, smickra smaka; Su. smekkra smage; Iv. 1 smekkra, 
smikra, smigra smake; Iv. 2 smikra smake; Th. 1 smäkavå 
schmecken. 

Su. förmodar, säkerligen med rätt, att smekkra är lån från 
det tyska schmecken. De andra formerna måste antas vara avarter 
av smekkra, dock med undantag av det finländskzig. smäkavä, 
i vilket Th. utan tvivel riktigt ser lån från sv. smaka. 

sjnäjder. HaS. schneider skräddare. 
E. snåjdare, snäjder skräddare; Su. och Iv. 2 sneider skredder. 

Lån från tyskans Schneider. 
sjo. HaS. scho sju. 

Th. 1 .ou (chou) sechs; F. bow sechs; Sa. gov, sov six; M. gov. 
Skr. ,5a,5, prakr. cha, hind. cha, dord. bah, kaf. bo. 
Förmodligen är det den formella likheten med vårt sju som 

medfört, att man, avsiktligt eller tanklöst, ändrat betydelsen 
hos .jo från 6 till 7. Jfr sjubaning etc. 

sjobarring. HaS. schobarring. 
Se sjubaning etc. 

sjona. HaS. schona loge. 
E. sjona, sjorna (sjörna) loge; Su. schornan Lade, Laave; Iv. 1 
sjorna, sjonan och sjunnan låve, lade; Iv. '2 sjuna låve; Th. 1 
buörna (chuörna) Scheune; F. bårna, tbicrna Scheune, Speicher; 

Härledning oviss. 
sjoppa. 

Se sjåppa. 
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sjorner, skårnor. HaS. schorner stöfflor, känger; skårnor stövlor. 
E. skårrno sko; Pa. skånja (pl. skånjer skor); Su. skorn Stovel; 

1 skårjar skaftestovler, sko; Th. 1 skorni och skorja Stiefel; 
Lieb. skorni, storni; Hrkal .körni Stiefel; J. §kor .iie Stiefel; 
Sa. skorni top boot; M. åkorite. 

Slaviskt gkorenj, skornja, skorna 'boot'. Se Mik. Et.Wtb. sid. 303. 
Formen schorner är egendomlig. Kanske är den en medveten 

förvrängning av skorner. Jfr sjåppa. 
sjubaning, sjubaring, sjobarring, sjåbbare. Dj. sjubaring, 

sjubaning, sjåbbare tolvskilling; HaS. sjobarring tolvskilling. 
E. sjobaring tolvskilling. 

Av ordets början kan man lätt förledas tro, att det har med 
vårt räkneord sju att göra. Sju är emellertid inte det svenska 
sju utan det zigenska ordet för 'sex': Th. 1 'ou (chou), F. gow, 

Sowa §6v, 4-öb; Sa. gov, sov; M. kv. (skr. sas, prakr. cha, 
hind. cha, dard. gah; kåf. go). Andra ledet i ordet sjubaring, 
sjåbbare är egentl. namnet på ett mynt, som i tyskzigenskan 
heter F. xåiro, xåiri, xaijåra och betyder `Kreuzer', 'Pfennig'. 
Det motsvarande ordet i engelskzigenskan är harri 'penny' och 
i walesiskzigenskan xara, Ura 'penny'. Det zig ordet antas vara 
lånat från det tyska Heller, det tjeckiska haW, halg.. Se M. 
i Et. Wtb. sid. 83 och Sa. sid. 178). Ovan givna förklaring av 
sjåbbare, sjubaring styrkes av det walesiskzig. goxeiri [< go(v)+ 
+ xeiri] sixpence. Se Sa. sid. 351. 

sjukar, sju(k)ker, sju(k)kert. Dj. sju(k)ker beskedlig, artig, 
snäll, sju/cert sött; HaS. sjukar skön, vacker, älsklig, täck, fin. 
E. sjucker, sjycker vacker, fin, hygglig; Su. schukar vakker, 
artig, snild; Iv. 1 sjukar, sjukkar, (sällsynt) sjokkar vacker, 
deilig; Th. 1 S"ukkar (chukkar) sachte, stille; Th. 2 sjuk/cert 
vackert, sjukki vacker; F. §ukar schön, lieblich, angenehm; 
Sa. .§ukär quietly, softly, gently ; M. bukar. 

Pott 'och M. jämför ordet med skr. gukla, gukra 'bright', 'white', 
`pure', även med gubh `to be beautiful'. Sa. jämför med skr. 
sukrta 'weil-made', 'well-formed', 'adorned', 'fine', prakr. suka4a, 
hind. sukrt `virtuous', 'properly', 

sjuklot. HaS. schuklot sur. 
E. sjucklu, sucklu; Su. schukal6 sur; Iv. 1 sut/o och vanligare 
sjuklo och sjukkalo; Th. 1 åut/o (chut/o) sauer; F. .§ut/o sauer; 
Sa. sullo sour, acid; (M. gut Essig). 

Med suff. -la bildat adj., till subst. sut 'ättika', som hör sam- 
man med skr. hukta 'sort?, kermented', `sour liquor'. 
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sjunna. HaS. schunna höra, märka, äv. lyssna. 
sjunna, sjynna höra; Su. schuna hors; Iv. 1 sjunna, sjuna 

'here', mindre vanligt 'förstå' ("probably through attraction 
to the No. verb `skjonne' "); Th. 1 åunnå (chunnå) hören; 

åun- (.und-) hören, lauschen; Sa åun- to hear, to hear 
news, to learn, to ascertain, to listen; M. åun. 

Till sanskritroten 'höra', med n från presensstammen lik- 
som hind. sunnå. 

sjvan. HaS. schwan grimma. 
E. salis, salvaris, savalis betsel; Su. salvaria Bidsel; Iv. 1 sal- 
varia, savvaris beisel; Iv. 2 sarvanes hodelag (tu l hest); Th. 1 
savaris Zaum; F. sawdri Zaum; J. .var M. sulivari. 

M. jämför nygrekiskt acacpcipt, aullnf3cipt, aukApt. av mat-
pcipto `salivare', Speichel von sieh geben', `zfigeln'. 

sjåbbare. 
Se sjubaning etc. 

sjåppa. HaS. schoppa skåp. 
E. skåplanet, Iv. 1 skåpan skap, lv. 2 skåptan; Th. 1 sköpa 
Schrank. 

Ordet schoppa är sannolikt en medveten förvanskning av 
skoppa, som i sin tur väl är en avsiktlig förändring av skåp. 

sjäring. 
Se sjering, sjäring. 

sjöro, sjörot. Dj. sjöro(t), huvud(et); HaS. schöro huvud, med 
vad därtill hörer: panna, nacke. 
E. sjero (sjöro) huvud; Su. schero Hoved; Iv. 1 sjero hode, kål; 
Th. 1 söro (chöro) Kopf; Th. 2 ,sjör hår; F. Oro Kopf; Sa. .rö 
head, top; M. Ser°. 

Skr. :siras, prakr. siru, pali sira, hind. sir. 
sjörta. HaS. schörta förkläde. 

E. sjörtanet förklädet. 
Ordet lån från lågtyskans Schorte (utt. sjörte). 

skårnor. HaS. skårnor stövlar. 
Se sjorner, skårnor. 

slava. Dj. slava arbeta. 
Sä. hänvisar till sv. slava, 'arbeta som en slav', 'träla'. 
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smitjo. Dj. 
Se sjmitto, smitjo. 

smitjokell. Dj. smitjo-/cell Smedjegården (ett fängelse i Stock- 
holm). 

Jfr sjmitto, smitjo och för senare sammansättningsledet kell, ker.  . 

sonkani, sonneka. Dj. sonkani guld; HaS. sonneka guld. 
E. sånneka; Su. sonneka; Iv. 1 svannakei, svannika, sånnakei, 
sånnika, sånnak, sanna/dr; Dorph sonnekay Guld; Th. 1 sonak 
Gold, sonakhåno halbgolden; F. sonakåi Gold; Sa. sunakai, 
sönakai gold; M. sovnakai (gr. sovnakåj, somnakåj, rum. som- 
nakåj, ung. somnakaj, somitako, sovnakaj). 

För ordets förra del jfr skr. suvarya ̀ glittering', `golden', `gold'; 
svara, svaryaka `gold', prakr. sova, hind. sonä. Slutet, -kaj, är 
till sin härledning oklart, i sonkani har vi eg. att göra med en 
adjektivform. 

sonneske. HaS. sonneske av guld. 
Th. 1 sonak Gold, sonakesko Gold-; 1'. sonakäi Gold, sonakaskaro 
golden; Sa. sunakai, sönakai gold, sunakaieskö, sunakeskö, söna- 
keskö, -eskerö of gold, golden. 

Av formen att döma bör subst. varpå adj. är bildat sakna -k. 
Det gör det för närvarande, tycks det, endast i polsk och spansk 
zigenska (souna, resp. ?sorna; se Mik. VIII sid. 68). 

Om substantivets härledning se vidare sonkani. 
span. HaS. spån stöld, i uttr. kera spån 'göra en stöld'. 

Se spana, spena. 
spana, spena(?). Dj. spana, spena "steal", "thief" (Ehr.); HaS. 

spana stjäla. 
E. spana stjäla, span stöld; Pa. spana taga reda på, efter-
forska; span stöld, "mäst i sms. såsom hispospan, fårsikspan 
o. s. v."; Th. 2 spana titta, stjäla, span vakt (jag ska stå på 
span); Su. spana stjwle, rapse. 

Betydelsen 'stjäla' har med all sannolikhet utvecklat sig ur 
betydelsen 'spana', 'se efter', 'ta reda på något' (underförstått: 
i avsikt att stjäla det). Bgm. 1939 uppfattar spana som en 
eufemism för stjäla. 

spanare tjuv(ar). Dj. 
Jfr spana, spena(?). 
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spanet stölden. Dj. 
Jfr spana, spena(?). 

sparstila, sparstilo ?. Dj. sparstila, sparstilo(?) 'penna' (ell. möjl. 

Ordet dunkelt. 
spena(?), spen.are(?). Dj. 

Jfr spana, spena(?). 
stadig, stado. Dj. stadig hatt; HaS. stado hatt. 

E. stadi (stardi) hatt, mössa; Su. och Iv. 1 stadi fine, Hat; 
Dorph stadi en Hat; Th. 1 stadi Hut; 1'. .tedi(n) Hut; Sa. städi 
hat, cap; M. stadik. 

Medelgrek. axtaöt 'halmhatt'. 
stado. HaS. stado hatt. 

Se stadig, stado. 
stammo. HaS. stammo stol, bänk, säte. 

E. stamni, stamming, stammo; Su. stamlon Bwnk, Stol; Iv. 1 
stamlo benk, skamlon benk, stol, krakk, skammel; Iv. 2 stamlo 
stol; Th. 1 skammin Stuhl; F. 'AU/in Stuhl, Bank; Sa. skamin 
seat, chair, stool; M. skamni. 

Av nygrek. cr>tattvi `stoor <lat. scamnum. 
stanja. HaS. stanja stall. 

E. stanja, stanjan; Su. stanjan Stald; Iv. 1 stanja stall; Th. 1 
stanja Stall, Pferdestall; F. stänja, åtånja Stall; Sa. stanya 
stable; M. skala. 

Lån från slav. språk. Jfr fornslav. starta `lodging', medelsl. 
stan; serb. staja, tjeck. staje` r polska stajnia. Se Mikl. Et. Wtb. 
sid. 319. 

star. HaS. star fyra. 
E. star; Su. schtar; Iv. 1 sjtar, star; Th. 1 star; F. .tär; Sa. .tår, 
står; M. åtar. 

Skr. catur, (neutr.) catvåri, därav prakr. cattäri, hind. cär, 
kaf. ,§to, 3tä, dard. cär, 

stattingegao. HAS. stattinge-gao fjärdingsman. 
E. stardogae fjärdingsman, start°, statto fjärdingsman, polis; 
Th. 1 stardengiro Gefangenwärter (stardo Gefangener). 

För gao se gavon. Stattinge är ursprungligen en förvanskad 
pluralisform av zigenska genitivadjektivet stardengo 'fängslad' 
eller stardengero. 
11-47198 Svenska Landsmål 1947 
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sterrna. 
Se stirno, stiirrna. 

stila, stila diro, stilo. Dj. stila diro, stilo akta dig!, var tyst!; 
IIaS. stila tiga, vara tyst, äv. stilla, lugn, tyst. 
E. stila, 'stila siro vara tyst, lugna sig; Su. stilla möi hold 
Mund; Iv. 1 stilla moy(n) holde mun, stil(l)a tie; Th. 1 stil 
still, stiliba Stillheit. 

Th. jämför de från honom anförda orden med de liknande 
ty., da. och sv. Säkerligen har vi också inte bara vid de fin-
ländskzig. utan också vid de svensk- och norskzig. orden att 
räkna med inflytande från svenskan och norskan, men bakom 
Th.:s stil, stiliba och E. :s stilo döljer sig säkerligen liksom bakom 
And. :s stila diro och Su. :8 och Iv.:s stilla möi(n) och stil(l)a 
också det formellt liknande verb med betydelsen 'fånga', 'hålla' 
o. d. som förekommer i flera zigenardialekter. Se vidare under 
stilad, stillad(?). 

stilad, stillad (P). Dj. stilad, stillad(?). 
E. stilla gripa, häkta; Dorph stilen anholde, smtte fast; Su. 
stilla holde, gribe, arrestere; Th. 1 stillä nehmen, stehlen, 
ergreifen, verhaften; Lieb. stillt-ma ich verhafte, stildo ver- 
haftet, gefangen; åta- (stad-) ergreifen, verhaften; J. stylav 
ich arretiere. 

Jämte detta verb med bet. 'gripa', 'taga fast', 'fånga' o. s. v. 
finns det ett annat med alldeles samma betydelse. Detta före-
kommer inte hos And. men är annars mycket vanligt, t. ex. hos 
E. starda draga, bedraga, lura; Su. starda narre, bedrage, egentl. 
fange; Iv. 1 steerda, stcerdra, steldra lure, snyte; Th. 1 starja-
diva verhaften; F. åtar- (åtard-) fangen, ergreifen, verhaften; 
Lieb. staräva ich verhafte; J. stardo der Gefangene; Sa. står-, 
står-  to seize, to arrest; M. astar (gr. astaråva ergreifen, fangen, 
halten; rum. astar ergreifen, einkerkern). 

Astar torde ursprungligen ha betytt 'komma att stanna' och 
sammanhänga med skr. sthä `to stand'. Som en dublett av 
(a)star uppfattar Sa., troligen med rätta, de i ung., tjeckiskt, 
ty., finländskt, svenskt och norskt zigenar- och tattarspråk före-
kommande verben stil-, .§61-. I varje fall måste de på något 
sätt stå i intimt samband med varandra. 

stillepa, stilopa. HaS. stillepå fängelse; Dj. staopa arrest, fängelse. 
E. stillo fängelse, stillopä fängelse; Dorph stilepenne; Su.. stil-
lipa Arrest; Iv. 1 stilliba, stilipa, stilpa, stilipan, stilapano, 
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stilopen fengsel; Th. 1 stilliba Festnehmen, Ergreifen; Jr. åti-
ldpen Grefängnis, Gefangenschaft. 

Formellt ett med suffixet -pa bildat verbalsubstantiv. Jfr stila, 
stila diro, stilo och Stilad, stillad(?). 

stillepasko. HaS. stillepasko fånge, arrestant. 
E. stillepangro, bangro fånge; Iv. 1 stilebaskro forbryter, stil-
lipabaskro slåsskjempe; stillebangro, stillipa-bangro fange ; 
Th. 1 stilliboskero Polizei in Russland (an der Grenze), stilli-
masker° Polizei. 

Jfr stila diro, stilad och stilopa. Stillepasko, stilibaskro o. s. v. 
är bildade med suffixet -ko, -kero till den oblikva sing. s-form 
av subst. stillipa, E:s stillepangro med samma suffix till oblik 
plural n-form av samma subst., Th. 1 stillimaskro utgår från 
ett stillib(e)naskero (av stillipen, -ben, sidoformer till stillipa, -ba) 

stilo. Dj. stilo tyst. 
Se stila, stila diro, stilo. 

stilopa. Dj. stilopa arrest, fängelse. 
Se stillepa, stilopa. 

stilopabäddor. Dj. fångvaktare (R. "hägtets vaktmästare"). 
Se stillepa, stilopa och bäddor. 

stirno, stärrna. Dj. stirno katt; HaS. sterrna katt. 
E. stärno, stärnus katt; stärran katt, stera katt; F. airna 
Katze, Kater. 

Dunkelt. P. II s. 247 erinrar om star-  fånga etc. Jfr stila etc. 
stjula (?). Dj. stjula "discloze or reveal" (Ehr.). 

Ordet saknas i S. och R. 
Det är upptaget som uppslagsord i Ehr. men torde endast 

förekomma bland orden efter den egentliga ordlistan. Säker-
ligen har vi här, som också E. förmodar (sid. 203), att göra 
med ett vanställt tjala. 

stoppa. HaS. stoppa bägare, stop. 
Su. stoppina Pottemål; Iv. 1 ståppina krus, liter, måleredskap 
(alenstokk, meterband o. 1.); Th. 1 stoppa Krug, Silberbecher. 

Th. jämför med "mnd. stöp, schw. stop, aschw. auch stopp". 
Enligt Iv. 1 ha vi här otvivelaktigt att göra med ett lån från 
slav. stopå, "signifying sometimes 'great mazer', sometimes `foot' 
(in our case used as a measure of length)". Då det snarast ser 
ut, som om betydelsen 'måleredskap (alenstokk, meterband o.1.)' 
hos ståppina (Iv. 1) skulle vara yngre än betydelserna 'bägare' 
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och 'rymdmåttet stop', så förefaller mig Thesleffs härledning 
sannolikast. Betydelsen 'måleredskap' skulle då ha uppstått 
sedan stop som ett visst bestämt rymdmått kommit ur allmänt 
bruk och man endast mera oklart kom ihåg att stop var ett 
visst 'mått'. Jfr bädda som vanligen betyder ett rymdmått men 
som HaS. också har i betydelsen `betsman'. 

stråklin.g(?), stråklingar (?). Dj. Stråkling, stråklingar strumpa, 
strumpor. 
E. stricklingar, sträcklingar strumpor; Dorph straig, streOing 
en Strompe; Su. strikling, strekling (strcekling) Strompe; Gross 
Strafling, Streifling, Striefling Strumpf; Ave-Lallem. s. 158 
Streffling; W. o. G. Stre(i)fche Strumpf. 

Att alla dessa ord hör samman är troligt. För att förklara 
den svenska formen, förutsatt att det Andersonska originalet 
har haft formen sträkling, skulle man vilja utgå från lågtyskt 
stre(fike + Ung, jfr Dorph straig och W. o. G. Stre(i)fche. 

stråts.. RaS. stråta gata. 
E. stråtan; Su. strattan Gade Vei; Iv. 1 stratan och strattan 
gate; Iv. 2 stråta, stråtan och strata gate. 

Ordet, som inte tycks förekomma utanför Skandinavien, på-
minner ju starkt om vårt stråt <lat. strata och förs också av Su. 
ihop med närmast det tyskrotvälska &trade, italienskans strada. 

stråtahuslagen. Dj. 
Ordet, som endast finns i avskriften R. av Dj., är så otydligt 

skrivet, att det är svårtolkat. För mina ögon står det, som 
framhållits i Gjerdman 2 sid. 41, snarast stråkhus-, men man 
skulle även kunna läsa steickhus. Den läsningen skulle kunna 
ge mening, helst som en del byggnader där fängelsefångar lo-
gerats åtminstone i vissa fängelser en gång har gått under be-
nämningen stockhus. Etzler har läst kåkhus-  (se Etzler sid. 204 
not 1), men den tolkningen förefaller mig inte tillåtlig. För egen 
del skulle jag tro att vi bör läsa ordet som stråtahuslagen och 
jämföra första ledet med de norska tattarnas Iv. 1 "stråtalåd-
dipa fengsel (egl. straffehus)". Se vidare under stråter. 

stråter. Dj. stråter spö, spöstraff. 
Pa. strätad straffad, att kammas stråtad betyder ursprungligen 
'att slita spö', sedermera 'att undergå straff i allmänhet'; E. 
stråta häkta, stråtad häktad; Iv. 1 stråta, stråtan (fengsels)straff, 
stråta idomme (fengsels)straff; stråta-bangro straffange; stråta- 
låddipa fengsel (egl. straffehus), strectipa straff. 
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Iv. känner inte till någon förklaring av ordet och försöker 
inte heller själv ge någon. Med tanke på svenska tattarord som 
starda 'bedraga', `lura', stardogae 'fjärdingsman', starto, statto 
'fjärdingsman', 'polis' och liknande norska tattarord (stadripa 
`fengsel', starrabeng `fengser, starda) har jag frågat mig, om 
stråta etc, möjligen skulle kunna vara liksom dessa en bildning 
till verbet starava. Vi finge då för stråta räkna med en metates 
(stråta gentemot starda, starto o. s. v.). Betydelsen 'spö', `spö-
straff' hos subst. stråter, som knappast kan skiljas från stråta 
etc., gör emellertid att jag också har tänkt mig en annan möj-
lighet till förklaring av hithörande ord. Förklaringen är djärv 
men tycks mig likafullt värd att noga övervägas. Vi har i svenskt 
tattarspråk ett ord stråta, stråtav som betyder 'gata' (se stråta). 
Ordet finns också i norskt tattarspråk: Su. strattan 
Iv. stratan, strattan 'gate'. Spöstraffet var ett vanligt disciplin-
straff inom fängelserna, men i en särskild form förekom det ända 
till början av 1800-talet utanför fängelserna i alla arméer. Jag 
åsyftar det s. k. gatloppet. När det straffet skulle verkställas, 
"uppställdes" (se t. ex. Nordisk familjebok IX, uppl. 2, Stock-
holm 1908 sp. 799) "ett antal med käppar försedda soldater — 
antalet beroende af förbrytelsens storlek — på två led mot var-
andra, så att de bildade en 'gata'. Därefter fördes den dömde 
med blottad rygg genom denna gata och fick då ett käppslag 
af hvarje soldat. Gatlopp kunde upprepas flera gånger och under 
flera dagar. Såsom militärisk bestraffning avskaffades det genom 
k. cirk. 26 nov. 1812. — I Sverige nyttjades gatlopp före 1734 
äfven som straff för brott mot allmänna lagen." Då under 1700-
talet så gott som alla manliga zigenare och tattare tycks ha 
åtminstone för någon tid tjänstgjort som soldater, måste straffet 
gatlopp ha varit välbekant för dem. Såväl sakliga som språk-
liga skäl torde alltså kunna få anses ha funnits för ordskapelser 
som stråter och stråta i de betydelser vari de nu föreligger i 
svenskt och norskt tattarspråk. 

sträkka. HaS. sträcka "Loft (ofvanpå), vind, öfvervåning". 
Iv. 1 strekkan och strekan loft, kammers (vel egl. loftkammers, 
kvist); Iv. 2 striklan tak; J. och Hrkal shicha Dach. 

Som J. och Hrkal antyder, resp. anger, är ordet lån, snarast 
väl som de menar från tjeckiskt sifecha `Dach', liksom det av 
dem anförda tåcha från tyskans Dach. I och för sig skulle 
det dock också kunna vara lån från något annat slaviskt språk. 
Jfr t. ex. serbiskt strexa `Abseite eines Daches', `Dachvorsprung',, 
`Traufe'. I varje fall måste vi med Broch hos Iv. 1 anta lån 
fr. slav. spr. 
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stärrna. HaS. sterrna katt. 
Se stirno, steirrna. 

suj. nål. 
E. su, sui, pl. sujar; Su. su, söi Synaal; Iv. 1 su och sällsynt 
sui nål; Iv. 2 su (sy)nål; Th. 1 så och st Nadel; F. såw Nadel, 
Nähnadel; Sa. suv needle; M. suv. 

Skr. sia, säci `needle', prakr. och hind. säi. 
sutta. HaS. sutta 'ligga'. 

E. suta ligga, lägga, sova, somna; Su. suta sidde, swtte, ligge, 
lwgge; Iv. 1 suta ligge, legge, sitte, sette, vwre, bli (= opp-
holde seg); Iv. 2 sula, sutta sitte, sette, (sällsyntare) ligge, 
legge; Th. 1 silto liegend; F. sow-, söw- (sod-, söd) schlafen; 
Sa. sov- (part. soyclö, sutö-, -tilö) to sleep, to fall asleep, M. sov. 

Skr. svap 'to sleep', 'fall asleep', 'lie down', prakr. suvai, suai, 
hind. sonä. 

T. 

taberrnanger. HaS. tabermanger stickor. 
E. tabbreman ger, tabbrer tändstickor; Iv. 1 tabrar fyrstikker; 
Iv. 2 tabremang fyrstikk. 

Enligt Iv. är ordet "of unknown origin", men om vi försöker 
tolka den längre formen ut ifrån vad det yttre röjer, skulle vi 
ha att göra med ett taberimangeri eller något sådant, eg. en 
gen.-plur. av ett verbalsubstantiv taberiben. Verbet till detta 
skulle kunna vara taberava. Då det nu på grekisk zigenska 
finns ett verb tabjarava, tabarava `anziindens, 'brennen (tran-
sitiv)' och detta har mer eller mindre nära släktingar i t. ex. 
J. tchbtirav 'ich ziinde an', tchabörav 'ich brenne'; Hrkal tha bar 
`anzlinden'; Sa. tabler-tabyer-  'to heat', 'to warm up', så torde 
ingen tvekan behöva råda om att tabbermanger (och dess kort-
form tabbrer o. s. v.) betyder 'de som används när man tänder'. 
För stammens vidkommande se tatto. 

taffla. HaS. taffla bord. 
E. taffla, tafflan bord; Su. taflan Bord; Iv. 1 tafla; Th. 1 taffla 
Tisch. 

Lån från svenskt taffel eller tyskt Tafel. 
tamlo, tamlot. Dj. tamlo, tamlot mörk, mörkt; HaS. tamlot 

mörker, skumt. 
E. tamlo mörk; Su. tamlo mork; Iv. 1 tamlo, (sällsynt) tamro 
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mork; Th. 1 tamlo dunkel, finster; F. tamlo dunkel, finster; 
Sa. tamlö dark, gloomy; M. tam. 

Skr. tamas `darkness', `gloom', prakr. tamant, hind. tamas, tam. 
tassa. HaS. tassa uppvärma. 

E. tattra värma, bränna; Su. tattra varme; Iv. 1 tatra warme; 
Th. 1 tassavå wärmen, heizen; F. tataw-, tatarw- (tatad- tatard-) 
wärmen, .erhitzen; Sa. taser-  to heat, to warm, to fry, to excite, 
to stimulate. 

-ra, som är en i nordiskt tattarspråk vanlig verbändelse, är 
lagd till stammen tat i tatto (se d. o.). Samma stam ligger också 
till grund för tarsa. Av den bildades med tillhjälp av suffixet 
- yer denominativen tatyer > tatser (se Sa. § 38) > tasser > (genom 
försvenskning) tassa. 

tatto. HaS. tatto varm. 
E. tatto, tattro; Su. tatto; Iv. 1 tatto och (sällsynt) tato; Th. 1 
tatto; F. tato warm, heiss, gliihend; Sa. tatö hot, warm; M. tato. 

Skr. tapta 'hot' till tap 'to heat', 'to warm', prakr. tatta, hind. 
tattä. 

tattot. HaS. tattot värme, hetta, kvalm. 
Se tatto och jfr 69 f. 

tav. HaS. tav tråd. 
E. tav; Su. tav Traad; Iv. 1 tav tråd; Iv. 2 tav hår, skjegg; 
Th. 1 thau Zwirn; F. teciw Faden, Zwirn; Sa. tav thread; 
M. thav. 

Härledningen osäker. 
tavet. Dj. tavet arbetsinrättning, korrektionshus, spinnhus; 

HaS. tavet spinnhus. 
Pa. tav fängelse ("på månsing numera uteslutande Lång-
holmens centralfängelse"); Bgm. 1931 tav fängelse; Bgm. 1934 
Tavet Långholmen; Sö. & Fo. tavet (tavot) centralfängelse; 
Th. 2 tavet Långholmen. 

Su., till vilken Bgm. ansluter sig, antar, att ordet ursprung-
ligen endast har begagnats om spinnhus och går tillbaka på 
något ord sammansatt med tav tråd. Han jämför "taweskero 
kehr, Tugthus" i tyskt skojarspråk. Härledningen är, som jag 
framhållit i Nysv. St. 1937 s. 199, i mitt tycke bestickande men 
inte säker, eftersom vi i tyskt skojarspråk finner judetyska ord 
som Tobis, Tobus, Toffers, Toffes, Toffis, Dobes, Dofen, Dofes, 
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Doves, Dufer, Dufers, Dufes som betyder Sefängniss', 'Arrest', 
'Kerker' o. d. och som är att hänföra till hebr. tecfas, rabbinska 
thdplds, jiddisch töfes 'gripa', 'ta till fånga'. 

tejsa. 
Se tiOsa, tiOsan. 

tekkno, tekknot. HaS. teckno liten, ringa, obetydlig, tecknot 
litet. 

Se tikno, tikro. 
tele. HaS. tele ner, under. 

tele, teli ner, nere; Iv. 1 teli ned, nede; Th. 1 tle herunter; 
tåle unten, hinunter, nieder, los; Sa. tal å down, downwards, 

below, at the bottom; M. tele. 
Skr. tale 'at', 'on', 'under', lokativ av tala `surface', 'bottom'; 

prakr. tali, hind. tale `below', 'down'. 
tiali, tyali. Dj. tiali tobak; HaS. *di tobak. 

tiali, tgali, ttijali tobak; tya, töja röka; Su. tyjali 'tog-
tobak, Tobak i Alm.; Iv. 1 työli, tyali, tiali, teali tobakk; 
töy royk, töya ryke, royke; Th. 1 thii Rauch, thgjula es raucht; 

eftwali Rauchtobak, teilw Ranch, Dampf, Qualm; tettivj-
rauchen, dampfen, qualmen; Sa. Ny smoke, euvalö tobacco, 
euvyer to smoke. 

Skr. dhfcma ̀ smoke', `vapour', prakr. clhfinza, hind clhfcm,dlifcCon. 
tijali. HaS. tijali tobak. 

Se tiali, tijali. 
tikno, tikro, tekkno. Dj. tikno, tikro liten, mindre; HaS. teckno 

liten, ringa, obetydlig. 
tickno liten; Su. och Iv. 1 tikno liden; Th. 1 tikno klein; 
tikno klein, kurz, niedrig, eng; Sa. tiknö child, infant; 

M. tikno. 
Etym. osäker. Sa. utgår från skr. toka 'offspring', `child', 

tuk 'child', 'boy' + suffixet -(a)na och antar, att vi har att göra 
med en släkting i grekiskans TeX,V0V 'child', `infant'. 

tilisjader. Dj. tilichader byxhängslen. 
Ett för övrigt okänt ord. Formellt skulle det kunna vara = di-

lisjader 'skor' (se d. o.), men betydelsen vållar svårigheter. 
tireka. HaS. tireka skor, tofflor. 

Se dilisjader, tireka. 
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tirekasfakkare. BAS. tirekasvackare skomakare. 
Se tireka och för senare sammansättningsledet kalsinfakare, 

kalsingfakare. 
tjala, tjalla. Dj. tjala, tjalla skvallra, upptäcka. 

E. tjalla angiva, anmäla, förråda; Pa. cill skvaller, anmälning 
(av ett brott), förräderi: dii ä tall på karbisen (1. migkan) det 
är anmält (1. upptäckt) att klockan är stulen; dii ii tall på 
stöten, som du kirrat stölden, du begått, är anmäld; tana 
skvallra, angiva, anmäla, förråda; all-kirrare angivare, för-
rädare; Pa. (knop.): tall något som är misstänkt eller nära 
att upptäckas, dii ii tall på linjen det är fara å färde, tala 
skvallra; Th. 2 tjall på linjen det är upptäckt, polisen kom-
mer, tjalla sätta någon på det hala (flottistspråk), tjallra 
skvallra (månsing); Bgm. 1934 tjall risk för upptäckt, tjallare, 
tjallkirrare angivare, förrädare; Bgm. Skolsl. tjall fel, de ä 
tjall på hojen det är fel på cykeln, köra i tjall bli tagen av 
polisen; Ridd. tjalla bråka, inkrångla en sak, tjallkirrare "bråk-
bindare eller sådana som intrassla en sak"; Sö. & Fo. tjall miss-
tänkt; Iv. 1 kjal sladring, angiveri, kjala sladre, angi. 

Bgm. 1929 (s. 195 f.) antar lån från ordet challe i tysk Rot-
welsch. Detta ord, som är judetyska och går tillbaka på hebr. 
challåh, förklarar Bisch. med "der bei einem Diebstahl zuriick-
gelassene Teil der Beute" och Av6Lallem. med "der mit Aus-
wahl und nicht durchaus an allen erreichbaren Gegenständen 
vollfiihrte Diebstahl, bei welchem besonders alles dasjenige, 
dessen Vermiss leicht in die Augen fällt und den Diebstahl 
verräth, an Ort und Stelle gelassen wird, um die Entdeckung 
möglichst lange hinzuhalten". Mot denna härledning kan in-
vändas, att challe tycks gå ut på raka motsatsen till tjalla. 
Jag tror också, att vi för att förklara tjalla bör söka även på 
annat håll och närmast anknyta till Ridd. tjalla 'bråka', 'in-
krångla' och tjallkirrare 'bråkbindare' eller 'sådana som intrassla 
en sak'. Tjalla i denna betydelse skulle kunna utgå från zigenar-
ord som M. gr. t alavåva 'slå', 'knacka', ung. chalel, chalavå 'slå', 
tjeck. talavav 'beröra', sp. talabear 'bewegen', 'riihren', eng. 
tålav 'beriihren', Sa. alav-, &trav-  'to move', 'to stå', 'to touch', 
'to handle', `to interfere with', tal(av)imayerö 'en som obehörigt 
lägger sig i andras angelägenheter', 'en fjäsker', 'en krångel-
makare'. För detta ord hänvisar M. och Sa. till skr. cal (calati) 
'to move', kaus. calaya-  'to cause to move', 'to stir', prakr. calai, 
hind. calnå 'to move', calänå 'to impel'. 
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tjalo. HaS. tjalo mätt. 
E. tjalo; Su. tjalo; Iv. 1 kjalo; Th. 1 e"Eilo; F. tåeo, t§å/o satt, 
zufrieden; Sa. 'alö `satiated', full to repletion'; M. alo. 

Brukar föras till skr. car 'to browse', `graze', i grekisk zigenska 
antecknat i formen och betydelsen tchalibm 'I have eaten'. I andra 
zigenardial. tycks annars verbet nu vara utdött. 

tjaro. HAS. tjaro fat, skål, kruka. 
E. tjaro, -ar fat, kärl; Su. tjaro Fad; Iv. 1 kjaro fat; Th. 1 
Utro Schiissel; F. Mån Schiissel, Napf; Sa. 6årö bowl, basin, 
pail, pan; M. 

Skr. caru 'cauldron', 'pot', hind. carfcti 'a 1arge pot'. 
tjatjupen. Dj. tjatjupen ting, häradsrätt. 

Se nästa ord. 
tjatjupen, tjattjot. HaS. tjattjot, i uttr. pucka tjattjot  tala 

sanning. 
E. tjattjo riktig, sann, tjattjopå sanning, domstol, rannsakning, 
rättegång; Su. tjattjo sand, ret; tjattjipå Sandhed, Het, Dom-
stol, Forhor, Thing; Iv. 1 kjakjo sann, viss, k,jalkjipa rett, 
domstol; Th. 1 Wo recht, richtig, wahr, åaöiba Wahrheit, 
Beweis; F. tåatk wahr, echt, recht, richtig; Matbapen Wahr-
heit, Recht, Gerechtigkeit, Urteil, Protokoll; Sa. taåo true, 
genuine, accurate, correct, taiben truth; M. abo. 

Skr. satya 'real', 'genuine', `true', prakr. sacca, hind. sac, 
saccä. 

tjatjupens barobäddor. Dj. domare. 
Se tjatjupen, baro och bäddor. 

tjavo, tjavon. Dj. tjavo, tjavon ung eller gammal man, person, 
han och hon (i tilltal); HaS. tjavo gosse, yngling, son. 
E. tjavo barn, pojke; Su. Son, Barn; (han, du, i Tiltale, f. Ex. 
hava kei, tjavon, kom hid, han;); Iv. 1 kjavo, (sällsynt) kjao 
lite barn, unge; Th. 1 'öau Sohn, Zigeunerknabe; F. tkiwo 
Knabe, Sohn, im Plur. auch Kinder; Sa. 'avö, cåvö, & male 
child, boy, son; M. cavo. 

Skr. gåva, pali chtipa, prakr. chäva 'the young of an animal', 
(hind. chokarå 'boy'). 

tje. HaS. tje stå. 
Ordet, som inte tycks finnas på annat håll, måste vara en 

form av zigenarverbet 'stå', 'vara' etc. som i många böjnings- 
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former ofta saknar den uddljudande vokalen. Verbet böjs t. ex. 
i tyskt zigenarspråk vanligen i presen s: 1 sg. t§åwa, 2 sg. Wha, 
3 sg. Mia, 1 pl. Mha, 2 pl. tååna, 3 pl. tdåna; i preteritum: 1 sg. 
t§ejom, 2 sg. tjejal, 3 sg. t.§ejas, 1 pl. tkjam, 2 pl. Mej«, 3 pl. 
tåejen. 

Jfr för övrigt atja. 
Dj. tji icke, intet, slut, nej; HaS. tji intet. 

E. tji inte, ingenting; Su. tji ikke; Iv. 1 k,ji ikke; Th. 1 'bi 
nicht, nichts; F. ti nicht; Sa. bi anything, nothing; M. 

Härledningen oviss. Är ordet ursprungligen indiskt eller iranskt 
eller indoiranskt? Meningarna om dess etymologi är ganska 
delade. Se t. ex. P. I sid. 323 f., M. VII sid. 31, Brondal sid. 129 
och Sa. sid. 60. 

tjibb. HaS. tjibb tunga. 
tjibb; Iv. 1 kjibb språk, tungemål; Th. 1 öib Zunge, Sprache; 
tgiw, taw Zunge, Sprache; Sa. O'ib tongue, talk, chat, im-

pudence, language; M. öib. 
Skr. jihvå `tongue', prakr. jihå, hind. jibh. 

tjingra, tjinna. Uj. tjingra skära, "såras med kniv"; HaS. 
tjinna sticka, skära; kinnas gräla, träta. 
E. tjinna, tjinra, tjingra skära; Su. tjingra skjmre, fmgte; 
Iv. 1 kjingra skjmre; Th. 1 'einnä schneiden, mähen, ver-
schneiden ; F. t.§in- schneiden, sägen, schreiben; t4iyar-, tgyarw-
ziirnen, schelten, streiten. Sa. öin- to cut; M. binger. 

M. antar, att ordet ursprungligen är sammansatt av öin och 
kera göra. I varje fall är det eller dess första led släkt med 
skr. chid chinatti 'skära', 'slita sönder', prakr. chindai, hind. chi-
nånå 'rycka', 'plocka', chinn 'skuren', 'delad', dard. tshin, tshinn. 

tjokka. 
Se tjåkka. 

tjor. 
Se tjetr. 

tjora. 
Se tjä ).a. 

tjoralo. 
Se tjåralo. 

tjorepa. 
Se tjårepa etc 
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tjukkni. HaS. tjuckni piska. 
Se tjåkni, tjåkkni. 

tjurnrna. HaS. kjumn2a kyssa. 
E. tjomma, tjomra, tjumra, tjymma kyssa; Su. tjumma, tjymra; 
Iv. 1 kjumma; Iv. 2 kjömma, kjymma; Th. 1 6umavå; F. tbumav- 
(tgumad-); Sa. å åmer-; M. ewn2b. 

Skr. cumb 'to kiss', prakr. cumbai, hind. curnå, cumbä, cummå 
'a kiss'. 

tjuring, tjuro. Dj. tjuring kniv; HaS. tjuro, tjuring, kniv. 
E. tjuro, tjuring; Su. tjuri, tjuring, tjura; Iv. 1 kjuri, kjuril, 
kjuro; Th. 1 'Uri Messer; F. tkåri(n) Messer; Sa. euri knife; 
M. 

Skr. huri, churi (f.) jämte hum, chura (m.) `knife' av hur 
(chur) 'to cut', prakr. churi jämte khura, chura, hind. churi, 
churå. 

tjuro. HaS. tjuro, tjuring kniv. 
Se tjuring, tjuro. 

tjutj. HaS. tjutj dibröst, patt. 
tjuttjoar kvinnobröst; Su. tjuttje, tjyttje Patte, Bryst; Iv. 1 

k,jukji, kjukjo, kjukjon pl. kjukjiar, kjukjorer, sjusjoor, kjyrer 
kvinnebryst; Th. 1 buåi, pl. U'etja weibliche Brust bei Tieren; 

t§ut,§i(n) weibliche Brust, Zitze, Euter; Sa. usbi female 
breast, teat; M. 

Skr. cuci 'the female breast', `bosom', av as 'to suck', hind. 
cuci, 

tjåkka. HaS. tjocka kjortel. 
tjåcka kjol, tjåcker kjolar; Su. tjokka Skjort, Fruentimmer- 

kjole; Iv. 1 kjåkka kjole, skjort; Th. 1 6ocha Frauenrock; 
tsoxa, t.oxa Rock, Kleid, Weiberrock; Sa. å'oza coat, petti-

coat; M. eocha. 
Sa. antar lån från grekiskans TC6xa, 'ett slags fint tyg', `kläde'; 

M. (I sid. 8) anför också det slaviska t oha 'eine Art Mantel', 
Brondal återför detta (sid. 130) på "det i Vest- og Midtasien 
starkt udbredte tyrkiske 'eoka Tor. 

tjåkni, tjå'kkni, tju.kkni Dj. tjåkni, tjåckni piska; HaS. tjuckni 
piska. 
E. tjuckni (tjucknia), tjyckni piska; Su. tjukni Svobe, Svobe-
skaft, Fwgtestav; Iv. 1 kjukni svepe, pisk, ogs. et  slags våpen; 
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Th. 1 dukni Peitsche; F. t.ipni, tgåpnin Peitsche, Zuchtrute; 
Sa. åukrti, whip; M. dupni (gr. dupni, cukni Tabakpfeife, ung. 
dumnik Peitsche, tjeck. duplii Peitsche). 

M. jämför hind. öhfc'd `Pfeife', Sa. pers. cäbuk `horsewhip'. 
Bet. 'tobakspipa' i gr. zigenarspr. beror enl. Sa. kanske på turk. 
chibäk. öukni fattar Sa. som biform till upni. 

tjår. Dj. tjår tjuv. 
E. tjår, tjårare; Su. tjaar; Iv. 1 och 2 kjår tjuv; Th. 1 dör 
Dieb; F. Mör Dieb, Räuber; Sa. dör thief; M. bor. 

Skr. cora, caura `thier, hind. cor. 
tjåra. Dj. tjåra stjäla. 

E. tjåra stjäla; Su. jaara stjwle; Iv. 1 kjåra stele; Th. 1 å'örä 
stehlen; F. tgr- stehlen, rauben; Sa. dör- to steal; M. tor. 

Skr. cur 'to steal', prakr. corävei, hind. COribiä 'to steal'. 
tjåralo. HaS. tjoralo fattig. 

E. tjåralo; Su. tjoro, tjorra16 fattig, elendig, stakkels; Iv. 1 
kjåralo fattig, ussel, elendig; F. Moralo, t,§oraro arm, elendig. 

En sidoform till Su. tjoro, Iv. 1 kjåro fattig, Th. 1 duöro arm, 
elend; Sa. dörö, curö "poor, humble, needy, unfortunate (as used 
by the W. Gypsies this word expresses pity or compassion, 
never contempe; M. don. 

Mik. hänvisar till hind. chörö `verwaist', Sa. till skr. 4udra 
'small', `mean', `poor', `indigent', prakr. kkuMa, hind. chudr 
`mean', `low., 

tjårare. Dj. tjårare tjuv. 
Jfr tjåra. 

tjårepa, tjåropa. HaS. tjårepa stöld; Dj. tjåropa tjuvgods. 
Ordet betyder urspr. 'stöld', jfr tjåra. 

tjårot. Dj. tjårot tjuvgodset. 
Ungefär = 'det stulna'. Se tjåra. 

tjäjj. Dj. tjej flicka; HaS. tjäj flicka, dotter. 
E. tjej (tjdij) flicka, dotter; Su. tjej Pige, Kjffireste; Iv. 1 kjei 
jente; Th. 1 åaj Tochter, Zigeunermädchen; F. Mai Mädchen, 
Tochter; Sa. dai female child, daughter, girl. 

Fem, till davo, se tjavo, tjavon. 
tjökka. HaS. tjöcka kök. 

Förmodligen en avsiktlig förvrängning av svenskt kök. Jfr 
E. köckanet, köcklanet, kötannet. 
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to. Dj. to till, vid. 
E. to till; Iv. 1 to 1. tu, 2. atter, igjen. 

Härledning oviss. 
tradepa. HaS. tradepa åkdon. 

E. tradrepä farande, körande. 
Egentligen ett verbalsubstantiv på -ba (-ben). Verbet heter 

tradra. Se detta. 
tradra. Dj. tradra åka; HaS. tradra åka. 

tradra, traddra fara, köra, åka; Su. traddra kjore ("egtl. 
trwkke"); Iv. 1 tradra k:hma; Th. 1 trådd (= drädä) fahren; 

trad-, tradaw- (trad9d-) jagen, treiben, verfolgen; Lieb. tra-
dåwa 1) ich jaga fort, verjage, entlasse, verweise 2) ich treibe, 
verfolge; J. trdav, crdav, zerdav ich ziehe; Sa. tärd- to draw, 
to pull, to pull off, out, up, to draw aside, to pull out of 
the way, to guide, to lead (away), to row, to scull; M. trad. 

De i de skand. zigenardialekterna enda bet. 'fara', 'åka' etc. står 
ju inte de kontinentala så särskilt nära kan man tycka. Att de 
olika betydelserna bör hållas samman tycks mig dock framgå av 
följande citat hos Pott (II s. 290 under trdav) ur en utomskand. 
källa: "zerde Imp., ziehe, auch vom Wandern, wie im Deut-
schen". Jfr med zerde det anförda zerdav i tjeck. zigenarspr. 
Sa. för ordet till skr. tf  'to pass', `carry over', 'transport', prakr. 
tara, hind. tarnå. 

tradrarobedor. Dj. fånggevaldiger. 
Se tradra samt bedor och bliddor. 

transuring. HaS. transuring tallrik. 
E. transUring tallrik; Iv. 1 transarist, transurus, äv. transuring 
tallerken; Iv. 2 transurus; Th. 1 transuris Teller; F transdri, 
tranHiri Teller; J. dran52ns Teller; Sa. tranffiris trencher, 
wooden plata. 

Pott jämför (II, sid. 291) franskt tranchoir, engelskt trencher 
'skärbräde', 'trätallrik' och Brondal menar att det är ett franskt 
dialektiskt trancho(i)r som ligger till grund. 

trass, trassj. Dj. trass rädd, skrämd; HaS. trassj rädd. 
E. trassj rädd; Su. trasch frygtsom, banga; mistwnkelig; Iv. 1 
trasj redd; Th. 1 tra.§ (trach) Furcht; F. trä § Furcht, Angst; 
Sa. tra§ fear, fright, terror. 

Skr. fräsa `fright', 'terror', hind. träs; skr. tras 'to tremble 
at', 'to be afraid of'. 
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trinn, drill. HaS. trinn tre; Dj. drill tre. 
E. trinn; Su. trin; Iv. 1 trinn; Th. 1 trim; F. trin; Sa. trin; 
M. trin. 

Skr. tri, (neut.) trini, prakr. ti9:wi, hind. tin. 
L-ljudet i drill torde sammanhänga med den ganska vanliga 

växlingen mellan n och 1 i zigenardialekterna. 

trin.n.lakko HaS. trinnlocko 24 shilling (tre daler). 
Trinnlocko =-• 3 locko =-- 3 daler. 
Se trinn och låkko. 

tromma. Dj. tromma våga, djärvas, töras. 
E. tromma våga; Su. tromma turde, vove; Iv. 1 tromma tore, 
våge; Th. 1 trommuvå wagen; Hrkal trom- wagen; Sa. trom-
to dare, to risk, to venture; M. trom (rum. trumav wagen, 
tjeck. tromav wagen). 

Sa. undrar om ordet kanske skall härledas ur medelgrek. 
ectpogto 'to be fearless, dauntless', med bortfall av det priva-
tiva a-. 

truand pöbel. Dj. truand' 
Till detta ord, som tycks vara för övrigt okänt i Skandinavien, 

har vi tydligen nära släktingar i medelholländskans "Truwant 
(Triwant, Trouwant, Truant), -and . . . 'bedelaar', 'landlooper', 
ook `vagebond', 'slechtaard' (se Verwijs & Verdam under Tru-
want), och franskans truand, provensalskans truan (fem. truanda), 
spanskans truhan, portugisiskans trutio 'landstreicher', 'bettler', 
i spanskan också `Gaukler', i lothringiskan nu 'Faulenzer' (se 
Diez). Meyer-Liibke för de romanska orden tillbaka på "trä' gant — 
(gall.) 'Bettler', `Landstreicher'. Diez jämför forniriskt trög 'elend' 
och vissa keltiska dialekters tru med samma betydelse. På grund 
av att provensalskan och fornspanskan har en form av ordet 
som innehåller f (trufan), finner Meyer-Liibke härledningen något 
tvivelaktig. Diez tänker sig att formerna med f har fått sitt f 
genom sammanblandning med några andra romanska ord, som 
går tillbaka på medellatinskt truf(f)a kraus', `nequitia', `joeus', 
truf(f)are, truffari `illudere', `fallere'. 

truppo. HaS. truppo kropp. 
truppo; Su. och Iv. 1 truppo; Th. 1 truppo(s) Leib, Körper; 
trupo Leib, Rumpf, Räcken; Sa. tråpos, triipå body, trunk, 

corpse; M. trupo. 
< Slaviskt trup 'kropp'. Se Mik. Et. Wtb. sid. 363. 
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tudd. HaS. tudd mjölk. 
E. tudd (tödd); Su. tud Melk; Iv. 1 tudd mjolk; Iv. 2 tud, 
tudd; Th. 1 thud Milch; F. rftd Milch; J. tehud (tehut) die 
Milch; Sa. teud milk; M. thud. 

Skr. dugdha `milk', prakr. duddha; hind. dfxdh `milk'. 
tullo. HaS. tullo fet. 

tullo, tullro, tulo fet, tjock, i grossess; Su. tulo fed; Iv. 1 
tulo, sällsynt tullo feit; Iv. 2 tulo feit; Th. 1 Mål° fett; 

efilo dick, fett; Sa. teu/r) fet, corpulent, solid; M. thulo. 
Skr. sthåla `thick', `bulky', 'gross', prakr. thulla, hind. sthia 

dard. tila, tullo, tul 'fat'. 
tåvva. HaS. tåva tvätta. 

E. tåvva; Su. taava vadske; Iv. 1 tåva vaske, hade; Iv. 2 tåva. 
vaske; Th. 1 thouvå waschen; F. fow-, teöw- waschen; Sa. röv-
to wash, to lave, to cleanse; M. thov. 

Skr. dhåv 'to cleanse', 'to wash'; prakr. dhovai, dhuvai, dhuai, 
hind. dhonå. 

täjsa, täjsan. Dj. tejsan morgon; HaS. tejsa i morgon. 
E. täjsa, täjsan morgon; Su. teisa Morgen, iteisa imorgen; 
Iv. 1 teisan, teisar morgen; Dorph Deis Dag; Th. 1 sarra 
Friihe, Morgen; F. tåisa gestern, morgen, taisårla friih, mor-
gens, morgen friih, Lieb. deisa morgen, heut; J. tajsa morgen; 
Sa. desafla, 'sa-rla morning; M. tachjara (gr. tachjåra, tachåra 
morgen, rum. tehåra Friihe, Morgen, serb. tosåra der Morgen; 
morgen; tesi, te,jså morgen). 

Ordet är trol, bildat med suff. -åra, -ärla till det medelgr. 
Taxodc 'in the morning, to-morrow morning', som av grekerna i 
Rumänien uttalas tashiå. 

tämen, tämmen. HaS. tummen landet; Dj. tämen. 
E. tämm land, bygd; Su. temm Land, Rige; Iv. 1 temm land, 
rike; Th. 1 them Land; F. teem Land, Reich, Gegend; Sa. t'em 
land, country, county; M. them. 

Skr. dhåman `abode', `realm', hind. dhåm `dwelling', `house', 
'place'. 

tändleka. HaS. tändleka nötter. 
Skall ordet, som inte tycks finnas på annat håll, vara en 

skämtsam bildning med betydelsen 'något för tänderna att leka 
med' eller är det egentligen samma ord som det både i Sverige 
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och svenska Finland i olika varianter förekommande tenneka, 
tännika, tenlik, tännik, tandlik, tändrik, tännrika, tännlika? 
Detta betyder vanligen något slags liten spik, ofta med runt, 
kullrigt huvud, men Rietz (724 a) uppger från Östergötland ett 
tännlika 'liten fyrkantig träbit att sätta under huvudet på en 
spik, som åter skall utdragas'. 

tärn.o. HaS. terno ung. 
tärno; Su. terno; Iv. 1 tcerno, terno, sällsynt teno; Th. 1 terno; 
tarno, terno; Sa. tårnö; M. terno. 

Skr., prakr. taruna `young', 'tender', youth', taruni `maiden', 
hind. tarun. 

 
usslo. HaS. ussio skuldsatt. 

E. usj/i, usj/o skyldig; Su. uschlo skyldig; Iv. 1 usjio skyldig; 
Th. 1 i/o (fcch/o) schuldig; Sa. uklö guilty; M. uki/o. 

Härledning oviss. 

 
vaddro, vadron, våddro. Dj. vaddro, vadron säng; HaS. voddro 

säng. 
E. våddro, våddrus; Su. voldro; Iv. 1 vådro seng; Th. 1 vödros 
(vuöndro,§) Bett; Sa. vodros bed, bedstead, mattress; M. vodro. 

Enl. M. och Sa. "0. Slav. odrå 'bed', Bulg. odbr + -os" (Mik. 
Et. Wtb. sid. 219). 

vaddrohisar, vadrohisar. Dj. vad(d)rohisar sängkläder. 
Jfr vaddro och hisar. 

vali, valo. Dj. valo fönster; HaS. vali allt av glas: ruta, vin_ 
glas, äv. själva fönstret. 

vali, valing, ah glas, fönster; Su. ah Glas; Iv. 1 vali (drikke-) 
glas, valo lampeglass, ali glass, vindu, flaske, pl. også briller; 
Dorph valin Glas; Th. 1 vali Glas, Fensterglas, Scheibe; 

wåli(n) Glas, Flasche; v. Sowa välin, jålin Glas, Fenster; 
Sa. valin bottle; M. valin. 

Medelgrek. f.pxX6 'glas'. Formen au i antas av P., M. och Brondal 
utgå från en grekisk dialektal biform jali. Iv. ansluter sig till 
Brondal, men formen ah skulle väl också kunna vara tillkom-
men genom felaktig uppdelning av o vali, u vali 'glaset' i best. 
art. o ell. u och au, och formen jali genom att foga den fem. 
12-47198 Svenska Landsmål 1947 
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best. art. i i stället för den mask. o, u till ett au. En felaktig 
uppdelning av pavvali i pavv och au i skulle väl också kunna 
tänkas vara orsak till ett och annat au. Jfr under fändrik och 
pavvali (se under pava)? 

valo. Dj. valo fönster. 
Se vali, valo. 

valosj aster. Dj. valochaster fönstergaller. 
Se vali etc. och sjaster. 

vandring. Dj. vandring resande (vandrare), skojare. 
Su. vandring "resande", som Landstrygerne eller Fanterne 
benEevne sig selv; Iv. 1 vandring "reisende", tater; Th. 1 van-
dravä wandern, vandriba Wandern, vandriboskero Wanderer. 

Su. och Iv. jämför norskt vandre, men kanske man också bör 
tänka på tidigare lån. Jfr t. ex. tjeck. vandrövar (ich wandere) 
till ty. wandern. 

vanta. HaS. wanta vägg, mur, plank etc. 
E. vanta, vantan vägg; Dorph vantes en Vseg; Su. vantan Vffig; 
Iv. 1 vanta, vanntan vegg; Th. 1 vanta, vanti Wand; Hrkal 
och J. wanta Wand. 

Lån från tyskans Wand. 
vast, vasjt. Dj. vast hand; HaS. vasjt hand. 

E. vasjt hand; Su. pascht, vas Haand; Iv. 1 vasjt, sällsynt 
vast och vas hand, också arm; Th. 1 vast Hand; F. vast Hand; 
Sa. vast hand; M. vast (asiatisk zigenska hast, sp. bast). 

Skr. hasta, prakr. hattha, hind. häth, dard. hast. Uddljudet v 
skulle kunna vara uppkommet i förbindelsen o, u + ast (< hast) 
genom felaktig uppdelning: o, u + vast. Jfr vali, valo och se när-
mare under flindrik. 

vav(a)rig, vav(a)rit. Dj. vav(a)rig sådan, "vavaritt" sådant. 
Su. antar, troligen riktigt, att vav(a)rig 'sådan' egentligen är 

samma ord som vavrig 'annan'. Se detta. 
vavrig. Dj. vavrig annan. 

vaver annan, vavrot annat; Su. vaver anden, den anden; 
Iv. 1 vaver, vavro, vavri annen; Th.. 1 väver anderer, zweiter; 

wåwar anderer; J. aver; Sa. vavår other, another, different, 
contrary, second, next; M. javer (gr. jav& ein anderer, rum. 
av6., ung. eiver). 
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Skr, prakr. apara `further', `following', 'other', gammalhind. 
avar, aru, hind. aur 'and', 'also', 'other'. — För formerna med 
uddljudande v och j jfr t. ex. vali, •valo och vast och se när- 
mare under fändrik. 

vingnatta. HaS. vingnatta jul. 
E. vinasjta, vinatta jul; Iv. 2 vinakten. 

Etzler hänvisar till tyskans Weihnacht, 'versen också till medel- 
lågtyska winachten. 

vissj, viss(en). Dj. viss(en) skog(en); HaS. vissj skog. 
E. vissj, vässj skog, skogsbygd; Su. vesch Skov; Iv. 1 vesja, 
vesjan, versa, vers« skog, ås; Th. 1 ve § (vech) Wald; F. wö§ 
Wald; Sa. te§, vet wood, forest; M. 

Pers. bö§a, prov. Mazandaran 
voddro. 

Se vaddro etc. 
vording. HaS. vording hjul, vagn, spinnrock. 

E. vurdi (vudding), vurdo, vårdi (vårding) kärra, vagn; Su. vor- 
dina KjEerre; Iv. 1 vårdi, vårdin, vårdine, vårdyne, vårdina 
vogn, kjerre; Th. 1 vuördun, pl. vuörduja, vordia Karrn; F. 
wördin, wårdin, wordum Wagen; SC. wardo, vardo cart; Sa. 
vördö car, cart, caravan; M. vordon. 

Lån från ossetiskt uordåne, ordon. 
vri. HaS. vri ute, äv. emot. 

E. avre, avri, vri ut, ute, utanför; Su. avri ud, ude, udaf; 
Iv. 1. avri ute, utafor; Iv. 2 avri av; Th. 1 avri aus; F. (a)wri, 
(a)wrin draussen, hinaus, heraus; Sa. (a)vri out, outside, 
without; M. avri. 

Lokativ av skr. vahis, bahis, i sammansättning bahir-  'ont- 
side', 'ont of doors', `out of'; prakr. vähira, hind. bähir, sindh. 
baare (lok. av bEtharu). Rommaniformen uppkommen genom 
metates. 

våddro. HaS. voddro säng. 
Se vaddro, vadron, våddro. 

vålta, våltan. Dj. vålta, våltan resan. 
E. vålta; Su. volto, pl. voltar, volschar Gang; Iv. 1 vålta gang 
(ved tall og tid). 

Förmodligen har vi här, som också Iv. antar, att göra med 
det ital. volta som på den ena eller andra vägen kommit in i 
det svenska och norska tattarspråket. 
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väjsta, vajsta. Dj. veista, vaista 1. vajsta kniv. 
E. vejsta (väjsta), vejstan (veijstan) kniv; Su. veiste Kniv; Iv. 1 
veister, veista kniv, veisan sabel. 

Säkerligen, som Su. och Iv. menar, lån från det finska veitsi 
'kniv'. 

väkk. HaS. väck bort. 
Det tyska weg. 

vättre. HaS. vättre luft, väder. 
E. vättra väder; Su. vettran Veir; Iv. 1 vetra och varan var, 
vinter; Iv. 2 vetra tordenvwr, veer; Th. 1 vetra Wetter, Luft; 
P. I sid. 111 wettå'ra Wetter. 

Som P., Th. och Iv. anger lån från tyskt Wetter. 
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Två gen gångaresägner. 
Av MARTIN P:N NILSSON. 

På samma blad i Landsmålsarkivet i Lund, accessionsnummer 
430, på vilket den i förra årgången av denna tidskrift, sid. 81 tf., 
meddelade anekdoten om Hanavrå Måns står, har jag samtidigt 
upptecknat två berättelser om gengångare, som kunna förtjäna 
att offentliggöras, dels som goda vittnesbörd om denna tro, 
dels som prov på en numera utdöd dialekt. 

bhalykahsceszgan. 
nauh osalylsalscesigan va &as, boka, day na te jpokkagaysan, 

men nays, day koma Hm, la y hon patt 6nan o saa: »ja vant 
fcost» say liga day atm te o sia aystti me na o payla ngy 
t ayt alabscts. nays day day hosta attn gag, va des ayn som 
vsdca i pyylan. dem sae, j§cestgan: »vaka bedas say komas, ja tjp.» 

toka, mylaha z gamyla. 
han justa pgy pay phcastolan ud han mol gsobnag o bagtag te 

hetan tel, o sa y bjynta day, o st, ed han tela hettan,  men 
dika va da, natts han tuta fem 5cepos 41.4 pay. ayn. 'mys han 
va &as, sa g vona, day, inta fay nom fsay, hemad. di vona vakan 
bcesa cela poha hanom. say, liga di tvay tviligosa o di dhoa 
nom te zgahelan, des mayta, dt pava zuly nom — ya lopta, ayn 
gcvg tvakt tvagosa opifsay, s4ga son, o dt va say, laga haysan,dsa, 
se de clso lega, zgan ja kona pip dom ed. han som saylda 
dom saa ed da,y, hade, vaad mc i bhttastasa o szn saga ja ayn 
anan My hoga o spohda hanom, o han saa ed dt hada vaad mce 
z mena bsuctstasa.1  

1) Med hänsyn till beteckningen i dessa båda texter gäller vad som sagts 
till texten Hanavrå Måns i denna tidskrifts årshäfte för 1946 sid. 82, not 1. 
Dock ha här 0 och 0 särhållits. 
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Båda de nämnda orterna ligga i Norra Sandby socken av 
Västra Göinge härad i norra Skåne. Ekamölla är en längesedan 
nedlagd kvarn vid Almaån, Orelyckan en gård ca 2 km  längre 
söderut, ej långt från ån nära Laxbro, där landsvägen från Hässle-
holm till Broby korsar Almaån. Berättelsen om Orelyckakäringen 
har jag meddelat Albert Sandldef, som anfört den i sin bok Bock-
stensmannen, sid. 91, tyvärr ej fullt korrekt. Jag nedskrev den 
efter minnet, som efter så många år svek mig, så att jag i en 
punkt sammanblandade de båda berättelserna; att man fick spänna 
oxar för likvagnen, står i sägnen om Ekamöllare. Här har slut-
repliken den ursprungligare lydelsen: »så kommer Långtoa upp», 
detta egendomliga namn är i berättelsen ersatt med pronominet 

ag' 
I sägnen om Orelyckakäringen finns en omständighet, som 

kan lämna något bidrag att tidfästa den, nämligen utsagan, att 
käringen låg ovanpå ugnen. Detta förutsätter en murad ugn 
i stugan, så stor att en människa kunde ligga på dess översida. 
I Finland äro dylika ugnar välbekanta, men underrättelserna 
om dem från Sverige äro sparsamma. Professor Sigfrid Svens-
son har vänligen hänvisat på ett par uppgifter, som anföras av 
Sigurd Erixon från Kiechel och Linné.' Den förre var en tysk, 
som reste i Sverige på 1580-talet, hans beskrivning gäller Ble-
kinge eller södra Småland men är, som Sigfrid Svensson påpekar, 
ej fullt klar. I den svenska översättningen heter det: »omkring 
bakugnen, där det var varmt och gott, ligga barnen»; detta kan 
också tolkas så, att de lågo på ugnbänken. Linnés beskrivning 
i Skånska resan, sid 36, är däremot mönstergillt klar och åskådlig-
göres av en teckning. Den är viktig, då den härstammar från 
Virestad i södra Småland, en grannsocken till Göinge. Då en 

Följande ordförklaringar äro kanske icke överflödiga: önen 'ugnen', ya 
vant first 'jag hann el. kom först', pg)/a nu 'nedslå med påle el. pålar' 
(här: nedslå påle genom lik som lagts i kärrgrav), alajjsatl. 'alkärr', pien 
'pålen', yoga ptin 'lyste på', gfr,nbmg 'säd till gröpe', bagtc_tg 'säd som vid 
kastningen föll bakom den strida säden', 'slösäd', to/ 'tull', ?JOLM 'förmådde', 
'kunde', !gahcela 'med ek bevuxen sluttning', itilga sn 'Röke socken' i 
V. Göinge Immastasa 'brudfärder', 'brudtåg'. G. H—in. 

1) Sigurd Erixon, Folklig möbelkultur, sid. 23; jfr Svensk byggnadskultur, 
s.421. 
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kulturgräns knappast finnes mellan södra Småland och Göinge, 
torde man kunna antaga, att liknande ugnar även funnits söder 
om gränsen mellan de båda landskapen. Linne börjar: »Bonde-
stugorna här neder i Småland, vid skånska gränsen, äro meren-
dels alla lika, efter den allra äldsta tidens architektur uppbygde, 
således» o. s. v., och fortsätter: »Emellan grufvan och dörren är 
en trång uppgång på ugnen, på hvilken säden torkas till qvarns, 
och fattiga inhyseshjon få merendels här sitt nattqvarter.» 
Hylten-Cavallius omnämner samma ugn i kapitlet om byggnads-
sättet i Värend.1  Han säger: »Innanför grufvan och något upp-
höjd öfver hennes botten finna vi ugnen, nu ett ordentligt hvalf. 
— — — På den vidsträckta plats, som bildades öfver ugnen och 
som gemenligen kallades 'på ugnen', brukade bonden nu mera 
torka sin säd. Dit hänvisades likväl äfven inhyses-hjon och al-
mose-tagare, som begärde en ligg-plats öfver natten. Den trånga 
uppgång eller trappa, som ledde dit upp, fick namn af ugns-
trappan.» 

Från västra Sverige komma senare uppgifter. I Dalsland 
fanns en dylik ugn i en på 1600-talet byggd, numera riven stuga. 
Ovanpå den väldiga bakugnen fanns ett rum, heter det, till vil-
ket man kom upp medelst en trappa i själva spismuren.2  Sand-
klef beskriver utförligt Larsagården i Lustorp, Köinge, Hal-
land3, som troligen var byggd i mitten av 1700-talet och numera 
är riven, men goda teckningar av stugan finnas, utförda av den 
danske professorn R. Mejborg 1884. Sandklef säger, sid. 20, att 
eldstadens plan var den i norra och mellersta Halland vanliga. 
Teckningen, fig. 8, visar fyra trappavsatser i muren till höger om 
bakugnens gruva, som ledde upp till utrymmet ovanpå ugnen, 
detta kallades OJ  ommen (på ugnen) och kunde användas som 
sovplats. Han säger sig själv en gång ha sovit på en sådan plats. 
Den ugnstyp, som här är på tal, synes sålunda ha varit bevarad 
länge i västra Sverige. 

Hylt6n-Cavallius, Värend och Virdarna, II, s. 129. Jag har professor 
Dag Strömbäck att tacka för denna och de båda följande anvisningarna. 

Manne Eriksson, Hjäll och tarre. Diss. Uppsala, 1943, s. 57, efter J. 
Jonasson, Några barndomsminnen från Rölanda, Hembygden, 1931, s. 7. 

A. Sandklef, Vår bygd, Hallands hembygdsförenings årsskrift, 26, 1941, 
s. 3 ff. 
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Allt detta är emellertid icke avgörande för den här ställda 
frågan, hur länge dylika ugnar kunna ha varit i bruk i Göinge. De 
äro aldrig nämnda i detta härad, och Sigfrid Svensson är därför 
benägen att mena, att om några sådana förekommit där, det 
måste ha varit före 1700-talet. De måste där ha kommit ur 
bruk redan tidigt. Någon ledning kunde man kanske finna, om 
man kunde utröna, när sättugnen blev vanlig där. Dessa, de 
s. k. Simsonsugnarna, voro i min  barndom allmänna i stugorna i 
min  hembygd. De voro sammansatta av gjutjärnshällar och elda-
des utifrån, de tillverkades vid Husaby bruk strax öster om Vis-
landa och fingo sitt namn av framstyckets reliefbild: Simson 
slet lejonet sönder. Järnugnar inkommo i Danmark på 1500-talet 
och voro ej ovanliga i Sverige på 1600-talet', av intresse i detta 
sammanhang är endast frågan, när sättugnar blevo brukliga i 
norra Skånes bondstugor. Jag har i min sommarbostad en mindre 
sättugn med Gustaf IV Adolfs namnchiffer och en Simsonsugn, 
som bär mina farföräldrars initialer och årtal: MNS EHD 1838.2  
Relieferna äro mycket oskarpa, vilket kanske beror därpå, att 
gjutformen var starkt nött. Detta exemplar synes vara ett av 
de senaste. Ovanpå ugnen fanns en sticketorra, som ibland hade. 
vackra ornament i smidesjärn; jag har en dylik med initialer och 
årtalet 1820. På denna torkades torrvedsstickor, som använde& 
till belysningen i stugan. 

Mitt intryck är, att sättugnarna i min bygd blevo allmänna. 
omkring eller kort före förra århundradeskiftet. Detta bekräftas. 
av Sigfrid Svenssons uppgift, att sättugnen är en ung företeelse 
i det angränsande Blekinge och att det stora flertalet sättugnar 
inte äro äldre än förra sekelskiftet% vilket närmare preciseras av 
Sigurd Erixon, som säger, att några exemplar i Blekinge visser-
ligen härröra från 1600-talet men det stora flertalet från perioden 

S. Ambrosiani, Om järnkakelugnar och järnugnar, Fataburen, 1906, 
s. 93 if.; Ugnshällar av 1500-talstyp i skandinaviska museer, Rig, 1928, B. 23 ff.. 

Bildframställningen på sidohällarna, Sankt Göran och draken och där-
under Actaeon och Diana, överensstämmer i detalj med en häll, som dateras 
till 1600-talet, Fornvännen, 1947, s. 142; avb. 2, 5. 144. 

2) S. Svensson, Spis och ugn i de gamla blekingska allmogehemmen, s. 8,. 
Blekingebygder, 1923. 
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1750-1850 och att de äro tillverkade vid de sydsmåländska bru-
ken Örmo, Huseby och Alshult.1  Bättre besked kunde man 
vinna, om man kunde utröna, när tillverkningen vid Huseby och 
de andra bruken börjat och när den florerade som bäst. Tyvärr 
lämnar det anförda icke något nämnvärt bidrag till frågan, när 
den i sägnen nämnda ugnstypen fanns eller försvann, men jag 
delar professor Sigfrid Svenssons mening, att det måste ha varit 
ganska tidigt. Försiktigtvis vågar jag säga, att den ugnstyp, som 
omtalas i sägnen om Orelyekakäringen, visar att sägnen i den form, 
i vilken den berättades för mig, uppstått i mitten av 1700-talet 
men kan vara betydligt äldre. 

Också i sägnen om Ekamöllare finnes ett ålderdomligt drag, 
nämligen att likvagnen måste dragas av oxar. Tvillingoxar spela 
en viss roll i folksägner, t. ex. vid utseendet av platsen för en kyrka, 
men därpå behöver jag ej ingå. 

Efterskrift. 

Sedan denna uppsats redan korrekturlästs, påvisade pro-
fessor Gottfrid Carlsson det äldsta vittnesbördet om sovplats 
ovanpå ugnen. Det är av sådan betydelse, att det ej får sak-
nas i denna sammanställning. I Stockholms stads tänkeböcker 
1514-1520, utg. av J. A. Almqvist, sid. 153 f. är den 3 juni 
1517 ett mål antecknat mot Jens Jonsson angående förrädiska 
stämplingar, som Erik Trolle tillvitat honom: »hulkit  Erich Trolle 
kunde honom inthet offuer tyghe -vvtan sade, tet en kerling hade 
sa sagt och hade legat pa en wngn, thette tal betygede the 
alle.» Kommentarer äro överflödiga. Om Kiechel se även Lizzie 
Carlsson, Högsätet och hemfriden, Rig, 1935, sid. 72 f. 

1) S. Erixon, Studier rörande eldstäder i Blekinge, Blekingeboken, 1941, 
s. 55. 



Lådig 'vår'. 
AV LARS LEVANDER. 

»Hvem möter oss täckast i kvinnornas tropp? 
Hvem glimmar likt låding som springer ur knopp?» 

När Karlfeldt på detta sätt år 1901 kallar våren låding, använder 
han ett ord, som nog vid den tiden kan ha varit känt åtminstone 
av äldre personer i hans bygd. SAOB använder samma form som 
uppslagsord. I den språkvetenskapliga litteraturen är ordet nog 
mera känt i formen lådig. 

Ordets spridningsområde är märkligt. Det är belagt på Got-
land (i nygutn. i formerna lädi, lödig och lcidig(g), se Gotl. Ordb. 
lådig, låding ; i forngutn. dels i formen lapih, Ole Worms run-
kalender vid 22 februari, dels i genitivformen laPigs i Gutalagen), 
i Västmanland (lå'dig, å' ding), i Dalarne (lee dig , dig(g), tå 'i, lee di, 
leee, leeä), i Hälsingland (adig, leedig, leeig, cte, låke, leeje) och i 
Ångermanland (lading Rz). Bureus har best. form lådhughen. 
Okänt synes ordet vara i östsvenskan, i hela södra och västra 
Sverigel och på hela det västnorcliska området. 

Ordets etymon är omtvistat. Rietz, med instämmande av 
SAOB, anser det vara ett inhemskt ord, troligen sammanhörande 
med ry. ljeto 'år, sommar', under det att E. Björkman (Anglia, 
Beiblatt 29, s. 336 if.) anser det uppkommet ur ett medeleng. 
lädi-tid 1. lädi-day (nyeng. Lady-day) 'Vårfrudagen'. Det har knap-
past lyckats Björkman att övervinna den största formella svårig-
heten med ordet, ändelsen -ig, en svårighet, om vilken han är 
starkt medveten: »Da dem Aschwed. und Gutn. die endung 
fehlte, musste sie durch lautsubstitution zu -is werden.» Främst 

1) Rietz uppgift om ett värmländskt lading har enligt benäget meddelande 
av fil. lic. R. Broberg ej bekräftats vid Landsmåls arkivets undersökningar. 
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talar dock den geografiska synpunkten mot Björkmans teori: ett 
ord, som (frånsett Gotland) är starkt levande i Bergslagen, Da-
larne och Norrland, men fullkomligt okänt i Väst-Sverige och 
Norge, på Island etc. (jfr Lindroth i SoS XII 92), torde näppeligen 
i främsta rummet böra bedömas som västligt lån. Både Hell-
gnist (Et. Ordb.; Sv. Ordf. I 191) och Lindroth anse också ordet 
inhemskt. 

Ordet lådig översättes i allmänhet 'vår'. De direkt ur folk-
målen gjorda uppteckningarna uppvisa dock flera mera detalje-
rade betydelser, sålunda ur gotländskan 'senvåren, då alla förråd 
hålla på att ta slut', 'den i visthuset magra vårtiden', 'värsta mat-
tiden och foderbristen om våren' och ur dalmålet 'snösmältnings-
tiden, då bara fläckar synas på marken', 'tiden för vårfloden i vat-
tendragen', 'islossningstiden', 'foderbristtiden på våren'. Samman-
fattar man denna serie översättningar, finner man dels en bety-
delse 'tiden för den svåraste bristen på mat och foder', dels en 
betydelse 'töväderstiden på våren, »föresfallet»'. Åtminstone för 
Dalames del sammanfalla de båda betydelserna: den svåraste fo-
der- (och därmed mat-)bristen inträffade just under snösmält-
ningstiden, strax innan man kunde släppa ut djuren att gnaga 
bark eller äta gammalt bär-ris på barmarkerna nära byn. 

Skulle lådig möjligen vara bildat på ett verb nå 'smälta; vara 
töväder', identiskt med nyisl. hlå med denna betydelse och före-
liggande i fisl. i avledningarna hlåka f. 'töväder' och hlåna v. 
'bliva mindre kall'? Ordet hlci har veterligen ingen direkt mot-
svarighet på Skandinaviska halvön, men troligt är (Torp, Etym. 
Ordb.), att no. laaka v. och laana v. sammanfalla med isl. hlåka 
och Måna. 

Om lådig bildats på ett *id med betydelse 'vara snösmältning, 
töa', bliva formerna lå'e, MV, lättast att förklara: de ha bildats 
till nä som klåöi till klå, vecöi till vd etc. Från detta nåde skulle 
sedan formerna på -ig, -ing (ombildning av -ig efter orden på 
-ing) och -ng ha utvecklats. Även det f sv. adj. ladhisker tyder 
med sin g-löshet i någon mån på, att låde skulle vara ursprung-
ligare än lådig (jfr Lindroth 1. e.). För dalmålets del kan utveck-
lingen *lä& > *lelöig ha skett genom tillbakaverkande analogi, ut-
gående från den best. formen *läöin. Dalmålet vimlar av motsätt- 
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ningar som best. ricin 'rågen': obest. nig, best. sitnndeiin 'sönda-
gen': obest. sicnndäg, adj. sg. ack. dårigan: nom. &Vin, och ur 
dylika analogimöjligheter ha sekundära g-ljud. som t. ex. etjt-
Intig 'utsliten', låssiger 'ledsna' uppstått. Det förefaller då inga-
lunda otänkbart, att ur den fullständigt associationslösa best. 
formen *leiöin en obest. form *UNI uppstått. Teoriens svaghet 
ligger emellertid uppenbarligen däri, att med densamma särskilt 
den forngutniska ändelsen -ig förblir oförklarad. 



Meddelanden och aktstycken. 

Från Dalmålsordboken. 

1. karpa upp sig 'arbeta sig fram till en bättre ekonomisk ställ- 
ning, komma sig upp'. 

I Nås och Äppelbo finns ett verb karrp-dpp sä 'arbeta sig upp här i 
världen', säkerligen identiskt med Rz karpa öpp sej (Västmanland, Kal-
mar län), Gotländsk Ordbok karpa 'arbeta, träla, riva åt sig' och Ven-
dell karpa sig 'repa sig' samt med SAOB "karpa 'roffa (åt sig)'. SAOB 
anser, att formen karpa sannolikt uppkommit genom metates av kapra 
'kapa (åt sig), roffa (åt sig)'. Detta kapra är det tyska kapern, avledning 
av Kaper 'kapare'. Det förefaller dock föga troligt, att ett i dialekterna 
så vida spritt ord skulle uppkommit genom ombildning av ett sent tyskt 
lån. Snarare synes karpa tillhöra den ordgrupp, som Hz upptar under 
uppslagsordet garpa. 

2. SAOB klämptsup 'glas brännvin; sup, snaps'. 

Ordet klämtsup förklaras i SAOB vara av ovisst ursprung. Hänvis-
ning göres till kläm (i bet. 'sup') och klämtare (i samma bet.), och i den 
etymologiska parentesen till sistnämnda ord hänvisas bl. a. till E. Liden, 
som i SoS 1906, s. 96 tolkat »klämtaren» såsom »egentligen en sup hvar-
med man purrades liksom af morgonklämtningen». Denna kombination 
med kyrkklockornas klämtning synes väsentligen riktig, att döma av Dal-
målsordbokens material. Älvdalen-Våmhus kelftsfotp är bildat till verbet 
ldefita 'klämta' och betyder 'sup, som togs under klämtningen i kyrk-
klockorna efter gudstjänstens slut'. Betydelseutvecklingen till 'liten, 
hastigt tagen sup' är ju helt naturlig. Sannolikt synes, att även SAOB 
"klämtare 'sup' bör förklaras på samma sätt. 

3. kummel n. 'drumlig individ'. 

Dalmålet har dels ett maskulint Hmw! (Leksand), kömmg (Malung) 
'otymplig manlig individ, drummel', dels ett neutralt ktimmbäl, (Sollerön), 
kgmmu! (Leksand) 'drumlig individ, vare sig manlig eller kvinnlig'. Det 

13— 47198 Svenska Landsmål 1947 
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senare ordet är utan tvivel identiskt med det neutrala kummel, som SAOB 
upptar från Lind 1749 och placerar som betydelse 5 under "kummel 
'märke av trä eller sten, sjömärke etc.' Betydelseutvecklingen ligger 
dock näppeligen så klar, att kummel 'klumpig person' utan vidare bör 
identifieras med kummel 'märke'. Snarare äro både det maskulina och 
det neutrala kummel 'drummel' helt vanliga avledningar av ett verb 
kumla 'vara förvirrad; bete sig klumpigt, drumla', belagt åtminstone i 
dalmålet (Leksand kizmmly, Malung kömm(), i östsvenskan (Vendell) 
och i norskan (Ross). En annan avledning av samma verb är SAOB 
komlig adj. 'otymplig; tafatt'. 

4. kåtkant 'den första och sista, till stor del av skalk bestående 
skivan av •en limpa'. 

I Mora finns ett kittkannt m. med ovanstående betydelse. Det är 
säkerligen identiskt med SAOB kåtkant 'avskuren kant av en bulle o. 
placerat som avledning av verbet Iikkita 'tälja'. Ordets Moraform visar 
emellertid, att det ej hör till kåta 'tälja' (Mora Udd), utan till adjektivet 
kåt 'livlig, yster, sexuellt vaken'. Det är bildat på grundval av tron, att 
all »makt» i brödet samlades i skalken. Jfr Multrå kåtskiva 'den första, 
lilla skivan av en bulle'. 

5. SAOB kättja f. 

Femininet kättja 'ysterhet, lättsinne etc.' förklaras allmänneligen 
som en ombildning av käte f. (till kåt adj.) efter mönster av /lättja. En 
dylik »ombildning» är näppeligen självklar. Det långstaviga kdti har 
knappast i uttalet varit så slående likt det kortstaviga fldtja, att detta 
senare ord kunnat till sig attrahera det förra. Annorlunda låge saken till, 
om vid sidan av Uti ett *kdti, böjt som gli 'glädje' och leeti 'lättja', 
kunde påvisas. Tänkbart är, att skrivningarna käti och kätti från 1500-
och 1600-talen indicera ett dylikt uttal. Detta *kdti skulle då vara bildat 
på samma stam *krit- som adjektivet katig (Dal. kåtun etc.) och norska 
kate 'smaagut' (Torp). 

6. lamm 'gångjärnshängsle med tillhörande beslag'. 

Endast i Malung och övre Väster-Dalarne återfinnes femininet lamm 
med ovannämnda betydelse. Det motsvaras i Öster-Dalarne av /an f. —n. 
Identiska med Västerdalsordet äro de norska kim f. (Aasen) och laamm 
(Rosa) samt isl. km, mest känt i pl. lamar. Ända sedan A. Noreens tid 
(Ordl. öfver dalmålet: lan) har man postulerat en nära släktskap mellan 
det västliga lamm och det östliga lan (SAOB'/an).. Här skall ingalunda 
diskuteras, huruvida en dylik urtidssläktskap mellan mm-ordet och n- 
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ordet kan tänkas. Denna tänkbarhet bör emellertid ej skymma bort den 
vida närmare liggande möjligheten, att det västliga lamm är ett direkt 
lån från det redan på 1200-talet (Gamillscheg) belagda franska lame 
'tunn plåt, skiva, skolla' eller från någon däremot svarande medeltids-
latinsk form (Du Cange lamina lamna). Det östliga lan skulle däremot 
äga ett gammalt sammanhang med det i vissa varianter av dalmålet 
nasalerade lås n. 

7. SAOB Illäna 'stödja, luta'. 

Av verbet lena med betydelserna 'glänta (på), lyfta litet (på); lirka 
(med)' har dalmålet huvudformerna rinå (Ovan-Siljan), Pina — lena (Ne-
dan-Siljan) och län8 (Väster-Dalarne), samtliga enligt vanliga dalska 
språklagar gående tillbaka på ett äldre *ltna (jfr Torp 'Irina). Ordet är 
identiskt med SAOB "låna 'stödja, luta'; detta framgår särskilt klart av 
förbindelsen kina öronen 'lyssna', som i Orsa motsvaras av lind 
SAOB håller före, att litteraturspråkets kina är ett lån från tyska lehnen 
med samma betydelse. Detta kan delvis vara fallet; alltigenom behöver 
det emellertid ej vara så. Då mellansvenska författare sade och skrevo 
kina, kan ä-ljudet ha berott på den övergång 'i> ii (e), som är särskilt 
känd från uppländskan, men som har utlöpare vida omkring (se t. ex. 
Levander, Dalmålet I 135 ff.). De uppländska formerna lenna, på lenne 
etc. tyda väl med sitt långa n-ljud också närmast på ursprung ur ett 
kortstavigt lin(a). 

8. lystra v. 'lysa med ostadigt 1. hastigt övergående sken'. 

»Här lystrade ljust i svarta nattöknen, och hugen trängde hit att se, 
om en spökelse var å färdom.» Så låter Olof Högberg (Den stora vreden 
III 241) Örnsköld säga till sina överraskade underhavande. Det är svårt 
att veta, om Högberg räknade lystra till de »för språkfärgen oundvikliga 
främlingsord», som han endast med motvilja använde, eller om han an-
såg det vara ett »ord ur de många millionernas språksjäl», alltså ett svenskt 
ord. Enligt SAOB, artikeln lystra v.2, är ordet i betydelsen 'lysa, stråla' 
bildat till substantivet lyster i dess betydelse 'ljus 1. sken från en ljus-
källa', och detta ord är enligt SAOB det franska lustre med svensk stav-
ning. Åsikten stödjes av stavningen lustre 1. luster samt för verbet stav-
ningen lustra hos vissa 1600- och 1700-talsförfattare. Men fråga är, om 
man ej har att vid sidan av det franska lånordet räkna med ett ursprung-
ligt svenskt lystra. I Våmhus finns ett tOstär 'lysa till med hastigt över-
gående sken', vilket man svårligen kan anse som identiskt med det starkt 
litterära lånordet lystra. Snarare skulle det vara en -(s)tr-bildning och 
förhålla sig till lysa som knastra till knasa, gnokstra till gnoka m. fl. När 
G. Cederhielm, bördig från Sala, år 1690 skriver »När solen börjar lystra», 
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kanske han använder ett i hans uppsvenska språk befintligt ord, och det-
samma kan tänkas om det substantiv lyster, som Olaus Rudbeck d. y. 
använder år 1693, 

läcka v. 

SAOB har som läcka v. sammanfört dels avkomlingarna av ett starkt 
böjt germ. *lekan, dels avkomlingarna av kausativet *lakjan. Det ur-
sprungligen starka verbet har betydelserna 'sippra ut; rinna av; vara 
otät' (SAOB 1-3), under det att kausativet (SAOB 4) enbart betyder 
'destillera, filtrera, övergjuta med vätska'. Endast på en punkt närma 
sig de båda verbens betydelser i någon mån varandra, i det att det ur-
sprungligen starka verbet bl. a. betyder 'rinna av (vid silning o. d.)', en 
betydelse, som dock ingalunda sammanfaller med kausativets aktivt 
betonade 'sila'. Infinitivf ormen är, som man väntar sig, olika i de båda 
fallen: hos det starka verbet lekka (1690), hos kausativet leckia (1540). 
Lika klar som i ä. nsv. ter sig i dalmålet gränslinjen mellan de båda ver-
ben, och detta såväl i fråga om former som i fråga om betydelser. Det 
germ. *lekan återfinnes i övre Dalarne som I.aka, laka eller lä kk,a, och 
det böjes i större delen av området starkt (pret. lakk, sup. titttji etc.); 
några till Bergslagen gränsande bygder ha dock övergått till svag böj-
ning (pret. lä kktei etc.). Det germ. *lakjan blir i dalsk form !Mia eller 
lä ttja, givetvis genomgående med svag böjning. Det starka verbet be-
tyder i dalmålet 'sippra ut; rinna (t. ex. om  talgljus); glappa (t. ex. om  
bussning i kvarnsten)', under det att kausativet har enbart betydelsen 
'laka ur, så att kådsmaken försvinner' (om bark 1. barkmjöl). Det kan ifrå-
gasättas, om det är metodiskt lyckligt att sammanföra två både morfo-
logiskt och semologiskt så klart från varandra avgränsade verb. Å andra 
sidan har det ej synts mig nödvändigt att som Gotländsk Ordbok skilja 
på ett läcka v.1  'vara otät; rinna, utrinna' och ett läcka v.2  'drypa smått; 
smått utrinna'; båda dessa verb böjas i gotländskan genomgående svagt. 
Dalmålsordboken går sålunda en medelväg mellan SAOB och Gotländsk 
Ordbok, i det den uppför dels ett läcka v.1, vanligen starkt böjt och med 
betydelserna 'sippra ut', 'rinna' och 'glappa', dels ett läcka v.2, genom-
gående svagt böjt och med betydelsen 'laka ur'. 

lättunga. 

Bland sammansättningar med adj. lätt 'levis' uppför SAOB lätt-
tunga, med exemplet köra lättunga 'köra utan lass', och lätt-tunge, med 
exemplet draga lättungen 'sysselsättas med mindre svåra arbeten'. Det 
är ej heller tvivel underkastat, att de båda orden, i den mån de möjligen 
ännu leva på folkets läppar, fattas som något slags komposita av adjek-
tiven lätt och tung. Om man frågar dalkarlar, som ännu använda de hit- 
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hörande dalska orden lättunga och lättungom, vad dessa ord komma av, 
gå deras svar genomgående ut på, att det är lätt och tung, som satts ihop 
till ett ord. I verkligheten tillhöra ju de nu nämnda orden, både de riks-
språkliga och de dalska, en uppsättning avledningar till lätt, i vilken hela 
avljudsserien a : i : u kommit till användning. Med a ha vi isl. lätangr 
och no. lettang 'lätt före' samt uttr. kjore paa lcettangen 'köra utan lass'. 
Med i ha vi no. letting, bl. a. i uttr. kjore leettings 'köra utan lass', och 
Väster-Dalarnes leittingom 'utan lass'. Och med u slutligen ha vi de ovan-
nämnda dels riksspråkliga, dels dalska orden, till vilka är att märka, 
att rspr. lättunga (i köra lättunga) och dalmålets motsvarande lätt uga 
etc. (i tjäsr kettuga etc.) troligen äro att betrakta som ack.-form till rspr. 
lättunge. Med tanke på framtida språkforskargenerationer, berövade all 
kontakt med levande dialekt, vore det kanske önskvärt, att SAOB ifall av 
denna art genom en eller annan kort hänvisning gjorde en antydan om 
de etymologiska sammanhangen. 

11. lönndom. 

Enligt SAOB är lönndom en »med anslutning till avledningsändelsen 
-dom uppkommen ombildning av fsv. löndom, dat. pl. av lönd». Men har 
verkligen någon ombildning av den fsv. formen ägt rum? Har inte 
snarare utvecklingen i de till grund för skriftspråket liggande dialekterna 
varit densamma som ännu avspeglas i dalmålets olika varianter? Målen 
i Ovan-Siljan ha än i dag lönndum etc., alltså med u i ändelsen. Detta 
u har längre söderut, t. ex. i Rättvik och Malung, övergått till ett slutet 
o-ljud, vadan man i dessa bygder säger lönndom (se Levander, Dalmålet I 
179). Kan icke just detta uttalsstadium ligga bakom de fsv. och ä. nav, 
skrivningarna löndom? När sedan dels dativformerna småningom upp-
hört att vara levande, dels 0-ljudet i suffixet -dom småningom förlorat 
sin längd, har dat. pl. löndom utan varje ljudlig ombildning kommit att 
uppfattas som ett fristående ord, utbildat med den så vanliga avlednings-
ändelsen -dom. Denna anslutning till orden på -dom har medfört, att 
ljudutvecklingen hejdats, och att o-ljudet i den forna dativändelsen ej 
vidareutvecklats till å-ljud som t. ex. i lagom, stundom, ömsom. 

Lars Levander. 
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Bengt Hesselman, Omljud och brytning i de nordiska språken. För-
studier till en nordisk språkhistoria. Stockholm 1945. 115 s. (= Nordiska 
texter och undersökningar utgivna i Uppsala av Bengt Hesselman. 15.) 

Da Bengt Hesselman i 1912 ga ut »Västnordiska studier I. Om 
brytningen», skapte han ny bevegelse i diskusjonen om omlyd og bryt-
ning. Gjennom förstehåndskjennskap til mange nordiske dialekter 
kunne han tale med sterkere myndighet om vilkårene for utviklingen i 
det levende talemål. För hadde diskusjonen alt for ofte stivnet i dis-
kusjon om skriftformer uten hensyn tu l dialektulikhet. Hesselman har 
gjennom mange avhandlinger dröftet problemer som kommer inn under 
omlyd og brytning. Det er nyttig at han nå gir en samlet fremstilling av 
sitt syn. Det er det vi nå har fått som forstudier tu l en nordisk språk-
historie. Det er seerlig problemene om a-omlyd, i-omlyd og brytning 
Hesselman dröfter her; u-omlyd blir bare omtalt i innledningen. For 
oss som har fulgt Hesselmans innlegg i disse spörsmål i 35 år, er det en 
glede å möte kam igjen. Vi merker enda litt av dönningene fra diskusjo-
nen en mannsalder tilbake. 

Hesselman understreker sterkt at omlyd, brytning og jamning er av 
samme natur. Til det slutter jeg meg helt ut, bare med det forbehold at 
jamning også kan veere progressiv liksom vokalharmonien (se eksempler 
i min »Norsk språkhistorie tu l omkring 1370» s. 264). 

Den psykologiske forklaring på fenomenet Hesselman gir, er sikkert 
også riktig: »I språket liksom i annat handlande går tanken gärna ett 
steg före verkställigheten» (s. 9). Hesselman bruker termen »fjärrassimi-
lation». Når han ikke bruker Grammonts forslag »dilation», er det vel 
fordi oralyden i noen tilfelle også er avhengig av konsonanten mellom 
vokalene, i typen tekinn, genginn. 

Hesselman sammenligner omlyd med barnespråk kök for bök; dag-
lig hörer jeg et barn si meema for vcema »vare med», marm for varm. 
Forleden hörte jeg en mann som ville Töre litt i liskt vann for »fiske 
litt i rört vann». Tanken gikk for raskt. 

Med det syn på den psykiske forutsetning for omlyd, som jeg tror 
alle nå godkjenner, synes det å veere nödvendig med Hesselman å opp-
fatte »brytning» på samme måte. Når tanken foregriper a (i, u) i *wullaR, 
*bruta, gastiR, *barnu, må den også foregripe a i *berga eller eka. Med 
andre ord: det vi kaller brytning, må veere av vesentlig samme karakter 
som omlyd. Forskjellen i virkning ligger i rotvokalens natur. Omlyd 
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og brytning må også vesentlig höre tu l samme tid; derimot kan det nok 
bli ulikhet i tid etter trykkstyrke og kvantitet i rotstavelsen. 

På hvilken måte vokalen i annen stavelse blir foregrepet, kan vi 
ikke vite med visshet. Hesselman tenker seg at gastiR blir til *gaistR; 
et tenkelig mellomtrinn er også *giastR. 

Srlig interessant er teorien om »omljudsväxling». Hesselman reg-
ner med utviklingen *valö >  *vailida > *vaileda > *valeda > valda. 
Dermed unngår vi en omlydslös periode, vi har först i-omlyd, så e-om-
lyd, altså assimilasjonstendensen var levende hele tiden. Gjennom 
paralleller fra norske dialekter kan Hesselman finne stötte for sin opp-
fatning. Den löser også en del van skeligheter på en bedre måte enn Axel 
Kock var nödt tu. Men det blir nok av vanskeligheter igjen. I diskusjo-
nen på nordistmötet i Köbenhavn 1946 kom vesentlige innvendinger av 
Ture Johannisson, Assar Janzen og Bröndum-Nielsen (se AphS 19 s. 1 if.). 
Etter mitt skjönn er det umulig å före sikkert bevis for teorier av denne 
art. Det gjelder også om den teori som etter min mening gir den rime-
ligste forklaring tu l motsetningen dcemda : valda, nemlig den som Alf 
Sommerfelt satte fram 1927 i »Festskrift till professor Hjalmar Falk» 
(s. 44), at forklaringen lå i den ulike »styrke» i förste stavelse. »Lange 
stavelser har större psykisk og artikulatorisk vekt enn korte. I *validö 
kan derfor ikke den förste stavelse ha haft den nödvendige artikulatorisk-
psykiske styrke tu l å ta op i sig den fölgende i fordi der også i ordet fore-
kom en lang stavelse.» Sommerfelts oppfatning avskaffer den »omlyds-
löse mellomperiode»; men den hindrer ikke Hesselmans oppfatning at 
assimilasjonstendensen var levende hele tiden. Den gir altså Kock og 
Hesselman på en gang minus omlydslös periode og »omljudsväxling». 
Jeg kan ikke se at Hesselman har diskutert Sommerfelts teori, som 
heller ikke lar seg be vis e. 

Når det gjelder i-omlyden, skal jeg bare nevne et enkelt forhold. 
Hesselman regner med at hele Norden har hatt omlyd i sterkt presens, 
men at »östnordisk» og deler av östnorsk har fått den ikke-omlydte vo-
kal fra inf. (s. 42). Han tenker seg innvirkning fra pret. i ord som sv. lär 
og norsk lelle for lalle (formen lelle er nok utbredt i Norge, men ikke 
omlydt vokal er også sterkt utbredt); disse verbene er altså ikke beviser 
på omlyd i presens; det samme gjelder da grcede; i norsk fins inf. som lera, 
greva o. fl. Her er det mulig innflytelse fra omlydt presens; men det er 
også andre muligheter, som innvirkning fra verbalklasser med e i inf.; 
i noen tilfelle kan e endog vare den opprinnelige vokal. Men at det lett 
kunne skje påvirkning mellom pres. og inf., er innlysende. Vi kan ikke 
med visshet hevde at omlydt sterkt presens noen gang har vart fullt 
gjennomfört i öst og sör (inklusive söröstnorsk). 

Liksom Valter Jansson (AphS 19 s. 40) mener jeg at Hesselmans av-
handling klart viser at den gamle brytningsoppfatning må bli stående, 
altså at brytning er voldt av en fölgende a eller u, men at det fins flere 
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eksempler på yngre diftongering av e (med forskjellig opphav) uten sam-
menheng med den gamle samnordiske brytning. Her skal jeg dröfte 
tre av disse ordene hiar (hicer), siax (si«) og iak, jak, jceg, jeg. 

Når det gjelder hiar, minner jeg om Hesselmans store behandling 
av ordet i »Ordgeografi och språkhistoria» (1936; s. 128). Hesselman an-
tar her at en stor del av det svenske område har hatt diftongering alt i 
gammel tid av ä2  som flere kontinentalgerm. dialekter. Sammen med 
det svenske område står forekomsten i Slesvig og Sönderjylland og vit-
ner om svensk kolonisering i Slesvig omkring år 1000. I sin undersö-
kelse nevnte ikke Hesselman at hier også forekommer på norsk, nemlig 
i et brev på norsk fra Bergen 1370 (DN 2: 413), först nevnt av Hxgstad; 
se også min »Norsk språkhistorie til omkring 1370» s. 305, Svensson, 
Diftongering s. 99. Nå kan jeg legge til at slik skrivemåte også ellers 
fins i norsk; jeg nevner hicer för 1450 (DN 2: 790); hywr Vestfold 1473 
(DN 5: 880). Disse eksemplene viser at typen hicer har hatt et större om-
råde enn Hesselman mente i avhandlingen av 1936. Jeg mener Hessel-
man har rett i at i hiwr foreligger en senere diftongering som ikke har noe 
med brytning å gjöre.1  Men vi må se den i forbindelse med en utbredt 
yngre diftongering etter h, ikke bare av e (av forskjellig opphav), men også 
av andre vokaler. I »Norsk språkhistorie til omkring 1370» (s. 305) 
har jeg nevnt en hel del eksempler på at i blir inskutt etter h både ved 
lang vokal og kort vokal. Flere eksempler fins i min bok »Trondhjems 
bynavn», s. 157 f. (sml. for sv. A. Noreen Altschw. gr. § 328, 2 b og Wes-
sen NoB 1925 s. 47 ff.). Jeg nevner eksempler som hierium, hiorium, 
hicetw for h,ceitce, Kora for hayra v. Oslo 1433 (DN 3: 722) o. m. fl. Mye 
av dette er vel rene skriftformer, men det fins da noen dialektformer som 
viser at det foreligger en diftongering med palatalt forslag. Foruten 
gårdsnavnet Hjera (Jera) i Eidsvoll av hera6 (se Norsk språkhistorie 
til omkr. 1370 s. 306) nevner jeg Gjellesåsen i Vestfold, visstnok oppstått 
av Hellisaas (NG 6: 201), kanskje Gjellebekk i Buskerud av Hellubekk 
(NG 6: 201).2  Aasen opplyser i »Ordbog» at horv på Voss heter jörv. 
Også ellers fins det mange eksempler på slik diftongering. John Svens-
son har fortjenesten av å ha samlet et stort materiale til belysning av 
denne utvikling i »Diftongering med palatalt förslag». Men ingen av disse 
diftongeringene har noe med samnordisk brytning å gjöre. Det må vare 
riktig med Hesselman å se en slik sekundwr diftongering i hiar, hiwr; 
men jeg tror ikke fenomenet er så begrenset som Hesselman tenker seg, 
og derfor er de slutninger han dro i 1936 og visstnok opprettholder i 1945, 
i det han (s. 46) begrenser former som hiar og hall til det han kaller »birka- 

Også i isl. forekommer tidlig Mer for Mr, nemlig i Gregors dialoger i 
AM 677 qv. B (1200-25), se Bjarnarson, Leifar s. 144.29 og Gislason, Frum-
parta s. 39. Her kan vi ha et tidlig eksempel på isl. diftongering av é. 

I disse to navnene tenker ellers S. Bugge seg at formen med j er ut-
viklet etter prep. i. 
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svenskan», ikke bindende. Også om tian (pret.) gjelder det at denne 
formen fins utenfor »Birka-svensken». Her nöyer jeg meg med å henvise 
til hell i Elis saga, 13. hundreår (se »Norsk språkhistorie til omkring 1370» 
s. 195 og 328). Jeg tror som Hesselman at vi her har minne om reduplisert 
pret., altså nwrmest en progressiv assimilasjon. 

Om siax, sieix mener Hesselman at brytning er mulig dels i siätti, 
-a, dels i siäxtan, men han regner også med mulig påvirkning fra sju. 
Etter min mening er begge disse forklaringer mulige (sml. Valter Jansson 
AphS 19 s. 40). Om dette ord skal jeg gi noen opplysninger om noen for-
mer i norsk og islandsk. J. Svensson nevner (s. 43) no. sicex i et brev fra 
Tröndelag 1394 (DN 5: 360). Formen fins i flere norske dokumenter fra 
den tiden: siex Follo 1399 (DN 4: 699), sicex Vestfold 1412 (10: 115); 
sir= godhe men ca. 1500, notis i lovhåndskriftet GkS 1154 fol. (Norges 
gamle Love 4: 658). Dessuten forekommer siex i isl. håndskrift (AM 
226 fol.) av Stjörn fra ca. 1400 (se Ungers utgave av Stjörn s. 301); 
dette håndskrift har mange yngre norvagismer, som taler for at det har 
hatt et norsk forelegg fra slutten av 14. hundreår. 

Det er neppe rimelig å regne alle disse norske formene for svesismer; 
det er naturligst å se dem i sammenheng med andre norske skrivemåter 
med innskutt i (stundom e) etter s. I »Norsk språkhistorie til omkring 
1370» (s. 306) har jeg nevnt searlegha i no. kanslerbrev 1352-68 (sml. 
også Maal og minne 1927 s. 34). J. Svensson nevner (Diftongering s. 99 f.) 
etter Hxgstad sierdeilis fra 1399. Jeg legger til sierligha Skien 1399 
(DN 2: 559); sicelice Gudbrandsdal 1410 (9: 210); siattom pret. V Agder 
1414 (4: 796); siongaklcedhom Gudbrandsdal 1428 (DN 16: 88); sicelia, 
siotiom Odal 1444 (DN 5: 723; 6: 492); sialuceyde Hedmark 1467 (DN 
1: 878, hvor trykkfeil, se DN 2: 864); sicetha (= setja) Ostfold 1518 
(DN 3: 1077). Som ved innskott etter h er det i mange tilfelle ingen spor 
etter j-formene i dialektene. Men noen gårdnavn synes å vise slikt j-inn-
skott, se Sjölberg for eldre Solberg (NG 14: 133), Sjeland for eldre Seland 
(NG 6: 160). — Slikt innskott er jo velkjent fra gsv. (Noreen Altschw. 
gr. § 328.2) og gda. (Bröndum-Nielsen Gammeldansk Gram. § 147 anm. 
3, § 187 anm. 2, § 354, § 385) og kan ha forskjellige grunner. Det er 
ikke min mening å hevde at siax ikke kan ha brytning. Men med Hessel-
man er jeg enig i at formen også kan ha oppstått på annen måte, så den 
blir ingen innven.dning mot den gamle brytningsteori. 

Når det gjelder sv. jag, dansk jeg, söröstnorsk je(g), regner Hessel-
man helst med diftongering av e i et urnordisk ek; men han tenker seg 
også som en mulighet at j-formene er oppstått ved brytning av ur-
nord. eka (s. 47, s. 53). 

Det er overflödig å forsyne urnord. eka med stjerne som Hesselman 
gjör (s. 47). Det kan ikke vxre tvilsomt at formen er kjent fra urnordiske 
innskrifter; den finnes således enklittisk i Stentoften-innskriften og 
proklittisk i Söderköping-innskriften (se A. Nordki, Fornvännen 1937 
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s. 129 ff.); dessuten fins den enklittisk med synkopert förste vokal i 
hateka (Lindholm) og haiteka (brakteat fra Sjeelland). Formen er altså 
hittil funnet bare på »östnordisk» område, hvor også ek finnes. På norsk 
område har urnordiske runeinnskrifter bare ek (mange ganger) og aldri 
eka. At eka i öst er blitt brutt tu l iak, som også er en östlig form, synes 
ikke å vxre noen tilfeldighet. Men det blir ikke noen prinsipiell ulikhet 
med hensyn tu l brytning mellom vest og öst her, då ek må ha oppstått 
av eka lenge för a virket brytning. Hesselman nevner også to eksempler på 
iak i »vestnorcliske» skrifter. Begge eksemplene synes å ha grunn i öst-
norsk talemål (se Norsk tidsskrift for sprogvidenskap bd. 10 s. 240). 
Dessuten nevner jeg at det er mulig at ie,c fins to ganger, nemlig i AM 
677 qv. meltei ec for melte iec (se ANF 58 s. 149) og (etter Hxgstad, Vest-
norske målföre, Tillegg s. 112) kanskje i tredje hånd av Didriks saga. 
Men de to siste eksemplene er höyst usikre, og vi kan ikke bygge på dem. 
— Forholdet må vre det at de to hovedformene i nordiske språk går 
tilbake tu l de to urnordiske formene ek og eka (bare i öst), og at den öst-
lige form jak er oppstått ved brytning. Den språkgeografiske sammen-
heng taler for det; det er ikke påfallende at en hel del östnorske dialek-
ter fölger svensk her, sml. östnorsk tj« (Hesselman s. 56). Om iak hen-
viser jeg også tu l A. B. Larsens note i Maal og minne 1914 s. 154 f.; han 
regner jcek, jcegh for en redusert form av jak, og sammenligner med 
pat, pcet, de(t). 

Jeg skal ikke gå videre. På mange punkter er jeg redd for at vi er 
nödt tu l å resignere. Full visshet om forutsetningene for ulik gj ennom-
föring av omlyd og brytning kan vi ikke få. Men det er klart det er nok 
av diskutable problemer. Hesselmans bok vii få en sentral plass i den 
diskusjon som nå er i utvikling om grunnleggende spörsmål i nordisk 
språkhistorie. Med stor forventning imöteser vi Hesselmans nordiske 
språkhistorie. Didrik Arup Seip. 

Ernst Manker, De svenska fjällapparna. Stockholm 1947. 548 s., 
1 karta. Svenska Turistföreningens förlag. 

Att skriva en monografi eller handbok om lapparna är ingen lätt 
sak, framhåller författaren till De svenska fjällapparna, nr 4 i serien 
Svenska Turistföreningens handböcker om det svenska fjället. En så-
dan bok skall utgöra ett koncentrat av det väsentligaste som en turist 
bör veta eller vill veta om det folk han kommer i beröring med under 
sina fjällvandringar. Den får inte vara för vidlyftig, inte heller alltför 
knapphändig, inte vara tungläst eller förfalla till ett lätt kåseri. Man 
får säga att Manker lyckats väl i sin strävan att gå en medelväg mel-
lan ytterligheterna. Allt det väsentliga har kommit med, mången gång 
med en utförlighet som är förbluffande. Till och med lapparnas njut- 
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ningsmedel omnämnas; författaren tycks bara ha glömt snuset, som 
hotar att tränga ut pipan, åtminstone bland den manliga befolkningen. 
Något hade nog innehållet kunnat nedskäras till förmån för omfånget, 
men inte mycket. Bilderna, som uppta en stor del av boken, äro så ut-
märkta och belysande, att man inte gärna önskar dem bort. Beskriv-
ningen av lappbyarna av idag är också oumbärlig för en turist, som 
har behov av att leta sig fram till platser, där människor finnas. Något 
måste man ju också få veta om lapparnas förhistoria, om hävdateck-
narnas uppfattning om dem, om deras gamla gudatro, björnkult o. dyl., 
vilket allt är med, men kanske hade kunnat göras något kortare. An-
nars får man en inblick i så gott som alla lapparnas förhållanden från 
fordom till nu. Mera kan man knappast begära. Författaren har kun-
nat grunda en stor del av vad han skrivit på självsyn, då han flera 
gånger rest igenom de svenska lappmarkerna, eller på primäruppgifter 
som på hans initiativ insamlats av Nordiska museet. Att framställ-
ningen vunnit därpå är givet. Formellt står den på ett mycket högt 
plan. Åtskilligt nytt material av intresse har också kommit med. 

Att Manker icke är kunnig i lapska språket är en brist i hans an-
nars allsidiga vetande om lapparna, en brist som avsatt nog så tydliga 
spår i de lapska ord och termer som förekomma i boken. En del fel, 
åtminstone rena tryckfel, hade dock kunnat undvikas, om en kunnig 
korrekturläsare anlitats. Men även en del sakuppgifter hade behövt 
en närmare översyn, innan boken gick till trycket. Några exempel må 
anföras: på sid. 60 uppgives pårkå-miesse betyda nyfödd renkalv. Så 
kallas en sådan aldrig varken i lulelapskan, som här närmast åberopas, 
eller i de nordligare dialekterna. Först fram på hösten sedan det nya 
håret växt fram någorlunda fullständigt, får den denna benämning. 
Svaljes, på samma sida, är möjligen tryckfel för svaljek (= otämjd ren-
oxe). N jallan-åh,se (sid. 111) skall tydligen vara nj.-åkse (åkse = kvist). 
Vuotjatak (samma sida) är benämning på varje självskjutande inrätt-
ning eller »självskott», som sättes upp mot vilddjur. Luorvdna (sid. 
115) är omöjligt att uttala och skall väl vara Nouna resp. luowdna el-
ler luovdna (olika dialektformer), vilket betyder »ståndkrok» i allmän-
het. Sluavje muorra (sid. 130) är tydligen feltryck för lulelapskans 
tjäve-muorra, nordlapskans 6oawje-muo1ra. Årrotak (sid. 138) heter 
årutak. Färdskrin et (sid. 153) har åtminstone anmälaren aldrig hört 
benämnas kisa men väl kisto. Kisa är den speciella form av kista, som 
användes vid klövjning. Påsko (sid. 203) heter påska eller påskå, norsk-
lapska boska. Nahpe (sid. 80) bör stavas nahppe, annars kan det utta-
las nählA, vilket är något helt annat. Virra (sid. 169) skall vara vierra 
o. s. v. Boken ger intryck av att ha tillkommit under alltför stor bråd-
ska vid tryckningen. Vid en ny upplaga, som väl ej kommer att låta 
länge vänta på sig, bör man ge sig litet bättre tid. 

Harald Grundström. 
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B. Lindén, Dalska namn- och ordstudier gällande särskilt Mara tings-
lag och österdalområdet. I. Serieordnade smärre studier 1. Akademisk av-
handling. Uppsala 1947. XXIII, 171 s., 1 karta. 

Bror Linden har sedan mer än ett årtionde gjort sig känd som en 
kringsynt, kunnig och djärvt tänkande forskare i Övre Dalarnes ortnamn, 
Bland hans tidigare arbeten kan särskilt »Dalälven» (i Germanska Namn-
studier tillägnade Evald Liden) nämnas som ett uppslagsrikt och me-
todiskt mönstergillt verk. 

Det nu utkomna arbetet utgör första delen av en stort planerad serie 
studier rörande dalska namn och ord. Det är ur Dalaforskningens syn-
punkt i hög grad önskvärt, att det måtte förunnas författaren att till 
alla delar slutföra denna plan. 

Som rubriken antyder, har Linden denna gång sträckt sig även utan-
för ortnamnsforskningens område. Samlingen inledes med ett försök 
till förklaring av det egendomliga, endast från Älvdalen kända »Sonder-
gott»-namnet Glyx, ett förklaringsförsök, som i ett ytterligt vanskligt 
ämne erbjuder mycket av intresse, men som nog även ger anledning till 
såväl folkloristiska som lingvistiska invändningar. Även uppsatsen 
Fjärgor rör sig till stor del utanför ortnamnsområdet. Linden har här 
sammanbragt ett hittills så gott som okänt material av synnerligt värde. 
Han fattar Ijärga som en avledning med g-suffix av tjära f. 'strand' och 
anför till stöd för denna tolkning av ordet en hel del fyndigt samman-
ställda indicier. Det förblir dock en öppen fråga, om ej fjärga också 
skulle kunna förklaras som bildat till ett verb *Ijärga 'tjata, kälta', 
utgörande en specialutveckling av ett fornspråkligt *karga (om p > 1, 
jfr fia n. > fil). Förra leden i Morabynamnet Vättnäs (»Vattnäs») förkla-
rar förf, som ett *vcetja-, genitiv av *vwtir eller *vwtjar 'de, som bo på 
näset ute i vattnet'. Kanske äro även andra förklaringsförsök tänkbara. 
Om emellertid Vättnäs är ett gammalt *Vcetjances, erbjuder det föga 
svårighet att förklara t-förlängningen och j-bortfallet i ordets nutida 
former. Det nästan likalydande *ncetja f. 'talgbeläggning på inälvor' blir 
veterligen överallt i Ovan-Siljan nättja, och att j fallit i Vättnäs, men ej 
t. ex. i nättjtåg nättja) förklaras väl enklast så, att trekonsonantismen 
fått verka i det associationslösa *Vättj-. I uppsatsen »Höbod och löv-
lada» gör förf, en högst behövlig rektifikation till undertecknads skild-
ring (Övre Dalarnes Bondekultur I 192) av lövladans utbredningsområde 
samt söker vidare visa, att ordet hö i Ovan-Siljan fordom uttalats med 
ä-ljud. Denna hypotes kommer att bli föremål för specialbehandling på 
annat ställe i tidskriften. 

Avhandlingens övriga uppsatser röra sig mera strikt inom ortnamns-
området. Bland de behandlade namnen kunna nämnas Rattholmen, 
Jämtmot, Månsta, Tumla och Garsås. Samtliga dessa ortnamnsuppsat-
ser utmärkas av en djärv lust att förklara även de mest gåtlika namnens 
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ursprung och en imponerande kännedom om såväl det till våra dagar 
traderade dialektmaterialet som de äldre källorna. 

På en mycket central punkt ser sig rec. nödsakad ge uttryck åt en 
från B. Lindens starkt avvikande uppfattning. Det gäller ett uttalande 
om gårdsnamnen på s. XVII. Förf. anser, att gårdsnamnet »i sin vanliga 
användning icke utgör självständigt nomen men i regel kan nyttjas som 
ägar- och anläggarbeteckning för allt vad till en gård eller släkt hör.» 
Det är möjligt, att i detta avseende variationer förekomma inom dal-
målsområdet. För de båda bygder, där undertecknad vågar i detalj 
svara för gårdsnamnens envändning, nämligen Älvdalen och Våmhus, 
gäller emellertid, att gårdsnamnen stå som självständiga nomina fullt lika 
ofta som de användas som beteckningar för vad som hör till gården. Så-
lunda säger mani byn Åsen (Alvdalen) nord i Sw"ek lika ofta som Swin-
Köri etc., upp i Urdr lika ofta som Ura-4nndes etc., nia i Siisi lika ofta 
som Siisirattjin (Susigårdens hund) etc., östr i Timmber lika ofta som 
Timmbekrippeir (barnen i Timbergården) etc. Och i byn Indor i Våmhus 
hör man nia i Dgösa lika ofta som Nös-4nndes etc., fem i 4nunbärrga 
lika ofta som 4mmbeirrg-Mari, etc. 

Bror Linden kommer säkert att få uppleva den största glädje, som 
kan vederfaras en forskare i folkspråk och folkliv: den, att hans verk lä-
sas, kalfatras, kritiseras och modifieras. Det enda med säkerhet förbli-
vande räcker gott till: det tillförlitliga och oumbärliga material av namn-, 
ord- och sakuppgifter, som sammanbragts genom många och långa års 
energiskt, intelligent och uppoffrande insamlingsarbete i Dalabygderna. 

Lars Levander. 
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Ur tidskrifter och årsböcker som insänts till redaktionen.' 

Budkavlen 1946: K. Rob. V. Wikman, Finlauds svenska folkdiktning. 
Tro, sägen, sed. — G. Rosenholm, Folksägner och traditioner om 
flyttblock i Solf. — V. E. V. Wessman, Jämförelsenamn från Sibbo 
socken. — 0. Andersson, Spelmannen Väinämöinen. — J. Gardberg, 
En drängs dagbok från Seglinge (från 1887, Sommarhalvårets sysslor 
på ett skärgårdshemman). — G. Nikander, Vidskepelse i Pedersöre-
bygden på häxprocessernas tid. — S. Andersson, Historiska sägner 
(m. fl. uppteckningar av folkrainnesmaterial). 

By og Bygd. Norsk folkemuseums årbok 1947: E, Stoltenberg, 
Tommerdrift i ej fjellbygd i gamle dagar. — H. E. Hognestad, Bryl-
lup på keren for hundre år siden. — H. Stigum, Ingenieroppfatning 
av tilvierelsen og den konservative ide. — L. Weiser-Aall, Magiske 
tegn på norske trekar? 

Bygd och Natur 1947: L. Johansson, En märklig lappländsk nybyg-
gare (Jon Andersson i Klimpfjäll, Vilhelmina sn). 

Dalarnas Hembygdsbok 1947: Niss Hj. Matsson, Limabåten. Art, 
förekomst och bruk. — C.-M. Bergstrand, Dalfolk i västsvensk folk-
tradition. — L. Levander, Dalmålsordboken 1946. — G. Bathius, 
Nyutkommen dalalitteratur. 

Finnbygden 1947: S. Bograng, En gammal finsk släd-visa från Södra 
Finnskoga. Rest av värmlandsfinskan. — Dens., Från vildmark o. 
fäbodvall. 

Fornvårdaren 1946-1947: L. Palmqvist, Om matberedning och mål-
tidsseder i Hammerdal. 

Fornvännen 1946: S. B. F. Jansson, Några okända uppländska run-
inskrifter. — G. Langenfelt, Gallehus-problemet. 

Fra Ribe Amt 1947: J. Nielsen, Livet paa Mando i forrige Aarhundrede. 
— H. K. Kristensen, Ildbuk—Afgudsalter. — C. L. Nielsen, En Sol-
vogn fra Janderup. 

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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Från Bergslag och Bondebygd 1947: N. Eckerbom, Bergslagens 
sloghagar. — G. Hanson, Om jakten på Grimstens häradsallmänning. 
— M. Forsslund, En bamalärare i Hjulsjö för 150 år sedan. Ett bi-
drag till sägenbildningens historia. — D. Harbe, Midsommarfirande 
vid gamla tiders Porla. 

Färgelanda 1947: F. Andersson, Om knallarna och knallelivet. 
Hardsyssels Aarbog 41. Bind 1947: P.Pedersen, Strandingsret 

og Strandinger i eeldre Tider paa Holmslands Klit. 
Hålzfygminne 1947: A. Hang, Tore Hund. Kva tyder namnet Hund? 

— J. Solvang, Trollfinnen Guttorm. — D. Blix, Ordtak frå Lofoten 
(65 ordspråk). — R. Svare, Feigd. Oppteikningar frå Vefsn. — 0. 
Lekås, Bjorne- og huldresoger frå Lokås i Leirfj ord. 

The Journal of English and Germanic Philology Vol. 45, 
2-4 1946: 0. Springer, Germanic Bibliography 1940-1945. Books 
and articles in the field of Germanic philology published in Eu-
rope, especially in Germany and in the Scandinavian countries, 
during the war. — E. C. Roedder, Nene Schriften zur deutschen 
Mundartforschung. — Dens. Vol. 46 1-2 1947: A. Schirokauer, 
Nene Probleme der deutschen Philologie. 

Jämten 1947: K. 01:n Karlsson, Sockenlapparna i Åre. — L. Johansson, 
Frostvikslapparnas födoämnen och maträtter fordomdags. — Dens., 
Offerplatser och andra heliga ställen inom Frostvikens Lappmark. — 
K. 0. Andrén, Den gamle Hosokil'n (sägen om en sten som lyfter sig 
vid kyrkklockornas ljud). — E. 0. Jonsson, Om »puken». — P. 
Persson i Mellgård, En uråldrig genomfartsväg Bottniska viken—
Tröndelagen. — G. B. E. Hasselberg, Nya bidrag till Jämtlands och 
Härjedalens bibliografi. 

Kronobergsboken. Hylten-Cavalliusföreningens årsbok 1946: 
E. Gren, Torparliv i gamla tider. — Dens. 1947: G. Håkansson, 
Om backstugesittarna och deras liv på 1800-talet (smärre textpartier 
på Almundsrydsdialekt). K. Salomonsson, Brovägar och vägmärken 
i Angelstad. — J. E. Anderbjörk, Om vägar och vägmärken i 
Sunnerbo. 

Kulturen 1946: K. G. Lekholm, Kastgarnsfiske i Skåne. — S. T. Kjell-
berg, Malmgrytan med tre ben. 

Leuvense Bij dragen 36:e Jaarg. 1944-46: B. van den Berg, De in-
vloed van r op voorafgaande, korte vocalen. — L. van de Kerckhove, 
De namen van de emmer (sv. ämbar) in de Zuidnederlandse dialecten. 

Meddelanden från norra Smålands Fornminnes- och Jönkö-
pings läns Hembygdsförbund 1947: R. Kinander, Några run-
stenar och vad de berätta. — V. Ekenvall, Ortnamnen (i Njudung). 
— J. Svennung, »Vitala stad» och det forna Vetlanda. 

Meddelanden från Östergötlands Fornminnes- och musei-
förening 1945-1947: S. Pleenge Jacobson, Från jul till Lucia. 
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Några drag av årsfesternas firande i Linköping. — B. Cnattingius, 
Norsholm. Kulturhistoriska studier kring en gårds öden (forts.). — 
0. Frödin (utg.), Östergötlands minnesmärken upptecknade af Carl 
Fr. Nordenskjöld åren 1869-1882. 

Norrbotten 1946: B. Laquist, Iakttagelser rörande de svenska lapparnas 
bandvävning. — 0. Bardh, Norrbottenslitteratur 1945. 

Revue trimestrielle d' etudes linguistiques, folkloriques 
et toponymiques (Luxemburg) 1947: I. Comes, Echternacher 
Idiomatik (ordsamling a—o). 

Schweizerisches Archiv ftir Volkskunde 44. Band 1947: J. 
Surdez, La medecine populaire aux Franches-Montagnes.— M. Brock-
mann-Jerosch, Das Burgunderkamin. — L. Weiser-Aall, Erlebnis-
grundlagen der Volksiiberlieferung und Dichtung. — Volkskundliche 
Arbeit im Ausland (rapporter om det folkloristiska arbetet under 
krigsåren från Frankrike, Italien, Rumänien, Österrike, Nederlän-
derna, Norge, Finland och Lettland). — Z. Ligers, Die Heuernte in 
Lettland (med bilder av slåtterredskap m. m.). — A. Biihler, Ueber die 
Verwertbarkeit völkerkundlicher Sammlungen fiir kulturhistorische 
Forschungen. — A. Steinegger, Handwerker, Henker und Galgen im 
alten Schaffhausen. R. Wolfram, Das Radmähen, ein unscheinba-
rer Volksbrauch und eine Fälle von Fragen. 

Skansvakten 1947: L. Åhs, Attoni wikun so kum (dikt på Älvdalsmål). 
— Ewå, Några gamla offerplatser efter buförsvägen Evertsberg—
Mångsbodarna. 

Spr og og Kultur XV 1947: A. F. Schmidt, Oldermand og Bysteevne 
(forts.). — H. P. Hansen, Mosefund—Offerfund tabt eller gemt og 
glemt. — K. Heresbach, Om Bondevterk, ved P. Skautrup (forts.) 

Sörmlandsbygden 1947: F. Dovring, Fogdö kloster och dess äldsta 
jordebok. — M. Essen, Sörmland i nyutkommen litteratur. 

Torps socken 1947: G. Westin, Tro och vantro bland, de gamla torps-
finnarna. — G. Söder, En Gissjösägen (om prästen, svartkonstboken 
och vitter). 

Uppland 1946: E. Floderus, Pukeberget i Österunda. 
Western Folklore Vol. VI 1947: P. G. Brewster, Games and sports 

in sixteenth- and seventeenth-century english literature. — A. Taylor, 
Ainu riddles. — G. F. Carter, A California account of uses of medical 
herbs. — M. M. Kimmerle, A method of collecting and classifying 
folk sayings. 

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1946: R. Pipping, Om 
några grundtankar i Ferdinand de Saussures föreläsningar över all-
män språkvetenskap. 



Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 
1945-46. 

Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Uppsala 
årsberättelse 1945-46. 

Av DAG STRÖMBÄCK. 

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal. 

Arkivets stat för verksamhetsåret 1945-46 fastställdes genom k. brev 
den 22 juni 1945. Beträffande beloppens storlek och fördelning på de 
olika anslagsposterna hänvisas till statsliggaren för nämnda år s. 573 ff. 

Anslaget till avlöningar har detta år höjts från 75,700 kronor 
under föregående budgetår till 79,000. Höjningen är en följd av att dels 
de två kontorsbiträdena i lönegrad Ex 4, som innehaft sina befattningar 
i tretton, resp. nio år, nu beretts extra ordinarie anställning och dels an-
slaget till arvoden åt tillfälligt anställda arbetsbiträden återställts till 
samma belopp som före kriget d. v. s. 2,000 kronor mot 600 under före-
gående år. Anslaget till insamling och bearbetning av veten-
skapligt material har detta år ökats med 19,600 för inköp och för 
drift under året av en automobil med inmonterad grammofonupptag-
ningsanläggning. Se härom vidare nedan. 

Till den fortsatta undersökningen av städernas folkminnen ha under 
året bidrag lämnats av tre städer med tillsammans 1,050 kronor. 

Beträffande undersökningarna av de värmländska och estlands-
svenska folkmålen och folkminnena se kap. III. 

Under året har överbibliotekarien A. GRAPE, som sedan år 1928 till-
hört Arkivets styrelse såsom skattmästare, i och med sin avgång från 
överbibliotekariebefattningen den 31 mars 1946, också lämnat styrelsen. 
Han har där efterträtts av den nye överbibliotekarien, T. KLEBERG, som 
vid sammanträde den 1 juni s. å. tog säte i styrelsen och utsågs till skatt-
mästare. I övrigt har styrelsen liksom under föregående år bestått av 
professor emeritus B. HESSELMAN ordförande, professor J. SAHLGREN 
vice ordförande, arkivchefen D. STRÖMBÄCK sekreterare, samt av profes-
sorerna E. NOREEN, N. LINDQVIST och B. COLLINDER samt docent 0. 
GJERDMAN. Suppleanter ha varit professorerna II. SMITH och E. HJÄRNE. 

Arkivets fasta personal har under året haft följande sammansättning: 
14 — 47198 Svenska Landsmål 1947 
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A. Extra ordinarie tjänstemän enligt fastställd personalförteckning: 
Arkivchef i lönegrad Eo 30: docenten, fil. dr DAG STRÖMBÄCK. 
Förste arkivarier i lönegrad Eo 26: docenten, fil. dr ÅKE CAMPBELL, 

föreståndare för folkminnesavdelningen, samt fil. dr LARS LEVANDER 
och fil. dr MANNE ERIKSSON. 

Arkivarier i lönegrad Eo 21: fil. lic. ERIK HOLMKVIST, fil. dr HER-
BERT GUSTAVSON och fil. dr FOLKE HEDBLOM, föreståndare för expeditio-
nen. 

B. Övrig icke-ordinarie personal: 
Amanuens vid folkminnesavdelningen i lönegrad Eo 18: fil. dr 

JULIUS EJDESTAM. 
Arkivbiträde i lönegrad Eo 8: fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Arkivbiträde i lönegrad Eo 7: fröken ELLA ODSTEDT. 
Kontorsbiträden i lönegrad Eo 4: fru CARIN HEDBLOM och fru 

GUN BJÖRKLUND. 
Som extra medarbetare med hel arbetstid ha under året tjänstgjort 

vid värmlandsundersökningen fil. lic. RICHARD BROBERG, vid estlands-
svenska undersökningen adjunkten vid Försvarets läroverk fil. lic. NILS 
TIBERG, vid lapska undersökningen docent ISRAEL RUONG och vid ex-
peditionen fröken KARIN ASPAN och sedan 1/1 1946 fru BRITA BOLDING. 

För timavlönad personal redogöres nedan under arkivets olika avdel-
ningar. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning. 

Handskrift ssa mlin g a rna s tillväxt under året framgår av nedan-
stående översikt: 

1. lexikaliska ordsamlingar 129 bl. fol., 756 bl. 4:o, 6 bl. 8:o och 40,515 
bl. 16:o. Därav komma på ordregistret c:a 9,100 och på realregistret 
8,887 bl. 16:o. Härtill kommer det material, som införts på landskaps-
undersökningarnas oktavkort. 

texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnes-
uppteckningar m. m. 303 bl. fol., 11,069 bl. 4:o och 190 bl. 8:o. 

anteckningsböcker och övriga häften 52 st. 
melodiuppteckningar 24 bl. 4:o. 
teckningar och skisser (separata, utom dem som ingå i löpande 

text) 673 bl. 
fotografier 382 st. 

Härtill kommer S. Lampas samlingar, som sedan ett 20-tal år till-
baka förvarats i sluten depå, men som under året accessionsförts och 
katalogiserats: 357 bl. fol., 821 bl. 4:o, 759 bl. 8:o, 2,307 bl. 16:o, 60 
häften, 11 fotografier och 15 bl. i div. format. 

Gr ammo f on ar kiv et har under året tillförts 168 nya skivor med 
svenska och lapska texter samt lapsk vokalmusik (joikningar). 
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Trycksamlingen har ökat med 429 nya volymer, till betydande 
del genom gåvor och byten. 

Antalet besök av forskare icke tillhörande institutionens personal 
har varit 3,439. 

L ån inom staden ha beviljats i 89 fall, varvid 240 nr utlånats, och 
utom staden i 70 fall, varvid 894 nummer utlånats. Hela antalet ut-
lånade volymer är sålunda 1,134. Av vida större omfång är det material 
som expedierats till besökande forskare för användning inom arkivet. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning. 
1. Allmän översikt. 

Inkommande material har accessionsförts av fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Under året ha 737 nya nummer och subnummer tillförts accessions-
katalogen och förtecknats i topografiska registret och personregistret. 
Registren över utsända och besvarade frågelistor ha förts vidare. — Fru 
GERDA GRAPE har fortsatt sitt arbete vid arkivets realkatalog, som under 
året tillförts 8,887 nya kort. Den omfattade vid årets slut 167,487 kort, 
hänvisningskort oräknade. — Nyinkommande litteratur har accederats 
och katalogiserats av expeditionens föreståndare med biträde av fru 
CARIN HEDBLOM. — Vid kassaförvaltning och bokföring har expeditio-
nens föreståndare assisterats av länsassessor PAUL CARLSTRÖM och fru 
Hedblom. 

Från expeditionen ha under året avsänts 1,692 brev och 894 andra 
försändelser. 

Det landskapsvis bedrivna arbetet på arkivets or dr e gis t er har 
under året fortsatts och utvidgats. För det gotländska registret har dr H. 
GUSTAVSON excerperat fyra manuskript av Jakob Karlsson och ett av 
Lars Rosenqvist med ett resultat av omkr. 300 bl. 16:o. Detta register 
omfattar nu inemot 19,000 bl. 16:o. För östgötaregistret har Gustavson 
fortsatt att excerpera K. A. Hagsons anteckningar, ett arbete som givit 
c:a 5,300 bl. 16:o. Excerperingen av den hagsonska samlingen är därmed 
i allt väsentligt avslutad med ett resultat av c:a 9,300 bl. 16:o. Också 
för medelpadssamlingarna har under året ordregisterarbetet satts i gång. 
Fil. mag. fru ANNA-LISA JANSSON har engagerats för detta arbete, och. 
hon har börjat med att gå igenom svaren på arkivets frågelistor. Om ord-
register för värmlandssamlingarna se nedan under landskapsunder-
sökningarna. I anslutning till ordregisterarbetet har Gustavson påbörjat 
särskilda register över växtnamn och fågelnamn. För det förra ha bl. a. 
vissa gotländska samlingar samt större delen av de småländska sedes-
samlingarna excerperats. Det omfattade vid årets slut drygt 2,000 bl. 
16:o. 

De språkliga landskapsundersökningarnas arbete har fort-
gått efter i huvudsak samma linjer som under föregående år. 
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Dalarne. Inom dalmålsundersökningen, ledd av L. LEVANDER, ha 
liksom föregående år fil. stud. S. BJÖRKLUND och fil. kand. TH. TANNER-
HAGEN biträtt med skrivarbete. Björklund har dels slutfört excerperingen 
av Niss Hj. Matssons primäranteckningar (fram t. o. m. år 1940), dels 
genomgått oexcerperade svar å samtliga tryckta och maskinskrivna 
frågelistor, dels slutligen upptagit excerperingen av s. k. monografier 
(:anteckningar i skilda ämnen, gjorda utan hjälp av frågelistor). Detta 
senare arbete avbröts en tid för slutlig genomgång och illustrering av 
manuskriptet till »övre Dalarnes Bondekultur» III, varvid material hämta-
des dels från Landsmålsarkivet, dels från Nordiska Museets arkiv. Vid 
sidan av detta arbete har Björklund fortsatt att under L. Levanders 
ledning omredigera ordboksmanuskriptets tidigare artiklar, vilket arbete 
framförts från balle m. t. o. m. blad n., samt utförts nödiga ren- och om-
skrivningsarbeten i oktavkortordboken i anslutning till utarbetandet av 
manuskriptet. Tannerhagen har medverkat vid den slutliga excerperingen 
av Niss Hj. Matssons anteckningar, excerperat egna anteckningar (t. o. m. 
år 1940) från Ore, Bjursås och Järna samt upptagit excerperingen av 
resterande svar på L. Levanders specialfrågelistor, ett arbete, som vid 
årsskiftet alltjämt pågick. Levander har under året — förutom korres-
pondens med ortsmeddelare samt instruktion av upptecknare — fort-
satt utarbetandet av ordboksmanuskriptet, som framförts t. o. m. artikeln 
krama v., och avslutat utredigeringen av manuskriptet till »övre Dalar-
nes Bondekultur* III. 

Oktavsamlingama ha under året tillväxt med omkring 2,640 kort. 
Nya belägg ha i stort antal införts. Hela antalet oktavkort i dalmåls-
ordboken uppgick vid arbetsårets slut till omkring 128,000. 

Gotland. GUSTAVSON har fortsatt sin översikt över gutamålets 
grammatik och under året avslutat redogörelsen för konsonanterna. Om 
hans arbete med det gotländska ordregistret se ovan. 

Gästrikland. Läroverksadjunkt E. LINDKVIST, Växjö, har under 
året fortsatt bearbetningen av sina stora ordsamlingar från landskapet. 

Uppland. ERIKSSON har fortsatt utgivningen av A. Schagerströms 
grammatik över gräsömålet, som under året rentryckts t. o. m. ark 9 
samt utarbetat ordregister till denna avhandling. Han har vidare genom-
gått och ordnat framlidne läroverksadj. K. A. Karlinders och dennes 
systers uppteckningar från Altuna sn samt granskat inkommande mate-
rial från Uppland och angränsande områden och lämnat instruktion åt 
upptecknare. 

Värmland. Undersökningen av Värmlands dialekter och folk-
minnen har under arbetsåret kunnat fortsättas tack vare ekonomiskt 
stöd från värmländska industrier. Arbetet har under BROBERGS ledning 
huvudsakligen inriktats på att få viktiga ämnesområden systematiskt 
undersökta, samt att erhålla så omfattande ordsamlingar som möjligt 
från de delar av landskapet, där arkivets äldre material visat sig vara 
otillräckligt. Början har gjorts med ämnena jakt, fiske och skogsbruk, 
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och därjämte ha större ordsamlingar påbörjats för vissa socknar i de 
norra delarna av Jösse, Fryksdals och Älvdals härader. Till ledning för 
ortsmeddelarna har undersökningsledaren uppställt förteckningar över 
landsmålstecken för målen i ett flertal härader. Han har vidare (delvis 
i samband med resor) instruerat nya ortsmeddelare, fortsatt genom-
gången av ordsamlingarna och därmed även utsändandet av komplet-
teringslistor, granskat inkommande material och korresponderat med 
upptecknarna. Under senare delen av arbetsåret har kand. J. JACOBSSON 
varit anställd mot timersättning vid Värmlandsundersökningen. Han 
har huvudsakligen varit sysselsatt med excerpering för ordregistret av 
Värmlands nations landsmålsförenings samlingar, varav största delen 
vid årets slut genomgåtts. Detta register omfattade vid årets slut c:a 
3,500 bl. 16:o. 

Västergötland. Arkivets frivillige medarbetare, f. rektorn S. 
LANDTMANSON, har under året huvudsakligen varit sysselsatt med att 
ytterligare revidera och kontrolläsa manuskriptet till tredje delen av 
J. Götlinds arbete Västergötlands folkmål. Tryckning av denna del har 
igångsatts, sedan anslag härför beviljats ur Humanistiska fonden. Vid 
sidan härav hat excerperingen av frågelistsvar endast i ringa mån kunnat 
fortsättas. Landtmanson har också under året ordnat och katalogiserat 
docenten Sven Lampas omfattande samlingar av manuskript, utkast och 
strödda anteckningar, vilka i många år varit deponerade i Landsmåls-
arkivet i slutet förvar. Likaså har han nyordnat docenten J. Götlinds 
stora samling av efterlämnade papper och reviderat katalogen häröver 
ävensom utfört smärre arbeten som rört arkivets västgötaavdelning. 

Östergötland. Om ordregisterarbetet se ovan. Läroverksadjunkten 
fil. lic. E. TÖRNQVIST har på arkivet fortsatt arbetet på sin dialekt-
geografiska framställning om substantivböjningen i östgötamålen. 

Estland och Gammalsvenskby. Efter ansökan av K. Gustav 
Adolfs Akademien beviljade K. Maj:t den 15 juni 1945 ett anslag å 
30,000 kr. — varav 5,000 finge fonderas för tryckningskostnader — till 
fortsättning av den systematiska undersökningen av den folkliga kulturen 
bland de till Sverige anlända estlandssvenskarna. Arbetet har som förut 
bedrivits med arkivet som arbetscentral och med läroverksadjunkten 
fil. lic. N. TIBERG som arbetsledare i samverkan med i föregående års-
berättelse angivna institutioner. Som excerpister vid den estlandssvenska 
kortordboken ha hela perioden tjänstgjort fil. stud. N. G. CRONSTRÖM och 
fil. stud. ANNE-MARIE NELIN samt under kortare tid i maj och juni 1946 
fil. stud. E. LAGMAN. Som skriv- och expeditionsbiträde har fröken KARIN 
ASPAN varit anställd. — F. rektorn G. DANELL har — längre tid avbruten 
av sjukdom — i sitt hem färdigställt partiet kil till raka (fol. 250-428) 
av manuskriptet till nucköordboken. 

Skildringar av folklivet, dels på dialekt med översättning, dels på 
riksspråk med infogade dialektord, i många fall med teckningar, ha in- 
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kommit från de flesta av språkområdets orter. Ämnena ha behandlats 
efter vissa av arkivets frågelistor men företrädesvis efter särskilda est-
landssvenska frågelistor och efter direkt utfrågning genom brev. Tidigare 
ortnamnsuppteckningar från Nargö ha granskats och kompletterats. — 
Det estlandssvenska sakregistret i 16:o omfattade vid periodens slut 
ungefär 4,000 blad. 

Folkminnesavdelningens arbete har under året letts av avdel-
ningsföreståndaren CAMPBELL. Liksom under föregående år har EJDE-
STAM varit amanuens. Arbetet med realkatalogen har utförts av fru 
GERDA GRAPE. Fil. kand. SIGBRIT PLANGE JACOBSON har såsom extra 
arbetskraft utfört undersökningar av stadstraditioner. Hon har dessutom 
under den tid Ej destam varit tjänstledig för sjukdom uppehållit amanuens-
befattningen. 

Den allmänna undersökningen på landsbygden genom ortsmeddelare 
har fortgått efter samma linjer som under föregående år. Med ledning 
av den under år 1945 företagna inventeringen rörande proveniensen av 
arkivets frågelistsvar har sommarens fältarbete varit inriktat företrädes-
vis på Hälsingland, Medelpad och övre Lappland. Även vissa delar av 
Västerbottens och Norrbottens kustområden ha undersökts för komplet-
tering av material till Atlas över svensk folkkultur. Utfyllandet av 
luckorna i arkivets samlingar med hänsyn till materialets geografiska 
fördelning befinner sig emellertid alltjämt endast i sin begynnelse. Före-
gående års undersökning i Tiveds-området har under detta år fortsatts 
i Undenäs' och Tiveds socknar. 

Insamlingsarbetet i följande städer har slutförts: Linköping, Marie-
stad, Södertälje och Sigtuna, där uppteckningar gjorts av fröken Pleenge 
Jacobson. I Östersund har arbetet utförts av landsantikvarie L. Björk-
quist. 

De folkloristiska stadsundersökningarna ha därmed slutförts i samt-
liga de städer beträffande vilka åtaganden gjorts under föregående år och 
tidigare med undantag för en undersökning nr 2 i Lindesberg och en dito 
i Nora. 

Granskning och redigering av monografiska arbeten av Otto Blixt 
(Folkminne och folkliv i Grangärde socken) och Linnar Linnarsson (Gam-
mal bygd och folkkultur i norra Gäsene, Laske och Skånings härader) ha 
pågått under året liksom en utredning (genom Ejdestam) av arkivets 
samlingar av lekar. 

Lapska avdelningen. RUONG tillbragte arbetsårets två första 
månader på undersökningsresor i Lappland. Den 1 sept. 1945 tillträdde 
han befattningen som nomadskolinspektör i riket och har därefter endast 
i begränsad omfattning kunnat fortsätta sitt arbete vid avdelningen. 
Dennas största arbetsuppgift under året har varit den påbörjade publice-
ringen av komrainistern fil. dr HARALD GRUNDSTRÖMS stora ordbok över 
lulelapskan. För att deltaga i detta arbete har Grundström vistats i Upp-
sala under tiden 12/3-29/3 1946. En stor del av korrekturläsningen har 
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han dock utfört i sitt hem i Jokkmokk. I redigerings- och korrektur-
arbetet ha dessutom prof. B. CoLLINDER samt RUONG och STRÖMBÄCK 
varit verksamma. Den parallellöpande tyska översättningstexten har 
utarbetats av fru LILA KAISER och dr phil. A. WOLF. För en publicering 
av de på grammofonskivor upptagna lapska joikningama har på arkivets 
uppdrag docenten vid universitetet i Helsingfors A. 0. VÄISÄNEN börjat 
att i notskrift nedteckna en del av upptagningarna från Arjeplog. 

Grammofonverksamheten. Den portativa graverapparat av 
märket Telefunken, typ Ela V 51, som arkivet inköpte på våren 1935, 
har sedan dess varit i tjänst vid resor i alla landets delar från Kiruna i 
norr till Trelleborgstrakten i söder. Då den vid de många och långa 
transporterna blivit ganska hårt sliten, och då dessutom den snabba 
tekniska utvecklingen på området gjort den alldeles föråldrad, ingick 
arkivet tillsammans med Landsmålsarkivet i Lund, Institutet för ort-
namns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola, folkminnesarkiven 
i Lund och Göteborg och Nordiska museet hösten 1944 till K. Maj:t med 
en ansökan, att K. Maj:t täcktes föreslå Riksdagen att bevilja erforderliga 
medel för anskaffande av en bil, i vilken en modern grammofonupptag-
ningsanläggning skulle inmonteras. I enlighet med K. Maj:ts proposition 
beviljade 1945 års riksdag 17,100 kronor till ändamålet, och på sommaren 
1945 började anläggningen i detalj planläggas av förste arkivarie M. 
ERIKSSON och arkivarie F. HEDBLOM i samarbete med AB Aga-Baltic, 
Lidingö. Värdefullt bistånd lämnades härvid av Radiotjänsts inspelnings-
avdelning företrädd av civilingenjör J. voN UTFALL. Det visade sig där-
vid, att man för att kunna inköpa en tillräckligt rymlig bil och åstad-
komma en inspelningsanläggning av bästa kvalitet behövde en förstärk-
ning av anslaget med 8,200 kronor, vilket belopp efter K. Maj:ts proposi-
tion beviljades av 1946 års riksdag. En 8-sitsig personbil av märket Volvo, 
modell PV 801 F, inköptes och ombyggdes samt utrustades med inspel-
ningsapparatur under vintern 1945-46. Den var vid årets utgång i det 
närmaste leveransklar och togs i bruk i aug. 1946. 

I avvaktan på den nya tekniska utrustningen har upptagnings-
verksamheten under året fortsatts med den gamla apparaturen. Arbetet 
har i viss utsträckning begränsats av rådande svårigheter att anskaffa 
inspelningsskivor. Utom upptagningar på arkivlokalen ha tre längre 
resor gjorts för grammofonupptagning, till Småland och Skåne, till Härje-
dalen och till Lappland, se kap. IV Resor. Alla nytillkomna skivor ha 
accessionsförts och införts i det topografiskt ordnade grammofonregistret. 
Vidare har hela skivarkivet genomgåtts och ett antal skivor, som visa 
begynnande lagringsskador — det skivmaterial som funnits att tillgå 
under krigsåren har oftast varit av mindre god kvalitet — ha överlämnats 
till Radiotjänsts inspelningsavdelning för överkopiering till nya skivor. 
Av största vikt är, att frågan om överförande av åtminstone de viktigare 
av arkivets numera oersättliga grammofonskivor till beständigt material 
med det snaraste får en tekniskt och ekonomiskt godtagbar lösning. 
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2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet. 

STRÖMBÄCK har i samarbete med arkivets tjänstemän planlagt och 
lett institutionens undersökningar inom skilda områden. Han har även 
granskat inkommande samlingar, instruerat upptecknare samt deltagit 
i fältarbete (jfr nedan). Gav i maj 1946 en kurs vid universitetet för 
dialekt- och folkminnesuppteckn are. Under arbetsåret har Strömbäck 
utgivit årgång 1945 (med bilagor) av Svenska Landsmål. Förutom smärre 
bidrag till årgångshäftet 1945 av Sv. Lm. har Strömbäck under året publi-
cerat »Bröderna Grimm och folkminnesforskningens vetenskapliga grund-
läggning» (i Arv 1945). 

LEVANDER har lett arbetet vid dalmålsordboken. Han har under 
året utgivit: »Barnavård i övre Dalarne vid 1800-talets mitt» samt »Barn-
uppfostran på svenska landsbygden i äldre tid» (båda i K. Gustav Adolfs 
Akademiens småskrifter, resp. 3 och 4), »Fjärding och kappe» (i Svenska 
Landsmål 1945, h. 3-4), »Dalmålsordboken 1945» (i Dalarnas Hembygdg-
bok 1946). 

ERIKSSON har förutom sina ovan nämnda arbeten för Upplands-
undersökningen deltagit i skilda uppgifter inom arkivet. Han har skött 
löpande korrespondens i vissa frågor, särskilt angående material ur arki-
vets samlingar, samt lämnat handledning åt besökande forskare. Han har 
vidare deltagit i arbetet vid arkivets referensbibliotek och i handhavandet 
av grammofonapparaturen samt i vissa andra förvaltningsarbeten. Han 
har såsom redaktionssekreterare biträtt arkivchef en vid redigeringen av 
Svenska Landsmål årg. 1943-44 och 1945, särskilt ifråga om de båda 
sluthäftena till band III i den äldre serien. 

Eriksson har tjänstgjort som vikarie för arkivchefen under samman-
lagt 38 dagar och varit tjänsteförrättande chef under sammanlagt 44 
dagar vid de tillfällen, då arkivchefen på grund av resor etc. varit från-
varande. Under april och maj månader gav han vid Stockholms Hög-
skola en kurs för dialektupptecknare. Han har publicerat »Intresset för 
de svenska dialekternas utforskande» (i Svensk bygd och folkkultur I) 
samt recensioner i Svenska Landsmål. 

CAMPBELL har tjänstgjort som föreståndare för folkminnesavdelningen. 
Han har åtnjutit tjänstledighet på grund av sjukdom 14/3-6/4 1946. 
Företog 13/5-30/5 en studieresa till Schweiz i samband med inbjudan att 
föreläsa i Schweizerische Gesellschaft fiir Volkskunde vid sällskapets 50-
års jubileum. Campbell har fortsatt sin verksamhet som redaktör för den 
folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur. Tillsammans med 
professor S. Erixon har han varit redaktör för verket Svensk bygd och 
folkkultur och har däri publicerat uppsatsen »Hembygdsrörelsen i den 
svenska odlingens historia». Har publicerat recensioner i Svenska Lands-
mål. 

GUSTAVSON har utom sitt ovan nämnda ordregisterarbete granskat 
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inkommande samlingar och instruerat upptecknare för Gotland, Öster-
götland och Småland. För den planerade utgåvan av P. A. Säves got-
ländska lekar har han gjort anteckningar till en kommentar. Han har 
dessutom försett Hj. Lindroths ordsamlingar från Öland och Aug. 
Strömbergs från Jät i Småland med riksspråkliga uppslagsord. Han har 
under året publicerat tvenne uppsatser i Boken om Gotland II (Lund 
1945), »Gutamål och rikssvenska» och »Den gotländska folkminnesforsk-
ningens källor» samt en recension över I. Hortling: Svenska fågelnamn 
(i Svenska Landsmål 1943-44). 

HEDBLOM har varit föreståndare för expeditionen, tjänstgjort som 
kassaförvaltare, haft ansvaret för bokföring, redovisningar och övriga 
ekonomiska frågor samt varit föredragande i ärenden rörande administra-
tion, ekonomi och personal. Han har utarbetat arbetsredogörelser samt 
haft vården om arkivets samlingar och handskrifter, böcker och inven-
tarier ävensom apparaturen för grammofoninspelning och skivarkivet. 

EJDESTAM har såsom amanuens vid folkminnesavdelningen granskat 
inkommande material, korresponderat med ortsmeddelarna och lämnat 
instruktion åt upptecknare. Han har vidare påbörjat en registrant över 
arkivets samlingar av folkliga idrottslekar. Under de tider avdelnings-
föreståndaren på grund av semester, sjukdom eller resor varit frånvarande 
från arkivet har Ejdestam uppehållit dennes befattning. Han har åt-
njutit tjänstledighet för sjukdom tiden 1/4-30 61946. Under året har Ej de-
stam publicerat »Krets- och barfotagång» (Svenska Landsmål 1943-44). 

BROBERG har lett värmlandsundersökningen (se ovan). Utom ovan 
nämnda arbeten har han genomgått Värmlands landsmålsförenings sam-
lingar samt med tillhjälp av äldre matriklar fastställt datering och ned-
skrivare i de tvenne samlingsbanden acc. 42: 6 och 42: 9. Han har under 
året publicerat »Rännberget — ett värmländskt hyperitberg» (i Nationen 
och Hembygden IV, 1945) samt dialekttexter m. m. i den av honom ut-
givna tidskriften »Från Östmark-bygden» (h. 2 1945). 

Om TIBERGS verksamhet vid estlandssvenska undersökningen se 
ovan. Han har under året publicerat »Från den estlandssvenska under-
sökningen. En samling Russwurmmanuskript i ULMA» (Svenska Lands-
mål 1943-44), »Utvandringsberättelsen i Gutasagan» (Gotländskt Arkiv 
1946), »Några gotländska namn i tal och skrift» (Gotlands Allehanda» 
jubileumsnummer till Brömsebrominnets firande), »Förnamn i Visby i 
ungdomens mun för 25 år sen» (Gjallarhornet, minnesskr. utg. av läro-
verksf ören. i Visby). 

Om RUONG se ovan under Lapska avdelningen. 
För LANDTMANSONS arbeten har ovan redogjorts under Västergöt-

land. Han har under året publicerat »Till frågan om götamålens r och h» 
(Svenska Landsmål 1945). 

ODSTEDT, SOM i början av året gjorde fältundersökningar i Hälsing-
land, drabbades under arbetet i Järvsö i sept. 1945 av ett olycksfall och 
har sedan dess varit tjänstledig för sjukdom under största delen av året. 
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IV. Resor och uppteckningsarbeten. 
(Häri ej medtagna ortsmeddelarnas uppteckningsarbeten.) 

Dalarne. Fil. stud. S. BJÖRKLUND besökte under tiden 25/6-14/7 
1945 flera byar i Åls, Leksands och Våmhus snr för genomgång av komplet-
teringslistor för dalmålsordboken. Under tiden 1/8-8/8 samma år gjorde 
han en resa till Skattlösberg i Grangärde sn för att med upptecknaren 
Otto Blixt gå igenom dennes manuskript om Grangärde gamla folkkultur 
samt fotografera och rita av föremål i bygden för dess illustrering. Slut-
ligen reste han under tiden 3/6-18/6 1946 i Älvdalens och Sollerö snr för 
besvarande av kompletteringslistor. I Björklunds uppteckningsarbete 
i Älvdalen deltog under några dagar fil. dr L. LEVANDER, som samtidigt 
vistades i socknen på privat uppdrag. Rektor J. BOETHIUS har i Hansjö, 
Åberga och Skattungbyn i Orsa sn gjort uppteckningar efter komplet-
teringslistor för dalmålsordboken. Läroverksadjunkt W. DALGÅRD gjorde 
under fyra dagar sommaren 1945 dialektuppteckningar i Djura sn. Fil. 
kand. Niss Hr. MATSSON reste under sommaren 1945 i Lima och Malungs 
snr för att besvara kompletteringslistor. Fil. kand. Tu. TANNERHAGEN 
gjorde språkliga uppteckningar i Bjursås och Ore snr under tiderna 28/8-
30/8 och 12/9-14/9 1945, och för besvarande av kompletteringslistor 
besökte han åtskilliga byar i Mora sn under tiden 12/6-27/6 1946. Doc. 
D. STRÖMBÄCK besökte Falun den 31/3-2/4 1946 för överläggningar med 
rektor P. Envall m. fl. angående utredigeringen av en ordbok över Dala-
bergslagsmålet. 

Gotland. Fil. dr H. GUSTAVSON gjorde under tiderna 16/7-18/7 
och 24/7-27/7 1945 dialektuppteckningar i Tofta, Ardre och Alskogs 
snr. Fil. stud. I. OLSSON har i samband med arbete på en seminarie-
uppsats om fårömålet besvarat frågelistor på Fårön. 

Gästrikland. Fröken VIVI WENDIN har besvarat ett stort antal 
språkliga och folldoristiska frågelistor i Hedesunda och Valbo snr. 

Hälsingland. Fröken ELLA ODSTEDT gjorde från 16/8 1945 folk-
loristiska uppteckningar i Järvsö sn, ett arbete som tyvärr avbröts genom 
olycksfall, se ovan kap. III, 2. Doc, D. STRÖMBÄCK besökte under tiden 
9/8-16/8 1945 Delsbo sn för att förbereda grammofonupptagningar och 
Hudiksvalls stad för att i därvarande museum studera äldre handskrifter 
i Hälsinglands fornminnessällskaps samlingar. Fil. kand. Tu. TANNER-
HAGEN gjorde under sommaren 1945 folkminnesuppteckningar i Ljusdals, 
Färila och Järvsö snr. 

H ärj e dalen. Doc. D. STRÖMBÄCK anträdde den 20/7 1945 en resa 
i landskapet med början i byn Långå i Hede sn, där han gjorde upp-
teckningar och förberedde grammofonupptagningar. Den 23/7 anlände 
fil. dr F. HEDBLOM och folkskollärare E. GRANBERG, Krokom, med arki-
vets grammofonupptagningsapparat och under de följande dagarna 
t. o. m. 29/7 gjordes upptagningar i Långå samt i Funäsdalen och 
Tännäs kyrkby. Granberg begav sig den 28/7 till Svegs sn, där han 
under en veckas tid gjorde uppteckningar av språk och folktradition. 
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Jämtland. Doc. D. STRÖMBÄCK besökte under en längre resa i 
Norrland bl. a. Frostvikens sn 5/7-7/7 1945 för att med folkskollärare 
LEVI JOHANSSON, som under sommaren gjorde uppteckningar där, gå 
igenom frågor rörande utgivningen av dennes bok »Bebyggelse och folkliv 
i det gamla Frostviken» och rörande det fortsatta uppteckningsarbetet i 
socknen. 

Lappland. Doc. Å. CAMPBELL och doc. I. RUONG började den 24/7 
1945 en resa i Jokkmokks sn, där de följde en lappbys flyttning från vår-
vistet till sommarbeteslandet och studerade fjällrenskötseln under som-
maren. De fortsatte sedan till Vilhelmina sn, där Campbell den 19/7  
instruerade ortsmeddelare och höll överläggningar rörande upprättandet 
av ett socknens bildarkiv. Han återvände till Uppsala den 20/7. Ruong 
upptecknade bland lapparna traditioner om den sydlapska renskötseln, 
ortnamn m. m. Hans resa avslutades i Lannavaara den 26/7. Prof. 
B. COLLINDER och doc. D. STRÖMBÄCK besökte under tiden 10/7-13/7 
1945 Gällivare och Jokkmokks snr för att med representanter för kommu-
ner och bolag överlägga om ekonomiskt stöd till tryckningen av den av 
H. Grundström utarbetade ordboken över lulelapskan. Prof. B. CoL-
LINDER, fru BRITTA NORRBY-COLLINDER och fil. dr F. HEDBLOM anträdde 
den 25/3 1946 en resa till Gällivare och Kiruna för grammofonupptag-
ningar bland lapparna i Gällivare och Jukkasjärvi sur. Vid upptagning-
arna i Gällivare assisterade nomadläraren C. Johansson. Från Gällivare 
fortsatte Collinder och Hedblom till Arjeplog, varest doc. I. RUONG och 
doc. A. 0. VÄISÄNEN, Helsingfors, anslöt° till expeditionen. Med den 
sistnämnde som musiketnografisk expert gjordes upptagningar av jojk-
ning i byn Lövberg och i Arjeplogs kyrkby 3/4-6/4, varefter expeditionen 
upplöstes. Hedblom fortsatte till Arvidsjaur och gjorde med lärarinnan 
KARIN STENBERG som medhjälpare ytterligare upptagningar av jojkning 
och tal i Strömudden den 7/4. Följande dag återvände han till Uppsala. 
Ruong gjorde under tiden 22/4-4/5  en resa bland Sarivuoma-lapparna 
och följde dem på en flyttning från vinterlandet till sommarvistet. Under 
sommaren 1945 reste nomadläraren C. JOHANSSON i skilda trakter av 
norra Lappland för undersökningar av äldre lapska kultplatser och lapsk 
folktro. 

Medelpad. Lektor A. VESTLUND har fortsatt utredigeringen. av sina 
ordsamlingar från Selångers sn. Folkskollärare E. GRANBERG började i 
juni 1946 en resa i östra delen av landskapet för uppteckningar och för-
beredelser för grammofonupptagningar. 

Småland. Fil. dr F. HEDBLOM besökte tillsammans med chefen för 
Landsmålsarkivet i Lund doc. G. HEDSTRÖM under tiden 27/6-1/7 
Gränna, Jönköping, Vetlanda och Värnamo för grammofonupptagningar 
för lun,daarkivets räkning. Resan fortsatte i Skåne t. o. m. 5/7. 

Södermanland. Fil. mag. A. OLSSON gjorde under sommaren 1945 
dialektuppteckningar i Björnlunda sn. Fil. kand. SIGBRIT PLIENGE 
JACOBSON besökte under tiderna 7/7-22/9 1945 och 5/6-21/6 1946 Bä- 
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finge an för uppteckning av folkminnen, varvid särskilt det äldre fisket 
beaktades. 

Uppland. Fil. dr M. ERIKSSON besökte den 7/8 1945 Altana sn för 
att tillvarataga f. läroverksadjunkten K. A. Karlinders efterlämnade 
samlingar i hans hem i Drävle. Fil. kand. SIGBRIT PL/ENGE JACOBSON 
upptecknade under tiden 25/6-29/6  1946 stadstraditioner i Sigtuna. 
Lärarinnan AGNES WESTERBERG har under året fortsatt sina uppteck-
ningar på Arholma. 

VÄRMLAND. Fil. lic. R. BROBERG gjorde under tiden 2/7-23/8 1945 
en resa för uppteckningar och instruktion av ortsmeddelare i socknarna 
By, Fryksände, Järnskog, Karlanda, Kila, Köla, Älg'å samt Östmark. 
Fil. stud. J. JACOBSSON har under sommaren 1945 påbörjat en större ord-
samling i Dalby sn. Under samma sommar ha uppteckningar gjorts i 
Bogens, Eda och Köla snr av fil. kand. P. HENNINGSSON, i Sunne sn av 
fil. mag. I. RAGNARSSON och i Varnums an, företrädesvis om fiske, av fil. 
mag. E. A. ARVIDSSON och fil. stud. MÄRTHY HULTMAN. För över-
läggningar med representanter för Värmlands hembygdsförbund och 
Värmlands museum rörande arkivets fortsatta Värmlandsundersökningar 
gjorde doc. D. STRÖMBÄCK ett kort besök i Karlstad i början av juni 1946. 

Västerbotten. Fil. mag. H. MARKSTRÖM gjorde under sommaren 
1945 dialektuppteckningar på Holmön och fil. kand. B. NILSSON i Holm-
sunds sn. 

Västergötland. Fil. kand. E. SANDBERG har under året fortsatt 
sina uppteckningar i Åsle sn. Fil. kand. II. TORSTENSSON gjorde under 
sommaren 1945 dialektuppteckningar i Broddetorps sn. Fil. kand. SIG-
BRIT PL/ENGE JACOBSON besökte Mariestad den 17/3-25/3 1946 för att 
undersöka det lokala intresset för uppteckningar av stadens folkminnen. 
Fil. kand. CARIN HIEGGBLOM påbörjade i juni 1946 folkminnesuppteck-
ningar i Tiveds sn. 

Västmanland. Fil. kand. CARIN HIEGGBLOM har under sommaren 
1946 besvarat språkliga frågelistor i Hjulsjö an och fil. mag. E. MALM-
KVIST har gjort uppteckningar om fiske i Klotens by i Ramsbergs sn. 

Ångermanland. Fil. stud. H. NÄSLUND har under sommarmåna-
derna 1945 gjort orduppteckningar i Vibyggerå sn. 

Östergötland. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK gjorde under 
sommaren 1945 dialektuppteckningar i Torpa sn. I samma socken upp-
tecknade också läroverksadjunkt E. BÖNNERHOLM. Fil. dr H. GUSTAVSON 
besökte under tiden 18/9-27/9 1945 Skällviks, Sjögestads och V. Hargs 
snr för dialektuppteckningar och instruktion av ortsmeddelare. Fil. kand. 
SIGBRIT PLIENGE JACOBSON har under en resa till Linköping den 11/12-
14/12 1945 fullbordat sina under föregående år påbörjade folkminnes-
uppteckningar i staden. 

E stlandssvenskarna. Läroverksadjunkt N. TIBERG har under 
året i och för dialektuppteckningar gjort 16 resor under sammanlagt 36,  
dagar till estlandssvenska meddelare i Stockholm eller annorstädes. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1945-46. 

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 
under arbetsåret utgjorts av professor MARTIN P:N NILSSON, ordf., pro-
fessor WiLn. voN SYDOW, v. ordf., professorerna K. G. LJUNGGREN, 
1. LINDQUIST och GOTTFRID CARLSSON, överbibliotekarie G. CARLQUIST 
och arkivchefen, tillika sekreterare och skattmästare, samt såsom supp-
leanter professorerna ERIK ROOTH och ALBERT WIFSTRAND. 

Arkivchef är sedan den 1/4 1937 docenten GUNNAR HEDSTRÖM. 
Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under 

budgetåret har av till landsmålsarkiven beviljade förslags- och reserva-
tionsanslag till Landsmålsarkivet i Lund anvisats 24,400 kronor till av-
löningar (inkl. 700 kronor till arvoden åt tillfälligt anställda arbetsbiträden 
samt 3,400 kronor till arvode för utredigering av ordboken över Vanda-
målet) jämte medel till rörligt tillägg och kristillägg, 1,800 kronor till 
omkostnader samt 10,000 kronor till insamling och bearbetning av veten-
skapligt material. 

Till bestridande av tryckningskostnader för P. N. Petersons i Norby-
vanda Ordbok över Valldamålet lift 10 har arkivet haft att tillgå ett an-
slag å 1,335: 69 kronor från Landstinget i Hallands län. Dessutom har 
arkivet förfogat över den oförbrukade återstoden av det till institutionen 
1937 för fortsatt utgivande av nämnda ordbok beviljade lotterimedels-
anslaget, vilken vid gäldandet av tryckningskostnaderna utgjorde 994: 81 
kronor. 

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden. 

Institutionens personal har under året utgjorts av — utom arkiv-
chefen HEDSTRÖM — fil. dr INGEMAR INGERS, arkivarie, och fröken DAG-
MAR WAHLGREN, arkivbiträde. 

HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av 
den tid då han åtnjutit semester: under 1945 12/7-21/7, 6/8-17/8, 
27/8-8/9, 17/11-19/11, under 1946 3/1, 25/1, 6/2, 11/2, 2/3, 14/5-18/5, 
eller då han varit tjänstledig för sjukdom: under 1946 20/2-1/3. Hed- 
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ströms arbete har bestått i ledning av institutionen och övervakning av 
arbetet inom densamma. Han har med biträde av arkivarien uppgjort 
arbetsplaner, kostnadsberäkningar och ansökningar av skilda slag samt 
utarbetat årsberättelsen. Han har granskat och värderat inkomna sam-
lingar från Småland, Blekinge och Halland samt instruerat upptecknare. 
Han har lett och övervakat utredigeringen av äldre dialektala hand-
skrivna källor från Småland och granskat de utredigerade partierna av 
den av institutionen utgivna ordboken över Valldamålet och utarbetat 
inledningen till denna ordbok samt inledning och noter till äldre ble-
kingska texter som publicerats i Svenska landsmålen. Hedström har 
även för publicering fortsatt att kommentera och göra ordstudier till 
en av framlidne prosten P. M. Rydholm författad ordlista från Långaryd, 
Västbo hd, Jönköpings län. 

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, be-
vistades av 31 personer. 

Hedström har företagit följande tjänsteresor: till Värnamo, Osby, 
Kåseberga, Lövestad d. 1/7, 3/7-4/7  1945 för upptagning av dialektprov 
på grammofonskivor (se vidare mom. 3); till Uppsala och Stockholm un-
der tiden d. 21/3-23/3 1946; till Uppsala under tiden 17/6-20/6 1946. 

INGERS har tjänstgjort under hela budgetåret med undantag av den 
tid, då han åtnjutit semester: under 1945 11/7-2/8, 30/8-4/9, 22/12, 
27/12-29/12, under 1946 28/3, eller då han varit tjänstledig för sjukdom: 
under 1945 1/10-1/12, under 1946 29/4-11/5, 17/5, 21/5, 25/5-30/6. 
Han har granskat och värderat från Skåne inkommande material, utfört 
katalogisering av till arkivet inkommande samlingar, utredigering av 
äldre och nyare i anteckningsböcker o. d. föreliggande primärmaterial, 
diverse excerperingsarbeten, instruering av upptecknare samt expeditions-
göromål. Han har slutfört redigeringen av i tidskriften Svenska Lands-
målen 1945 publicerade texter från Skåne och utarbetat noter till i 
nämnda årgång av samma tidskrift utgivna texter från Blekinge. Vidare 
har han företagit smärre resor för komplettering av arkivets samlingar 
från orter i närheten av Lund. Beträffande insamlingsarbete se mom. 5. 

DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort under hela året med undantag 
av den tid, då hon åtnjutit semester: under 1945 23/7-7/8, under 1946 
26/3, 25/6-30/6, eller då hon varit tjänstledig för sjukdom: under 1946 
15/4-16/4. Hon har fört accessionskatalogen och haft vården om arki-
vets bibliotek, ordnat inkommet material och äldre ordsamlingar, ut-
redigerat på sedeslappar gamla ordsamlingar från Småland, utfört ex-
cerperingsarbete (särskilt av svar på frågelistor), utskrivit brev och hand-
lingar, fråge- och kompletteringslistor och har deltagit i katalogiserings-
och expeditionsarbete. Därjämte har hon utfört korrekturläsning av 
Valldaordboken. 
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Extra personal. Fil. dr ERIK Bnumg har handhaft redigeringen 
av Ordbok över Valldamålet och utarbetat register till densamma. 

Fil. stud. STEN BERTIL VIDE har utfört excerperingsarbete. Han har 
även på sedesblad utskrivit äldre i frågelistsvar föreliggande ordmaterial. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård. 

Arbetsårets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd 
har under året ökats med 1 h. 8: o, 711 bl. 4:o (Sk. 246, Hall. 5, Sm. 460) 
och 47,693 bl. 16:o (Sk. 18,072, Hall. 3,653, Sm. 25,254, Bl. 714) och utgör 
nu 16 h. fol., 88 h. 4:o, 236 h. 8:o och 10 h. 16:o samt 3,253 bl. fol., 62,387 
bl. 4:o, 1,709 bl. 8:o, omkr. 1,474,000 bl. 16:0 och 52 bl. i växlande format. 

Grammofonupptagning. Den 1 juli 1945 fortsattes av arkiv-
chefen med biträde av arkivarien vid Landsmåls- och Folkminnesarkivet 
i Uppsala, fil. dr FOLKE HEDBLOM, den d. 27 juni påbörjade resan för 
upptagning av dialektprov på grammofonskivor i Småland och Skåne. 
Upptagningar gjordes i Värnamo, Osby, Kåseberga och Lövestad. Under 
tiden 1/7-4/7 upptogos 25 dubbelsidiga grammofonskivor. 

Uppställning och katalogisering m. m. Katalogisering och 
redigering av samlingar ha fortgått efter samma grunder som under före-
gående 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) har erhållits från 
följande enskilda och institutioner: 

arkivarie Folke Hedblom, Uppsala; arkivarie Erik Holmkvist, Upp-
sala; professor Hjalmar Lindroth, Stockholm; docent Ivar Modeer, Upp-
sala; Nordiska Museet, Stockholm; Nämnden för svensk språkvård, Stock-
holm; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; professor Ebbe Tuneld, Arild; 
Universitetsbiblioteket, Lund; fil. dr Sigvard Wallström, Uppsala; Var-
bergs Museum, Varberg. 

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har under 
året uppgått till 1,091. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning. 

Äldre dialektuppteckningar från institutionens speciella område till-
hörande Landsmålsarkivet eller andra institutioner ha fortfarande i stor 
utsträckning blivit utskrivna å sedeslappar. Åtskilliga typordlistor från 
Skåne, såväl Lundells som Kocks och Malms, och andra äldre och nyare 
ordlistor ha av arkivbiträdet eller arkivarien blivit utskrivna å sedes-
lappar, varigenom materialet blivit lättare tillgängligt. Iordningstäl-
landet av en del äldre texter, upptecknade under tiden 1875-1900, för 
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publicering i tidskriften Svenska Landsmål, har avslutats under året. [Jr 
frågelistsvar och monografiska uppteckningar från Småland har lexika-
liskt material excerperats och utskrivits å sedeslappar. Likaledes ha 
excerpter ur textsamlingar m. m. i Skånesamlingarna blivit utredigerade 
å sedeslappar. 

Allt inkommande material har genomgåtts och granskats av Hed-
ström (Småland, Blekinge, Halland) och Ingers (Skåne). 

Det till den dialektgeografiska undersökningen hörande mate-
rialet förvaras och bearbetas i Uppsala av professor Natan Lindqvist 
(förutvarande föreståndare för Landsmålsarkivet i Lund) i enlighet med 
beslut av Centralstyrelsen den 7 dec. 1936. 

Redigeringen av P. N. Petersons ordbok över Valldamålet 
har fortsatt under arbetsåret och har liksom tidigare närmast handhafts 
av fil. dr ERIK BRURN. Det tionde häftet eller sluthäftet utgavs från 
trycket i maj 1946. 

Följande undersökningar och bearbetningar ha under året 
fortgått: 

fil. lic. HUGO ARESKOUG: Sydöstskånska folkmål; fil. lic. SVEN BEN-
SON: Adjektivändelser i svenska dialekter; docent GUNNAR HEDSTRÖM: 
Sydsmåländska folkmål; fil. lic. STURE NILSSON: Mellersta och norra 
Hallands folkmål; fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT: Dialekttexter från Glimåkra 
med grammatisk inledning; fil. lic. VIKTOR WELANDER: Konsonantismen 
i Skånemålen. — Under året ha publicerats: av doc. G. HEDSTRÖM Inled-
ning och noter till dialekttexter från Blekinge i Sv. Landsmålen 1945 h. 
1; av arkivarien I. INGERS Texter från Skåne i Sv. Landsmålen 1945 h. 2; 
noter till dialekttexter från Blekinge i Sv. Landsmålen 1945 h. 1. 

5. Insamlingsarbetet 1945-1946. 
Skåne. 

Albo hd. Fil. dr BERTIL EJDER har inlämnat en mindre ordsamling 
från Andrarum. 

Bara hd. F. d. lantbrukaren PER ANDERSSON har fortsatt sitt 
arbete som ortsmeddelare från Lyngby. 

Färs hd. Arkivarie I. INGERS har gjort uppteckningar i S. Åsum. 
Gärds hd. Fil. dr BERTIL EJDER har fortsatt sitt upptecknings-

arbete i N. Åsum. 
V. G ö inge hd. Läroverksadjunkt ERIK BERGENRUD har inlämnat 

smärre ordsamlingar från Vittsjö och Finja. 
ö. Göinge hd. Lektor GÖSTA SJÖSTEDT har fortsatt sitt under-

sökningsarbete i Glimåkra och under året insamlat c:a 3,300 ord samt ett 
större antal ordstäv. 

Fröken BRITA NILSSON har inlämnat en ordlista från Hästveda. 
Skräddaremästare CARL PERSSON har fortsatt sitt upptecknings-

arbete i Osby. 
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Ingelsta ds hd. Läroverksadjunkt HUGO ARESKOUG har inkommit 
med en ordsamling från Tranås å c:a 3,300 ord. 

Lj units hd. Arkivarie I. INGERS har upptecknat omkr. 400 ord 
i Villie. 

Luggude hd. Fil. stud. GUNNEL THORWALDSON har fortsatt sitt 
undersökningsarbete i Höganäs och under året insamlat 750 ord. 

Fil. stud. INGER QUIDING har författat en uppsats om fisketermer i 
Arild, Brunnby sn. 

Oxie hd. Arkivarie I. INGERS har gjort uppteckningar i Hyllie. 
Skytts hd. Arkivarie I. INGERS har gjort uppteckningar i Fru 

Alstad. 
Torna hd. Fil. mag. JOHN FRIBERG har fortsatt sitt upptecknings-

arbete i Gödelöv och under året insamlat c:a 1,100 ord. 
Herr C. G. PERSSON har gjort några smärre uppteckningar från Blen-

tarp. 
Vemmenhögs hd. Arkivarie I. INGERS har gjort uppteckningar i 

Gärdslöv (c:a 500 ord), Skurup (c:a 350 ord) och örsjö (c:a 400 ord). 
Fru ELLIDA OHLSSON har återupptagit sitt arbete som bygdemed-

delare från Svenstorp. 
Villands hd. Lektor G. SJÖSTEDT har i Vånga upptecknat c:a 

3,200 ord. 
Fröken EDIT HAMMELIN har påbörjat arbete som ortsmeddelare från 

Fjälkinge och har insamlat c:a 600 ord. 
N. Åsbo hd. Herr S. A. STÅHLE har upptecknat 800 ord i Perstorp. 

Blekinge. 
Bräkne hd. Fil. kand. BENGT HÄRSTRÖM har från Ringamåla in-

lämnat en mindre ordsamling. 
Listers hd. Fil. kand. BENGT HÄRSTRÖM har i Kyrkhult upp-

tecknat 190 öknamn. 
Medelstads hd. Rektor GUNNAR THÖRNEFORS har påbörjat upp-

teckningsarbete i Tving. 

Halland. 
Halmstads hd. Fru EDITH LARSSON har i Slättåkra insamlat 

ytterligare 2,650 ord. 
Höks hd. Fil. dr BERTIL EJDER har fortsatt sin undersökning i 

Ysby och under året insamlat c:a 600 ord. 
Viske hd. Fru ANNA JÖNSSON har i Sällstorp fortsatt sitt arbete 

som ortsmeddelare. 

Småland. 
Allbo hd. Fil. stud. GOTTEEARD SJÖLANDER har i Slätthög insamlat 

omkr. 600 ord och i Byarum omkr. 1,600. 
15 — 47198 Svenska Landsmål 1947 
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K onga hd. Herr TOR KRANTZ har fortsatt sitt arbete som orts-
meddelare från Hovmantorps sn. 

Mo hd. Fil. stud. BERTIL RIMBORG har i Källeryd upptecknat omkr. 
500 ord. 

5. Möre hd. Folkskollärare B. 0. BONDESSON har inlämnat komplet-
terande uppteckningar från Torsås och Gullabo. 

Stranda hd. Herr OSCAR SWENSSON har fortsatt sitt arbete som 
ortsmeddelare från Ålems sn. 

Sunner b o hd. Fil. stud. S. B. VIDE har fortsatt sina uppteckningar 
i Hallaryd och har under året insamlat c:a 2,200 ord. Därjämte har han 
upptecknat texter. 

Herr K. A. LARSSON har verkat som ortsmeddelare från Berga sn. 
Väst bo hd. Fru ANNA NnssoN har i S. Hestra upptecknat omkr. 

700 ord. 
Östbo hd. Stud. THURE ANDERSSON har i Rydaholm upptecknat 

c:a 500 ord, och herr FINGAL JOHANSSON har fortfarande verkat som orts-
meddelare för Fryele. 

Östra hd. Skriftställaren GOTTFRID WAGNER har fortsatt sin verk-
samhet som ortsmeddelare för Alseda. 

Under arbetsåret ha 6 st. svar å frågelistor inkommit. 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs Högskola 1945-46. 

Av TURE JOHANNISSON. 

1. Organisation och personal. 

Institutets styrelse har under arbetsåret utgjorts av professor C. 
WEIBULL, ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., major H. JACOBSSON, 
skattmästare, professor Hr. LINDROTH, sekreterare och undersöknings-
ledare (t. o. m. d. 5/9; därefter medlem utan särskilt uppdrag), professo-
rerna B. MICHAkLSSON och Hr. FRISK, docenten H. ARMINI samt fr. o. m. 
d. 1/9 1945 professor T. JOHANNISSON (självskriven ledamot såsom pro-
fessor i nordiska språk). Som sekreterare och undersökningsledare in-
trädde fr. o. m. d. 6/9 professor Johannisson. Arbetsutskottet har bestått 
av professorerna Lindqvist, Lindroth (t. o. m. d. 5/9) och Johannisson 
(fr. o. m. d. 6/9) samt docenten Armini. Som assistent på arkivet har 
fil. mag. 0. ALMSTRÖM tjänstgjort, med en tjänstgöring av c:a 25 timmar 
per månad. 

Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden och fyra sam-
manträden inom arbetsutskottet. 

Till revisorer för budgetåret 1/7 1945-30/6 1946 ha av Lärarerådet 
valts professor F. ENQUIST med professor J. ELMGREN som suppleant 
och herr B. CARLANDER med civilingenjör H. LEFFLER som suppleant. 

2. Ekonomi. 

Av de 11,800 kronor varom Institutet hösten 1945 ansökte hos Kungl. 
Maj:t, har 1946 års riksdag beviljat 8,700 kronor, därav 6,700 till 
dialektforskningen och 2,000 till ortnamnsforskningen. 

Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under budgetåret 
1945/46 samt med avseende på Institutets ställning i det hela vid slutet 
av detta budgetår hänvisas till den i Högskolans arkiv förvarade revi-
sionsberättelsen. 

3. Institutets arkiv. 

Med Institutets arkiv ha under arbetsåret följande handskrifter in-
förlivats: T. ENGDAHL, Avledningsändelserna -else och -(n)ing i svenska 

15*47198 
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annee, par Djos Per Andersson et A. L. Hård af Segerstad. Chaque mot 
est en plus accompagne d'une explication indiquant les formes et les 
significations de mots equivalents dans les autres listes, suedoises et 
etrangeres, se rapportant aux dialectes boh8miens, ainsi que d'elucida-
tions sur l'etymologie des mots consideres. 

Deux Agendes de revenant. Par MARTIN P:SON NILSSON, Lund 
(pp. 185-189). 

M. Martin P:son Nilsson publie ici deux legendes comportant le theme 
du revenant de V. Göinge en Scanie et transcrites par lui-m8me en 1900. 

Lådig `printemps'. Par LARS LEVANDER, Upsal (pp. 190-192). 
L'auteur donne une vue d'ensemble sur l'extension curieuse de ce 

mot (en Gotland, Dalecarlie, Vestmannie, Helsingland et Ångermanland) 
et de ses formes (ladig, lading, lådig, kiding, tetig, ide etc.). Une analyse 
plus precise de la signification du mot semble montrer qu'il designe le plus 
generalement l'epoque de la fonte des glaces ainsi que le manque de four-
rage qui l'accompagne. C'est de ce sens que part l'auteur lorsqu'il veut 
exposer les rapports du mot avec un verbe signifiant »fondre; degeler» 
qui a pris en islandais moderne la forme hld avec cette signification et qui 
etait en vieux islandais la forme derivee hldka: »töväder» (degel) et hldna: 
»faire moins froid». 

Communications et documents (pp. 193-197). 
M. L. LEVANDER discute la forme et l'etymologie des mots suivants 

tires de son dictionnaire dalecarlien: 1) karpa upp sig: arriver par son 
travail å une meilleure situation pecuniaire; s'elever dans la hierarchie 
sociale. 2) klämtswp: verre d'eau de vie, »sup», marc. 3) kummel: lourdaud. 
4) kdtkant: le premier et le dernier morceau d'un pain de seigle; le plus 
souvent en grande partie de la crofite. 5) kättja: gaite exuberante, frivolite. 
6) lamm: gong et ferrures qui s'y rapportent; 7) läna: appuyer, pencher. 
8) lystra: eclairer d'une lumiere vacillante etc. 9) läcka: filtrer — avoir 
une voie d'eau; 10) kittunga, dans l'expression köra lättunga, rouler sans 
charge et, 11) i löndom: en secret. 

Comptes-rendus (pp. 198-205). 
M. D. A. SEIP, d'Oslo, examine le memoire de M. B. HESSELMAN »Om-

ljud och brytning» (Metaphonie et dilation) paru en 1945 å Stockholm. 
Il s'associe en gros aux vues de Hesselman sur ces phenomenes consideres 
comme une sorte d'assimilation regressive des voyelles. Il trouve comme 
Hesselman l'explication psychologique du phenomene dans le fait que 
»dans le langage comme dans tout autre acte, la pensee precede souvent 
d'un pas la pratique>>; c'est lå un point de vue sur la condition psycho-
logique de la metaphonie qui sembler, au dire de l'observateur, avoir été 
adopte par tous les savants å l'epoque actuelle. Dans ce cas il semble 
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åtre necessaire de considerer aussi la dilation (b_ytningen) avec Hesselman 
de la måme fagon. Par contre il est plus discutable, comment on anticipe 
sur la voyelle dans la deuxieme syllabe. C'est egalement le cas avec la 
theorie de Hesselman sur les changements de metaphonie, puisqu'il est 
impossible de demontrer d'une fagon certaine une telle hypothese. M. Seip 
est d'avis que l'explication la plus vraisemblable de la presence ou de 
l'absence de la metaphonie est celle de Sommerfelt, qui supposa qu'elle 
etait basee sur la difference d'intensite de la premiere syllabe. Autre 
hypothese chez Hesselman, et devant la quelle l'observateur hesite: la 
metaphonie aurait ete realisee au present des verbes forts une fois pour 
toutes, sans exceptions, å la fois dans le nordique de l'est et de l'ouest. 
Pour ce qui est de la presence de la diphtongue apres h — dans des cas 
tels que hiar, Mer, on montre avec beaucoup d'exemples qu'une telle 
diphtongaison se retrouve en Norvege, å des sources plus aneiennes et ne 
peut done pas etre limitee å la Suede de l'est et au Schleswig—Sönder-
jylland, comme Hesselman le laissait entendre dans son memoire en 
1936 — les formes norvegiennes ne peuvent pas selon toute apparence 
6tre consideres comme des suecismes. L'observateur signale encore que 
la difference entre le nordique de l'est jak et le nordique de l'ouest ek 
remonte sans doute å deux formes differentes å la base (eka se retrouve 
dans les inscriptions runiques vieux nordique l'est, mais on n'y retrouve 
que ek å l'ouest). 

M. HARALD GRUNDSTRÖM, de Jokkmokk, examine un manuel publik 
par Monsieur l'intendant E. MANKER, de Stockholm et traitant des lapons 
de montagne suedois (»De svenska fjällapparna» Sthm 1947). Il trouve 
que le livre de Manker est place sur un plan tres eleve; c'est bien un con-
centre, sons une forme accessible å tons, de l'essentiel qu'un touriste doit 
savoir sur les lapons, leur vie et leur civilisation. Mais cependant pour cc 
qui est de l'emploi par l'auteur de mots ou termes lapons, l'observateur 
indique quelques defauts sons formes de fautes d'impression ou de malen-
tendus qui, espere-t-il, seront corriges dans une nouvelle edition. 

M. LARS LEVANDER, d'Upsal, examine la these de M. B. Linden, 
Etude de noms et lieux dalecarliens 1 (»Dalska namn- och ordstudier 
Upsal 1947 et fait certains rappels d'ordre folklorique et linguistique 
contre le developpement de certains noms. 

Les Oriodiques (pp. 206-208). 
Extraits de revues et de publications annuelles regues par la redaction. 

Recherches concernant les dialectes et les traditions popu-
laires de la Su&le pendant les ann&s 1945-46 (pp. 209-228). 

Compte rendu des recherches dirigees par les Archives d'Upsal 
pendant les annees budgetaires 1945-46 (pp. 209-220). Par DAG 
STRÖMBÄCK. L Organisation, budget, direction et collaborateurs. II. 
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Accroissements des archives et utilisation des collections. III. Travaux 
dans les archives, elaboration des materiaux: 1. Aper9u general. 2. Tra-
vaux des employes. IV. Voyages. 

Compte rendu des recherches dirigees par les Archives de Lund 
pendant les annees budgetaires 1945-46 (pp. 221-226). Par GUNNAR 
HEDSTRÖM. I. Organisation, budget et administration. II. Employes et 
conditions du travail. III. Accroissement des collections. IV. Travaux 
dans les archives, utilisation des materiaux, publications. V. Voyages et 
enquetes dans les provinces. 

Compte rendu de l'Institut de recherches toponymiques et dialecto-
logiques å l'gcole des Hautes gtudes de Gothembourg pendant les annees 
budgetaires 1945-46 (pp. 227-228). Par TURE JOHANNISSON. I. Orga-
nisation, sessions du comite etc. II. Budget. III. Archives de l'Institut. 
IV. Travaux executes par l'Institut. 
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